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SAMMANFATTNING  
 

Samhällskunskap är ett betydelsefullt ämne för vårt samhälle idag och för vår fortsatta 

samhällsutveckling. Ifall de elever som undervisas i ämnet inte blir motiverade kan det leda till 

negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen. Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad 

forskning belyser som betydelsefullt för elevers motivation i samhällskunskap. Studien har sin 

utgångspunkt i ett svenskt skolperspektiv i skolåren 4–6. Resultatet av litteraturstudien visar, efter 

att noga analyserat de texter som ligger till grund för textanalysen, att det finns flertalet element 

med positiv effekt på elevers motivation i samhällskunskap för elever i årskurserna 4–6 i den 

svenska grundskolan. Det har även framkommit vilka negativa faktorer det finns och vad som kan 

göra att eleverna blir omotiverade i samhällskunskap. Litteraturstudien har sin grund i två 

motivationsteorier, den sociokulturella samt den behavioristiska, där den sociokulturella har sin 

kärna i att motivation framkommer genom lärande med andra medan den behavioristiska 

teoribildningen, till stor del handlar om att elever blir motiverade av belöningar och bestraffningar. 

Studien bygger på en teoretisk kvalitativ textanalys, med ett metaetnografiskt perspektiv och ett 

hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt tillsammans med redskapet färgkodning.  
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1. INLEDNING 

Att motivation har stor vikt för elevers kunskapsutveckling råder det inget tvivel om. Det finns 

sedan tidigare omfattande forskning kring motivation i allmänhet, men inte lika mycket om 

motivation i samhällskunskapsämnet och nästintill ingen forskning alls kring detta i årskurserna 4–

6. Med hänsyn till att ämnet är relativt obeforskat har det visat sig finnas behov av vidare forskning 

kring motivation i samhällskunskap för skolåren 4–6. I enlighet med Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr 11] ska eleverna utveckla en livslång lust att lära (Skolverket, 2018, 

s. 5). Motivation är en förutsättning för att detta ska kunna ske, därav belyses vikten av motivation 

i denna litteraturstudie, vilken har sin utgångspunkt i en svensk skolkontext. 

 

Elever som undervisas i samhällskunskap undervisas bland annat i de politiska ideologierna, vårt 

rättssystem och samhällets förändligheter. Men inte bara i detta, i samhällskunskapsämnet 

undervisas även eleverna om de mänskliga rättigheterna, sociala skyddsnät, barns rättigheter och 

mycket mer (Skolverket, 2018, s. 226–227). Ämnet har en betydande roll för elever idag, men 

framförallt för dem i framtiden. De elever som idag utbildas i den svenska grundskolan är de elever 

och dess generation som kommer att vara framtidens ledare. Det finns då en risk att om elever inte 

blir motiverade i ämnet samhällskunskap kan det leda till negativa konsekvenser för styrandet av 

samhället samt det framtida styrande av det samhälle vi kommer att leva i.  

 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning belyser som betydelsefullt för elevers 

motivation i samhällskunskap. Syftet är även att undersöka hur lärare kan planera lektionerna för 

att öka elevernas motivation och vad som gör att eleverna tappar motivation i 

samhällskunskapsämnet. Studien är en allmändidaktisk litteraturstudie, däremot ligger fokus på 

ämnet samhällskunskap i skolåren 4–6.  

 

Den litteraturstudie som gjorts har sin grund i två perspektiv på motivation. Dessa två perspektiv 

är den behavioristiska och den sociokulturella teoribildningen. Valet att använda den 

sociokulturella teoribildningen har gjorts, då den svenska skolan till stor del har sin utgångspunkt i 

denna teoribildning, att lärande sker i samspel med andra (Skolverket, 2018). Valet att använda den 

behavioristiska teoribildningen har gjorts, då betygskriterierna visat sig vara en motivationsfaktor 

som grundar sig i betingning och bestraffning (Gärdenfors, 2006, s. 79). Dessa två teoribildningar 

ställs mot varandra i litteraturstudien, men även med varandra för att se vilka möjligheter de kan 

ge på elevers motivation i samhällskunskap.  

 

Vidare redogörs för hur lärare kan planera undervisningen för att motivera elever i 

samhällskunskap, både ur ett behavioristiskt perspektiv och ur ett sociokulturellt perspektiv. Även 

de faktorer som visat sig ha en negativ påverkan på elevers motivation presenteras nedan. 

Begreppet motivation och ämnet samhällskunskap är betydligt bredare än det som studien lyfter 

fram. I och med att studien har sin grund i ett årskurs 4–6 perspektiv, med ett svenskt 

skolperspektiv, har valet att inte bredda studien mer gjorts. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att göra en forskningsöversikt över vad som belyses som 

betydelsefullt för elevers motivation inom samhällskunskapsämnet i årskurserna 4–6 i den svenska 

grundskolan. Studien är en forskningsöversikt med följande frågeställningar: 

• Vad belyser forskning som kritiska aspekter för elevers motivation i samhällskunskapsämnet? 

• Vilken karaktär av undervisning har visat sig värdefull för elevers motivation i 

samhällskunskapsämnet? 

 

3. BAKGRUND 

I följande kapitel behandlas begreppet motivation samt ges en inblick i ett par teoribildningar kring 

motivation. Kapitlet behandlar även vad den aktuella läroplanen Lgr 11 fastställer att skolans 

uppdrag är. Även ämnet samhällskunskap behandlas här, både ur ett historiskt och nutida 

perspektiv samt vad eleverna i enlighet med Lgr 11 ska arbeta med under skolåren 4–6.  

 

 

3.1 DEFINITION AV BEGREPPET MOTIVATION 
 
Motivation är ett begrepp med flera olika definitioner. Herpratiwi, Darsono, Sasmiati och Pujiyatli 

(2018) nämner motivation som det mål vi strävar efter att nå. Nationalencyklopedin (Öhman, u.å.) 

definierar motivation som de faktorer hos den enskilde individen som gör att denne når olika mål. 

Beroende på vad som gör oss motiverade kommer detta förändra vårt beteende. Motivation kan 

även definieras som motivation= mål * känslor * personlig övertygelse. Detta innebär att en individ 

behöver mål att stäva mot, känslor som gör målet uppnåeligt samt personlig övertygelse som 

innebär att individen i fråga upplever att målet går att nå. Fattas någon av dessa komponenter 

sjunker motivationen (Blomgren, 2016, s. 55). I denna studie, efter att läst flera tolkningar, 

definieras begreppet motivation som den drivkraft, behov, som gör att vi människor arbetar för att 

nå det mål vi strävar efter för personlig vinning. Motivation är med andra ord det som gör att vi 

handlar på ett visst sätt för att nå dit vi vill komma.  

 

Denna drivkraft kan bero på både inre och yttre motivation. Den inre motivationen innebär att 

individen vill uppnå sitt mål på eget initiativ. Här är inga yttre faktorer avgörande för individens 

ändamål att komma dit denne vill. Inre motivation kommer från att själv känna välbehag 

(Gärdenfors, 2006, s. 78–79). Detta styrks även av Kyndt, Donche, Coertjens, van Daal, Gijbels 

och van Petegem (2018, s. 4) som menar att denna karaktär av motivation är den som gör att vi lär 

oss av ett genuint intresse. Den inre motivationen handlar därmed om att elever genom sitt genuina 

intresse för ämnet, i denna studien samhällskunskap, vill lära sig mer och blir motiverade för att 

göra detta. Eleverna vill, och kommer att lära sig mer i samhällskunskap om den inre motivationen 

hålls levande hos eleverna (Andersson, 2017, s. 46). 
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Till skillnad från den inre motivationen handlar den yttre motivationen om att en handling utförs 

för att få och uppnå ett mål eller för att undvika bestraffning. Den yttre motivationen som kommer 

från yttre påverkan innebär att en individ gör något för att konsekvenserna av den gärningen ger 

individen positiva välbehag, således finns det ett mellanled i den yttre motivationen (Gärdenfors, 

2006, s. 79). Den yttre motivationen handlar om att elever blir motiverade av yttre faktorer som 

påverkar dem i någon form (Andersson, 2017, s. 47). Exempelvis, en elev vill lära sig mer för att 

nå högre betyg (belöning) eller för att undvika lägre betyg (bestraffning). Faktorn betyg skapar hos 

eleverna yttre motivation, eleven kan dock ha ett genuint intresse och en inre motivation för ämnet 

där betyg inte är den största motivationsfaktorn. Däremot är det allt som oftast betyget som 

motiverar eleverna till att prestera (Gärdenfors, 2006, s. 79). Yttre motivation kan även förklaras 

genom två olika perspektiv, antingen att individen belönar sig själv när denne uppnått sitt mål eller 

att belöningen kommer från någon annan efter uppnått mål (Wery & Thomson, 2013, s. 105).  

 

Det lärande som sker i skolan sker till stor del på grund av yttre faktorer, yttre motivation, medan 

det lärandet som sker utanför skoltid i form av sysselsättning på fritiden till största del sker genom 

inre motivation (Gärdenfors, 2006, s. 79). Men det kan också vara således att elever blir motiverade 

av både inre och yttre faktorer. Är detta fallet benämns denna typ av motivation som introjected 

regulation, vilket innebär ett mellanting mellan inre och yttre motivation. Eleven i fråga är inte helt 

och hållet motiverad av inre faktorer men samtidigt inte helt och hållet motiverad från yttre 

faktorer. Vid intorjected regulation undviker eleven bestraffningar, men är inte heller enbart ute efter 

beröm, utan eleven vill samtidigt ta till sig mer kunskap i ämnet (Kyndt et al., 2018, s. 4).  

 

 

3.2 TEORIER KRING MOTIVATION 
 

Det finns flera olika motivationsteorier. I denna studie har valet att fokusera på två av dessa gjorts, 

den behavioristiska samt den sociokulturella teoribildningen. I avsnitten 3.2.1 och 3.2.2 ges en 

översikt kring dessa teoribildningar.  

 

 

3.2.1 BEHAVIORISTISK TEORIBILDNING 

 

Adiele och Abraham (2013, s. 140–142) beskriver den behavioristiska teoribildningen av 

motivation som direkta resultat av våra behov, att människan hela tiden strävar efter att bli det 

”perfekta jaget”. Ett exempel på en framgångsrik forskare inom teorin är Abraham Maslow (1908–

1970). Teorin har sin utgångspunkt i vad han väljer att definiera som en behovstrappa, vilket 

innebär att alla människor har behov som måste uppnås för att kunna förverkliga sig själva. För att 

komma dit behöver individen först klättra upp för fem trappsteg. Det första steget är fysiologiska 

behov, detta innebär tillgång till mat och andra livsnödvändigheter. Det andra trappsteget är 

trygghet, vilket i sin tur innebär att man har ett skyddsnät runt sig så som skydd från sjukdomar 

och fysiska/psykiska hot. Trappsteg nummer tre står för gemenskap, det medför behovet av att 

känna sig uppskattad och älskad. Här faller de sociala aspekterna in så som vänner, familj, och 

viljan att tillhöra något. Det fjärde trappsteget är att bli uppskattad, att individen känner att de 

omkring en uppskattar en samt att denne presterar bra. Dessa fyra trappsteg måste klättras upp för 
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i tur och ordning för att kunna uppnå det femte steget vilket är självförverkligandet, att vara så nära 

den människa man strävar efter att bli. 

 

Det som sker i en individ enligt den behavioristiska synen på motivation är att beteendet förändras 

beroende på om det är inre respektive yttre motivation som tillämpats (Jenner, 2004, s. 42). Precis 

som Maslow är Ivan Pavlov (1849–1936) en framgångsrik forskare inom den behavioristiska teorin. 

Pavlovs forskning har sin grund i hur hundars beteende förändras vid matning. Genom denna 

observation framkom det att hundars beteende förändrades när den person som matade hundarna 

kom in i rummet, då ökade hundarnas salivproduktion. På samma sätt menar Pavlov att liknande 

beteenden kan överföras på människan. När en människa fastställer att vid ett specifikt samband 

eller beteende blir konsekvenserna positiva eller negativa ändras personens beteende beroende på 

dennes önskan av konsekvens (Säljö, 2014, s. 50–51).  

 

 

3.2.2 SOCIOKULTURELL TEORIBILDNING 

 
Den sociokulturella teoribildningen har i sin tur en del av sin grund i Lev Vygotskijs (1896–1934) 

teori om den proximala utvecklingszonen. Denna utvecklingszon innebär att om en individ 

behärskar ett begrepp eller en färdighet så behärskar denna individ även ett närliggande begrepp 

eller färdighet med hjälp och stöttning från en annan individ som kommit längre i 

utvecklingszonen. Med lite vägledning kan en individ utveckla och bredda sina redan befintliga 

kunskaper och på detta sätt fortsätta att utvecklas. På så sätt går individen från det den tidigare inte 

klarade, till att klara det med hjälp av en annan individ, för att fortsättningsvis klara av det på egen 

hand. Detta sätt att lära implementeras sedan på ny kunskap som ska läras in (Säljö, 2016, s. 305–

306). 

 

Att elever lär i sociala sammanhang är en av grundpelarna i den sociokulturella teorin. Teorin menar 

att elever lär av varandra och kunskap skapas och sprids i sociala sammanhang. En elev som tänker 

på ett sätt för över dessa tankebanor till sin kamrat som tar till sig det som denne anser vara relevant 

och på detta vis tar till sig ny kunskap. Detta gäller även med befintlig kunskap. För att elever ska 

bli motiverade ur ett sociokulturellt perspektiv, krävs det att eleven är aktiv medskapare av lärande. 

Eleven måste i de sociala sammanhang där lärande sker vara en aktiv deltagare. Eleven kan 

exempelvis vara aktiv genom att tilldelas en specifik arbetsuppgift eller vara aktiv i diskussioner 

(Andersson, 2017, s. 36–39). 

 

Den sociokulturella teoribildningen menar att elever blir motiverade av att arbeta med varandra. 

Genom samspel med andra och arbete i grupp blir de motiverade. Eleverna lär sig mer genom 

dessa arbetssätt, då de blir tilldelade eller tar på sig ansvar inom olika arbetsområden i arbetet, vilket 

i sin tur ökar motivationen (Herpratiwi, et al., 2018, s. 90). Den sociokulturella teoribildningen 

menar även att lärande blir intressant när eleverna är medvetna om vad de lär sig. För att det ska 

ses som meningsfullt måste då undervisningen vara kontextbunden, alltså eleverna måste förstå 

sammanhanget av det de lär sig för att bli motiverade att lära sig mer (Säljö, 2014, s. 129). Genom 

att lära i sociala sammanhang och i kontexter som är kända för eleverna, bidrar detta till att eleverna 

också tar till sig djupare kunskap i ämnet, som leder till vidare kunskap i ett annat ämne. 
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3.3 LGR 11 
 

I enlighet med Lgr 11, ska skolan ge eleverna en ”livslång lust att lära” (Skolverket, 2018, s. 5). Med 

detta avses att alla elever ska ges möjligheten till att bli motiverade för att fortsätta lära sig genom 

hela livet och inte bara för betygen eller för lärarens skull. I läroplanen står det även att 

undervisningen ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter och deras bakgrund (Skolverket, 2018, 

s. 6). Detta innebär att genom att arbeta utifrån elevernas intressen och tidigare kunskaper ökar 

elevernas motivation. Det nämns också att ”skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet 

och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem” 

(Skolverket, 2018, s. 7).  

 

I kapitel 1 och 2 i Lgr 11 ligger huvudfokus på hur skolan ska arbeta för varje elevs personliga 

utveckling, identitetsskapande och trygghet. Mycket av det som står i de inledande kapitlen är 

sådant som ska arbetas med i ämnet samhällskunskap så som de mänskliga rättigheterna, etnicitet 

och tillhörighet, förståelse och medmänsklighet samt mycket mer. Skillnaden mellan innehållet i de 

inledande kapitlen 1 och 2 i Lgr 11 och det som står i det centrala innehållet för samhällskunskap 

är främst att de inledande kapitlen behandlar skolans uppdrag och hur skolans personal ska arbeta, 

medan det centrala innehållet lägger tyngd på eleverna och vad de ska lära sig (Skolverket, 2018, s. 

5–17, 226–227). 

 

 

3.4 ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP 
 

I följande avsnitt presenters ämnet samhällskunskap. Avsnittet inleds med vad Lgr 11 benämner 

att eleverna i skolåren 4–6 ska arbete med, för att sedan övergå till samhällskunskapsämnet ur ett 

historiskt perspektiv och avsluta med samhällskunskapsämnet i nutid. 

 

 

3.4.1 DET CENTRALA INNEHÅLLET FÖR ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP I 

SKOLÅREN 4–6 

 

Enligt det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket, 2018, s. 226–227) ska eleverna i ämnet 

samhällskunskap i den svenska grundskolan för skolåren 4–6 behandla individer och gemenskap, vilket 

innebär olika levnadsförhållanden, sexualitet, nationella minoriteter, samt skyddsnät. 

Undervisningen ska även behandla, information och kommunikation vilket innebär källkritik, 

opinionsbildning samt rättigheter och skyldigheter vid användning av olika digitala medier. 

Undervisningen ska även beröra rättigheter och rättsskipning, som betyder arbete inom lagstiftning, 

lagar och kriminalitet samt de mänskliga rättigheterna. Samhällsresurser och fördelning ska även beröras, 

där både privat- och offentlig ekonomi ingår, bland annat vad våra skattepengar går till. Den sista 

rubriken i det centrala innehållet är beslutsfattande och politiska idéer. Denna rubrik innefattar 

demokrati, vår beslutsfattning både på lokal, regional och nationell nivå samt de politiska valen och 

riksdagspartiernas ideologier. I denna studie, när begreppet samhällskunskap används, är det dessa 

områden det syftar till.  
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3.4.2 ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP UR ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 

 

Enligt Youniss (2011, s. 99–100) har människan i alla tider haft ett behov av samhällskunskap, men  

i olika former och utsträckning. Tidigare var områden inom samhällskunskap så som politik något 

som inte alla hade tillgång till, utan det var experter inom området som tillhanda gav offentligheten 

information om politik genom offentliga tal. Därav har ämnet samhällskunskap haft och har en 

betydande roll för den fortsatta demokratin samt för samhällets fortsatta utveckling.  

 

Ämnet samhällskunskap, som vi ser på det idag, ur ett svenskt perspektiv infördes först i den 

svenska grundskolan 1962. Dock har fostransuppdraget förekommit i undervisningen betydligt 

tidigare än så, ända sedan folkskolereformen 1842, vilket inte enbart innebar obligatorisk skolgång 

utan även ett fostransuppdrag. Det som det främst handlade om då var att se till att alla elever var 

hängivna åt den kristna religionen och Sverige. Det var dock först från och med den nya läroplanen 

1969 som det tydligt framgick att demokratifrågor skulle vara en del av undervisningen (Ekman, 

2011, s. 34–37).  

 

Från och med 1969 års läroplan har huvudfokus kring begreppet samhällsfrågor varit en stor del 

av innehållet. Vidare började läroplanerna mer och mer utvecklas till att samhällsfrågor skulle 

diskuteras och analyseras, de skulle ej enbart redogöras för (Morén, 2017, s. 56). År 1988 började 

läroplanen ta en ny riktning gällande samhällsfrågor, de blev allt viktigare och det var detta som 

ämnet började byggas på. Med den nya läroplanen som skrevs år 1994 blev det målstyrt och 

samhällsfrågorna var kvar som en central del i samhällskunskapsundervisningen. Däremot ändras 

det mer med förändringen i 2000 års reviderade läroplan från 1994 och 2011 års läroplaner där 

målen blir mer resultatinriktade. Det visar sig även med 2011 års läroplan, att fokus togs bort från 

just begreppet samhällsfrågor och vikten lades nu på detaljer i vad som nu heter centralt 

innehåll (Morén, 2017, s. 57).  

 

 

3.4.3 ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP I NUTID 

 

Morén (2017, s. 57) menar att förändringarna som gjorts i läroplanen till Lgr 11 är just ”präglad av 

en ansvarighetskultur”. När lärare i allmänhet ska planera sin undervisning behöver de ta hänsyn 

till de didaktiska frågorna vad, hur, varför och för vem. Morén (2017, s. 62) anser att forskare tidigare 

har försökt ta reda på vad som är det innehållsmässigt mest centrala för samhällskunskap, men att 

det har varit svårt att få fram detta i och med de många olika delar som ingår i 

samhällskunskapsämnet. Han nämner även att det är svårt, då det i läroplanen är de olika 

förmågorna som ska fokuseras på att utveckla. Om lärare utgår från samhällsfrågor i form av det 

som är aktuellt för tiden så är det svårt att fastslå vad det är som är kärnan i samhällskunskapsämnet. 

Han menar dock att om en kärna ska sättas så är det ofta i det aktuella och det som gör att eleverna 

får möjlighet att förstå samhället. Ofta har det skiljts på det kunskapsinnehåll och det 

fostransuppdrag som skolan har men Morén (2017, s. 64) menar att det kunskapsinnehåll som finns 

ska bidra till uppfyllelse av det fostransuppdrag lärare har. 

 

Samhällskunskap ses följaktligen som ett nyhetsämne, vilket innebär att det är konstant föränderligt 

om det jämförs med de andra samhällsorienterande ämnena, det vill säga historia, religionskunskap 
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samt geografi (Morén, 2017, s. 29). Lärare i samhällskunskap är eniga om att det är nyheterna 

tillsammans med det demokratiuppdrag som finns, som är det mest centrala i 

samhällskunskapsundervisningen (Morén, 2017, s. 29). Det är ej enbart styrdokument eller 

ämnesaktualiteten som påverkar. Lärarens personliga intresse, erfarenheter och uppfattningar är 

några av de faktorer som påverkar planeringen av undervisningen. En fråga som har diskuterats är 

om lärare borde utgå från frågeorienterad eller innehållsorienterad undervisning. Att utgå från det 

innehållsorienterade innebär att läraren planerar undervisningen utifrån det som kursplanen säger 

samt det som finns i läromedlen, medan det frågeorienterande innebär att läraren utgår från 

elevernas frågor och intresse. Ett konstaterande visar att en blandning av båda är att föredra. 

Frågeorienterad undervisning kan fungera som intresseväckande då det anses vara en viktig 

komponent för demokrati (Morén, 2017, s. 32–33). I och med det föränderliga samhället vi också 

lever i, är det av stor vikt att lärare är medvetna om detta och är öppna för utvecklingen och hur 

samhällsfrågorna kan komma att förändras med den (Morén, 2017, s. 63). Läroplanen är idag 

resultatstyrd utifrån det innehåll som finns i Lgr11, detta gör det svårt att få in den frågestyrda 

undervisningen, istället leder det till en mer innehållslig undervisning (Morén, 2017, s. 57). 

 

Ungdomar idag är mer beresta och har olika etniska bakgrunder samt gruppkonstellationer som 

ofta innehåller flera olika kulturer än tidigare. I och med detta är det av betydande vikt för elever 

att få rika möjligheter att arbeta med dessa områden samt att skolan utbildar demokratiska 

samhällsmedborgare då de inom en snar framtid kommer att vara de nya ledarna för vårt samhälle 

(Youniss, 2011). Detta styrks även av det centrala innehållet för samhällskunskap i skolåren 4–6 i 

Lgr 11 som säger att undervisningen ska behandla olika samlevnadsförhållanden (Skolverket, 2018, s. 

226).  

 

Idag är ämnet samhällskunskap ett brett ämne med betydande innehåll i den svenska grundskolan. 

Ämnet kan dock ha en annan innebörd och andra infallsvinklar i andra skolväsenden runt om i 

världen (Larsson, 2015, s. 297–306).  

 

4. METOD OCH MATERIAL 

I följande kapitel presenteras studiens material och den analys som gjorts. Även den 

informationssökning och de databaser som använts presenteras i kapitlet nedan för att sedan 

avsluta med kriterier för inklusion och urval. 

 

4.1 MATERIALANALYS 

 
Den teoretiskt kvalitativa textanalys som gjorts har delvis sin grund i hermeneutiken, vilket innebär 

att forskare försöker förstå och tolka texten utifrån dess mening, att följaktligen försöka förstå den 

utifrån vad det är författaren vill nå fram med i sin information eller resultat. Detta innebär att som 

forskare behöva ha förståelse för de sociala och historiska sammanhangen, för att kunna göra en 

rättvis tolkning av materialet. Studien utgår från ett skolperspektiv som kontext, detta för att kunna 

tolka texterna utifrån vilka faktorer som påverkar elevers motivation (Bryman, 2008, s. 507–508).  
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Studien är även uppbyggd ur ett metaetnografiskt  perspektiv. I studien har   det gjorts  en  

systematisk litteraturgenomgång (Bryman, 2008, s. 102–112). Detta arbetssätt innebär att genom 

tolkningar av sekundära källor komma fram till en syntes. Att arbeta metaetnografiskt behöver 

dock ej enbart innebära detta, utan kan även vara att tolka kvalitativ forskning. Enligt Bryman 

(2008, s. 112) finns det sju steg som ska genomföras när detta sätt att göra en systematisk 

litteraturgenomgång utförs. Första steget innebär att starta upp ett arbete med att finna vad det är 

studien ska ha sin utgångspunkt i. Vidare görs sökningar av texter, och en direkt analys om det 

kommer att vara relevant för studien. I det tredje steget läses litteraturen igenom noggrant. Det 

fjärde steget innebär att sammankoppla de olika studierna och artiklarna som lästs och sätta dem i 

relation till varandra. Steg fem innebär att texterna ska sättas i ett sammanhang, exempelvis vilka 

har kommit fram till samma resultat och vilka har kommit fram till olika resultat, de kan därför 

jämföras. I steg sex jämförs det som kommits fram till i föregående steg med varandra och de kan 

kategoriseras i olika grupper. I det sista steget skall formuleringen av syntesen göras, där studien 

kommer fram till ett resultat, som är ett resultat av det som syntesen visat. I denna studie har även 

en översiktsanalys gjorts (se bilaga 1) i samband med detta för att tydliggöra syfte, resultat, design, 

urval samt kategoriseringar av texterna genom färgkodning (Bryman, 2008, s. 523–534). Genom 

att använda det metaetnografiska perspektivet har studien fört samman motivation, 

samhällskunskap, behavioristisk- samt sociokulturell teoribildning. Detta för att sedan komma fram 

till en syntes. 

 

Färgkodning har även använts som ett redskap för att urskilja information och de olika kriterierna 

för inklusion (se 4.3) under studiens gång. Med fyra olika överstrykningspennor har det i texterna 

markerats vad som handlar om motivation (rosa), motivation och samhällskunskap (grön), enbart 

samhällskunskap (gul) samt det vi fann viktigt (blå). Detta för att tydligt kunna urskilja likheter och 

skillnader texterna emellan. Att använda sig av kodning är något som styrks av Bryman (2008, s. 

523–525). Att kritiskt granska de texter som visat sig vara relevanta för studien och sedan 

karakterisera dessa texters innehåll, har visat sig ha en positiv effekt för kodning. Genom att 

färgkoda texterna blev det tydligt vilka teorier och ämnesområden som vardera texter behandlade. 

 

Kedjesökning har till viss del använts i studien, vilket innebär att sökningar efter fler liknande 

artiklar sker genom att granska i referenslistan på den litteratur som använts för att hitta vidare 

texter inom samma område. De kedjesökningar som gjorts har varit från examensarbeten, 

licentiatuppsatser samt en antologi (Bryman, 2008, s. 196–197). 

 

De texter som funnits relevanta har sedan applicerats på ett svenskt skolperspektiv. Analysen har 

under hela processen haft sin utgångspunkt i undervisningen.  

 

 

 

4.2 INFORMATIONSSÖKNING 
 
I följande avsnitt presenteras de sökord som till största del använts samt de söktjänster som ligger 

till grund för studien. Avslutningsvis i presenteras de kriterier för inklusion som ligger till grund 

för valda artiklar samt en tabell som presenterar dem.  
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4.2.1 SÖKORD OCH SÖKTJÄNSTER 

 
Sökningar har gjorts efter vetenskapliga artiklar i databaserna: ERIC (Education Resources Information 

Center) som publicerar vetenskapliga texter med ett undervisningsperspektiv, Primo, en databas där 

man kan hitta tryckta böcker, e-böcker, engelska och svenska artiklar, uppsatser samt 

forskningspublikationer. Sedan har även databasen Google Scholar, en databas från företaget 

Google där det publiceras vetenskapliga artiklar, använts. Även databasen PsycINFO har använts 

i viss mån. Denna databas publicerar framförallt vetenskapliga publikationer med en psykologisk 

inriktning. Databasen ProQuest Central används vid ett tillfälle, denna databas sammanstrålar flera 

olika databaser till en. De artiklar som funnits mest relevanta från dessa databaser har sedan 

analyserats och ställts mot varandra. Vad finns det för likheter och skillnader? 

 

De sökord som till största del har använts är: motivat*, educat*, elevers motivation i samhällskunskap, 

social science, civics och citizenship education. Det har även förekommit andra sökord, men inte i samma 

omfattning som de ovannämnda. Däremot har sökorden behaviour*, socialculture* använts, men det 

har dock varit svårt att finna relevant material utifrån dessa sökord. De artiklar som funnits 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar applicerats på ett sociokulturellt eller 

behavioristiskt perspektiv.  

 

Till en början användes sökorden:  motivate* educ* i databasen ERIC som resulterade i 54 453 träffar. 

På grund av detta begränsades sökresultatet genom att ändra publikations år till åren 2000–2018. 

Detta resulterade i färre antal träffar, dock relativt många. På grund av det höga antalet sökträffar 

var det av vikt att specificera sökningarna ännu mera. Ord som ”primary school”, ”secondary school” 

samt ”elementary school” lades till för att minska antalet träffar. Antalet träffar blev färre men 

fortfarande många, sammanfattningar började läsas för att hitta relevant litteratur.  

 

Ämnet samhällskunskap, ur ett svenskt perspektiv, ser annorlunda ut runt om i världen och detta 

har gjort att i vissa fall av sökningarna har innebörden varit ur icke svenskt perspektiv. Detta har i 

sin tur lett till ett missvisande av den innebörd som eftersökts. De texter som använts med ett icke 

svenskt perspektiv har därmed applicerats på en svensk skolkontext. Därav har det anglosaxiska 

perspektivet anpassat till ett svenskt perspektiv genom hermeneutiken.  

 

 

4.2.2 KRITERIER FÖR INKLUSION  

 
Den litteratur som eftersökts skulle innehålla följande kriterier: motivation, samhällskunskap 

och/eller motivation i ett generellt elevperspektiv. Därav har de källor som icke uppnått dessa 

kriterier valts bort. När texter som uppfyllt kriterierna funnits lästes texterna och vidare kriterier 

tittades på, så som: går det att appliceras på en svensk skolkontext, är det relevant för syftet samt 

kan de appliceras på någon utav de utvalda teoribildningarna.  

 

Då bredden på forskning inom det valda området, som har sin grund i den svenska skolan, inte är 

så stor har valet att använda internationell forskning med ett anglosaxiskt perspektiv gjorts för att 

få en bredare och även djupare insyn i området. Dessa artiklar har sedan applicerats på ett svenskt 

skolperspektiv. 
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4.2.3 URVAL 

 

Litteraturstudien bygger på en teoretisk kvalitativ textanalys av 13 artiklar, böcker,  

forskningspublikationer samt Lgr 11. Följande material har använts i resultatet och presenteras 

nedan i en översiktsanalys. 

 

Författare År Publikationstyp Titel 

 

Adiele, E,E. & 

Abraham Nath, M. 

2013 Forskningsrapport Achievement of Abraham Maslow’s 

Needs Hierarchy Theory among 

Teachers: Implications for Human 

Resource Managment in The Secondary 

School System in Rivers State 

 

Alkaabi, S,A,R. 

Alkaabi, W. & Vyver, 

G.  

 

2017 Forskningsrapport Researching Student Motivation  

Gärdenfors, P 2006 Bokkapitel Lusten att förstå 

 

Herpratiwi, H. 

Darsono, D, Sasmiati, 

S. & Pujiyatli, P. 

2018 Forskningsrapport Cooperative Learning and Learning 

Achievement in Social Science Subjects 

for Sociable Student 

 

Imsen, G 2006 Bokkapitel Elevens värld- introduktion till 

pedagogisk psykologi 

 

Kiliçoglu, G 

 

2018 Vetenskaplig artikel Study on the Relationship between Social 

Studies Course Self-Efficacy and 

Motivation Levels of Secondary School 

Students 

 

Kristiansson, M 2014 Vetenskaplig artikel Samhällskunskapsämnet och dess 

ämnesmarkörer på svenskt 

mellanstadium- ett osynligt eget ämne 

som bistår andra ämnen 

 

Kyndt, E., Donche, V., 

Coertjens, L., van Daal, 

T., Gijbels, D. & van 

Petegem, P.  

2018 Vetenskaplig artikel Does self-efficacy contribute to the 

development of students’ motivation 

across the transition from secondary to 

higher education 

 



 14 

Palacios Mena, N 2018 Forskningsrapport  Perceptions of Secondary School Students 

of the Social Science Class: A Study in 

Three Colombian Institutions 

 

Skolverket 2018 Läroplan Läroplan för grundskolan, förskoleklass 

och fritidshemmet 2011 

 

Säljö, R 2014 Bokkapitel Lärande i praktiken, ett sociokulturellt 

perspektiv 

 

Yang, C, Y-T. 2012 Forskningsrapport Building virtual cities, inspiring 

intelligent citizens: Digital games for 

developing students’ problem solving and 

learning motivation. 

Youniss, J 2011 Vetenskaplig artikel Civic Education: What Schools Can Do 

to Encourage Civic Identity and Action 

 

 

 

5. RESULTAT 

I följande kapitel behandlas resultatet av den litterära analys som gjorts. Resultatet presenteras 

tematiskt där den sociokulturella teoribildningen kring motivation presenteras först, med både 

positiva och negativa faktorer kring undervisningen i samhällskunskap, för att sedan övergå till den 

behavioristiska teoribildningen och dess positiva och negativa faktorer i 

samhällskunskapsundervisningen.  

 

5.1 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ MOTIVATION 

 
Det sociokulturella perspektivet av motivation handlar främst om att elever blir motiverade av 

kooperativt lärande. När elever arbetar i grupp får de ta ansvar för olika områden och att utmana 

varandra i grupp motiverar eleverna till att prestera bra. Det är enligt det sociokulturella perspektiv 

detta som motiverar oss människor (Säljö, 2014, s. 18, 132).  

 

En av de mest framstående teoretikerna kring motivation och lärande är Lev Vygotskij som menar 

att lärande och motivation sker i samspel med andra, att människan är en social varelse som redan 

från födseln lär sig av andra genom att observera, härma och interagera. Därmed menar han att det 

är av betydande vikt för människan att hon får rika möjligheter att interagera med andra för att 

utveckla sitt lärande (Säljö, 2014, s. 36–38). Vygotskijs teori att lärande och motivation sker i sociala 

samband, att elever lär och motiverar varandra genom att arbeta i grupp styrks även av Herpratiwi 

et.al (2018, s. 90–93) vars studie menar att elevers motivation i samhällskunskap ökar genom 
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kooperativt lärande. Kooperativt lärande ger eleverna möjlighet att i grupp arbeta och stödja 

varandra i arbeten, men även att genom varandras hjälp själva ta ansvar och därmed nå målen. De 

elever som är positivt inställda till att arbeta i grupp är även de elever vars motivation ökar genom 

detta arbetssätt. Den proximala utvecklingszonen är en av Vygotskijs teorier kring lärande, hur man 

ska utveckla elevers kunskaper genom att stegvis utmana eleverna till att bli mer självständiga. Till 

en början får eleverna mer stöttning, men denna stöttning ska så småningom avta. 

 

 

5.1.1 POSITIVA FAKTORER I UNDERVISNINGEN SOM MOTIVERAR ELEVERNA 

I SAMHÄLLSKUNSKAP UR ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 

 

De faktorer litteraturen belyser som betydelsefulla för elevers motivation i samhällskunskap 

presenteras i avsnittet nedan. Vad säger forskningen är positivt för att öka elevers motivation. Hur 

kan undervisningen planeras för att möjliggöra detta.  

 

Det har visat sig betydelsefullt för elevers motivation att planera undervisningen utifrån ett 

elevperspektiv, att utgå ifrån elevernas intressen (Herpratiwi, et al., 2018, s. 93). Herpratiwi, et al. 

(2018, s. 82, 93) undersöker i sin studie hur kooperativt lärande påverkar elever och dess inlärning. 

En viktig aspekt som ansågs vara av betydelse var att använda sig utav muntliga presentationer och 

debatter. Vid muntliga presentationer så som debatter är det av vikt att ämnena som debatteras är 

elevnära. Youniss (2011, s. 100) vill med sin studie ge konkreta förslag på hur skolor kan utveckla 

elever till att aktivt delta i samhället. Han menar att ämnen som är att föredra när muntliga debatter 

ska göras är inköp som ska göras till klassen, förslag på klassresor samt det som rör elevernas 

vardag. Palacios Mena (2018, s. 366–367) belyser även detta i sin studie som en viktig aspekt i 

elevernas lärande inom samhällskunskap. Hennes studie undersöker elevers uppfattning om 

samhällskunskapsämnet och vad som uppfattades som viktigt inom ämnet. Det visade sig att om 

man som lärare inte tar hänsyn till vad det är som motiverar eleverna så kommer eleverna bilda sig 

en negativ uppfattning om ämnet och detta kan i sin tur påverka inlärningen negativt.  

 

Att arbeta med virtuella spel i undervisningen har visat sig ha en positiv effekt på elevers 

motivation. Enligt Yang (2012) blir elever motiverade av att använda sig av digitala spel i 

undervisningen. Hon tar i sin studie upp elever som inom ämnet samhällskunskap arbetat genom 

dataspelet Tycoon City: New York, där eleverna själva får skapa ett virtuellt samhälle. I detta samhälle 

ska eleverna ansvara för ekonomin, stadsbyggnader, investeringar med mera. Att arbeta på detta 

vis ska enligt Yang motivera eleverna till att lära sig mer och engagera sig i arbetsområdet där de 

får möjlighet att vara ansvarstagande. I studien fick eleverna genom att arbeta på detta sätt syn på 

problem som kan uppstå, exempelvis statsekonomi, vad som behövs prioriteras samt 

konsekvenserna av de beslut som tas. Att arbeta med digitala hjälpmedel är även något som 

läroplanen nämner att eleverna ska ”ges förmåga att använda digital teknik” (Skolverket, 2018, s. 

8). Läroplanen tar även upp att utbildningen ska ha sin utgångspunkt i elevernas bakgrund och 

erfarenheter. Digitala spel är något som många elever idag ägnar sig åt på fritiden. Genom att 

använda sig av digitaliseringen i skolan engageras eleverna till att lära sig mer (Imsen, 2006, s. 109, 

348). Att arbeta genom virtuella dataspel förstärker elevernas motivation och engagemang i ämnet 

samhällskunskap. Därför är det av stor vikt att lärare i ämnet är insatta i de olika dataspel som finns,  

deras för- och nackdelar samt kunskap om elevers användning av virtuella spel utanför skolan. De 
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virtuella spelen och dess möjligheter är något som måste tas till vara på. Det finns dock 

motargument till att använda sig av digitalisering i undervisningen. Imsen (2006, s. 383) hävdar att 

det tar över lärarens roll samt att elever måste få den mänskliga kontakten vid lärande. Lgr 11 

(Skolverket, 2018, s. 7) belyser vikten av ansvarstagande, både för personal, men också för elever. 

Läroplanen konkretiserar att skolan ska arbeta så att varje elev kan ”utöva inflytande och ta ansvar”. 

Att arbeta med virtuella spel i undervisningen i samhällskunskap, vilket visat sig öka elevernas 

ansvarstagande, stöds av Lgr 11 (Skolverket, 2018, s. 5).  

 

Säljö (2014, s. 14) menar att vi idag lever i ett samhälle där den teknik vi använder är så komplicerad 

att den hotar vår demokrati om inte alla har grundläggande kunskaper kring ämnet. Därför är det 

av stor vikt att eleverna får möjligheter till detta då det inte bara motiverar dem utan även är av vikt 

för vår demokrati. Att elever idag ska få rika möjligheter till kunskapsutövande med teknologiska 

verktyg är något som även Lgr 11 belyser som viktigt genom att nämna att skolan ska vila på 

demokratisk grund samt att eleverna skall kunna använda sig av digitala verktyg och få rika tillfällen 

till detta (Skolverket, 2018). Genom att arbeta med virtuella spel i samhällskunskapsundervisningen 

minskar därmed hotet mot den demokrati vi lever i då eleverna får grundläggande teknologiska 

kunskaper. Därav är det av stor vikt att arbeta med digitala verktyg i undervisningen i 

samhällskunskap då det är ett ämne som till stor del tar upp olika levnadsförhållanden, demokrati 

samt våra rättigheter och skyldigheter (Skolverket, 2018, s. 226–227).  

 

 

5.1.2 FAKTORER SOM GÖR ATT ELEVER RISKERAR ATT BLI OMOTIVERADE I 

SAMHÄLLSKUNSKAP UR ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 

 

De faktorer litteraturen belyst som negativa för elevernas motivation presenteras i avsnittet nedan. 

Vad det är i undervisningen som gör att elever bildar sig en negativ uppfattning om ämnet, vilket i 

sin tur kan leda till lägre motivation.  

 

Det har visat sig att undervisningen i samhällskunskap har en tendens att inte ta hänsyn till vad det 

är som motiverar eleverna (Herpratiwi, et al., 2018, s. 92–93). Kiliçoglu (2018, s. 1744) menar att 

det är av stor vikt för lärare att säkerställa vad det är som motiverar elever för att kunna ge dem 

möjligheter till att lära sig på ett mer effektivt sätt. I hans studie är syftet att undersöka om elevers 

tro på sin förmåga i samhällskunskap samt deras motivation i ämnet har ett samband. Där belyser 

han även att det finns negativa aspekter med att inte ta reda på vad det är som motiverar eleverna. 

En risk är att läraren utformar lektionerna monotont, med endast ett synsätt där eleverna förväntas 

memorera kunskap. Denna typ av undervisning bidrar ofta till att eleverna memorerar det de 

förväntas kunna för att sedan skriva detta på ett skriftligt prov. Därmed sker inte lärandet av ett 

genuint intresse för ämnet. Han menar även att det är av stor vikt för elevers motivation inom 

samhällskunskap att läraren inte håller i enformig undervisning, det vill säga presenterar 

arbetsområdet för klassen där eleverna förväntas lyssna och anteckna. Palacios Mena (2018, s. 367–

368) framhäver också detta arbetssätt som negativt för elevers motivation, samt att undervisning 

som enbart utgår från läromedelsböcker inte motiverar eleverna utan gör att de enbart lär sig för 

stunden och att införskaffad kunskap snabbt glöms bort. Det är därmed av stor vikt att lärare 

arbetar på ett nyanserat, elevengagerande och utvecklande sätt för att bidra till elevers ökande 

motivation.  
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Säljö (2014, s. 15, 22) menar även han att memorera det som står i textboken eller det läraren säger 

inte är att föredra i nutid, men han beskriver även att detta var något som ansågs ärorikt förr. Under 

romartiden ansågs det som intellektuellt att kunna memorera långa texter. Idag ser samhället 

annorlunda ut och vi lär oss istället att läsa för att kunna ta reda på mer information kring de ämnen 

som intresserar oss.  

 

Den svenska skolan har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin, då elever och lärare ska 

utvecklas i samspel med andra (Skolverket, 2018). Kristiansson (2014, s. 216–219) gjorde en studie 

med sju mellanstadielärare i den svenska skolan där det visade sig att de hade svårt att förklara 

exakt vad det är de undervisar i när de undervisar i samhällskunskap, både innehållsmässigt men 

också att det ansågs undervisas för lite i samhällskunskapsämnet. De lärare som blev intervjuade 

menade att ämnet samhällskunskap är ”svårt”, ”luddigt”, ”flummigt” osv. att tolka och att det är 

svårt att hålla sig uppdaterad om allt det nya som händer i det föränderliga samhället vi lever i. 

Enligt Kiliçoğlu (2018, s. 1747) är detta en riskfaktor för både elevernas tro på sig själva samt deras 

motivation då det är av stor vikt att läraren själv visar att ämnet är viktigt och ej enbart undervisar 

i de delar av ämnet som hen själv anser är viktigt. Om läraren ej kan förklara och sätta ord på vad 

samhällskunskaps ämnet innebär och har en tydlig ram för detta, kan det finnas en risk att gå miste 

om möjligheten att fostra demokratiska medborgare. 

 

Herpratiwi et al. (2018, s. 92–93), och Palacios Mena (2018, s. 367–368) är överens om att 

undervisningen inte enbart ska utgå från ett traditionellt arbetssätt där läraren är den som ger 

kunskap och eleverna förväntas lyssna, anteckna och memorera enbart för provresultat. Detta 

styrks även av Kiliçoglu (2018, s. 1744) som menar att ett vanligt sätt att undervisa i 

samhällskunskap är att läraren presenterar ämnet genom en föreläsning och eleverna förväntas 

lyssna och anteckna. Detta ger inte eleverna olika perspektiv utifrån ämnet och ger inte heller 

eleverna möjlighet att bli medskapare av mening. Forskning visar tydligt på att undervisning som 

enbart utgår från läroböcker och ett lärarlett perspektiv inte motiverar elever i samhällskunskap. 

Arbete på ett enformigt sätt, där alla samhällskunskapslektioner är utformade på liknande sätt, med 

läroboken och läraren i centrum har visat sig leda till att elever blir omotiverade. 

 

Den litteratur som ligger till grund för studien har även visat att ämnet samhällskunskap inte har 

ett tydligt innehåll om vad det är som ska undervisas i. Detta leder till att lärare som undervisar i 

ämnet har svårt att motivera sina elever till följd av de icke existerande ämnesmarkörerna. 

Ämnesmarkörer i detta fall innebär att ämnet inte har något som är signifikativt för just 

samhällskunskapsämnet, exempelvis kan geografi förknippas med kartor eller historia med äldre 

föremål. Något sådant går ej att hitta i samhällskunskapsämnet menar Kristiansson (2014, s. 223–

224), vilket då gör det svårt för lärare att planera sin undervisning, detta i sin tur leder till lägre 

motivation hos eleverna.  
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5.2 BEHAVIORISTISKT PERSPEKTIV PÅ MOTIVATION 
 

Enligt den behavioristiska teorin har alla människor en strävan efter att förverkliga sig själva och 

det är den strävan som motiverar oss. För att detta ska åstadkommas är det viktigt att elevernas 

grundläggande behov som mat, trygghet, gemenskap samt att känna sig uppskattade är 

förverkligade först. Därför är det av stor vikt att lärare skapar en trygg klassrumsmiljö för eleverna 

där de vågar ställa frågor, uttrycka sina åsikter och respektera varandra. Utan att ha uppnått dessa 

behov kan eleverna inte förverkliga sig själva och därmed skapas inte motivation (Adiele & 

Abraham, 2013, s. 140–142).  

 

Den behavioristiska teoribildningen kring motivation består av åtta element, dessa element är; 

uppmärksamhet, ansträngning, integritet, uthållighet, valmöjligheter, ansiktsuttryck, kroppsspråk 

samt mottaglighet för respons. Om något av dessa element saknas eller är bristfälliga sjunker 

motivationen (Alkaabi, Alkaabi & Vyver, 2017, s. 197). Dessa element hänger samman med de 

trappsteg som finns i Maslows behovstrappa där människan är motiverad för att nå sitt 

självförverkligande. För att nå sitt självförverkligande krävs det att en individ måste klättra upp för 

de fem trappsteg som nämnts tidigare (se 3.2.1) (Adiele & Abraham, 2013, s. 142). Alkaabi, et al. 

(2017) och Adiele och Abraham (2013) visar båda att det är av vikt för elevers motivation att de 

känner sig uppmärksammade, utan uppmärksamhet motiveras inte eleverna. 

 

Alkaabi, et al (2017, s. 193–194) visar att ett perspektiv på motivation är att se den genom den 

behavioristiska teoribildningen. De menar att motivation förändrar vårt beteende omedvetet, att 

människor ändrar sitt beteende för att de är motiverade till att få belöning och för att undvika 

negativa påföljder, exempelvis bestraffning. Enligt den behavioristiska teoribildningen är det detta 

som motiverar människor till att prestera bra i skolan eller på arbetet. Presterar vi bra kan vi få 

belöning i form av beröm, bra betyg eller liknande, men presterar vi sämre finns det en risk att vi 

blir bestraffade med exempelvis tillsägning eller lägre betyg. I och med att det samhälle vi lever i är 

i konstant rörelse måste människan anpassa sig till detta för att överleva samt för att undvika 

bestraffning. Detta är enligt den behavioristiska teoribildningen det som motiverar oss människor. 

 

 

5.2.1 POSITIVA FAKTORER I UNDERVISNINGEN SOM MOTIVERAR ELEVERNA 

I SAMHÄLLSKUNSKAP UR ETT BEHAVIORISTISKT PERSPEKTIV 

 

De faktorer litteraturen belyser som betydelsefulla för elevers motivation i samhällskunskap ur ett 

behavioristiskt perspektiv presenteras i avsnittet nedan. Vad säger forskningen är positivt för att 

öka elevers motivation. Hur kan undervisningen planeras för att möjliggöra detta. 

 

Enligt den behavioristiska teoribildningen är det betingningar och bestraffningar som motiverar 

eleverna till att lära sig vidare. Det är av stor vikt för elevers motivation att snabbt få positiv respons 

på det som gjorts för att de skall bli motiverade till att fortsätta utvecklas. Därför är det viktigt att 

i samhällskunskap snabbt ge positiv feedback till eleverna, då detta inspirerar dem till att lära sig 

mer. Det är just denna form av betingning, beröm och positiv respons som enligt Säljö (2014, s. 

50–53) motiverar elever till att lära sig mer. För att en individs positiva beteende ska fortsätta, att 
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en elev är motiverad i ett ämne och vill lära sig mer, krävs det att detta positiva beteende förstärks 

genom tilltalande feedback i form av beröm, men om det således är så att eleven gör fel, då uteblir 

feedback. Genom detta motiveras eleverna till att fortsätta intressera sig i ämnet. Ifall eleverna inte 

får höra att det de gör uppskattas finns det en risk att de tappar motivation för ämnet.  

 

När behaviorismen hade sitt genombrott i undervisningssammanhang utformades det nya 

läroböcker och undervisningens upplägg förändrades. Syftet med dessa nya läroböcker var att de 

snabbt skulle ge positiv respons till eleverna för att uppmuntra dem till att lära sig mer, vilket i sin 

tur motiverade eleverna (Säljö, 2014, s. 52). Detta motsägs dock av Kristiansson (2014, s. 224) som 

menar att bristen på prov och läxor i samhällskunskap bidrar till att ämnet ej anses som jämställt 

med övriga samhällsorienterande ämnen. Motivationen för eleverna i samhällskunskap skulle 

därmed öka ifall prov införs på samma nivå som i geografi, historia och religionskunskap. 

 

I och med att vi lever i ett föränderligt samhälle är det av stor vikt att människan anpassar sig till 

detta genom att använda sig av olika beteenden för att kunna hävda sig. Människan anpassar sig till 

det samhälle den lever i och tar de beteenden som passar i situationen (Alkaabi, et al., 2017, s. 195–

196). Eftersom samhället går mot ett allt mer digitaliserat samhälle är det därför av stor vikt för 

eleverna att de ska få rika möjligheter att arbeta med och genom digitala verktyg (Skolverket, 2018, 

s. 13). Genom arbete med virtuella spel får eleverna här möjligheter till att anpassa sig till 

digitaliseringen.  

 

I enlighet med den behavioristiska teoribildningen, ökar elevers motivation om elevens fysiologiska, 

säkerhets-, gemenskaps- och uppskattningsbehov är uppfyllda. Motivation är resultatet av de behov 

människan har (Adiele & Abraham, 2013). Detta leder dock till att eleverna skapar sig yttre 

motivation i ämnet. Detta för att de inte har ett genuint intresse för ämnet utan det är dessa 

trappsteg som motiverar eleverna, det vill säga yttre faktorer (Gärdenfors, 2006, s. 79). Det krävs 

även att alla elever känner sig uppmärksammade och sedda för att de ska kunna bli motiverade i 

ämnet, då behaviorismen benämner denna faktor som en betydelsefull komponent för motivation 

(Alkaabi et al., 2017, s. 197). Genom arbete där alla elever kommer till tals och blir sedda, 

exempelvis genom olika presentationer och debatter, kommer elevers motivation i 

samhällskunskap stärkas enligt den behavioristiska teoribildningen. 

 

 

5.2.2 FAKTORER SOM GÖR ATT ELEVERNA RISKERAR ATT BLI 

OMOTIVERADE I SAMHÄLLSKUNSKAP UR ETT BEHAVIORISTISKT 

PERSPEKTIV 

 

De faktorer litteraturen belyst som negativa för elevernas motivation ur ett behavioristiskt 

perspektiv presenteras i avsnittet nedan. Vad är det i undervisningen som gör att elever bildar sig 

en negativ uppfattning om ämnet, vilket i sin tur kan leda till lägre motivation.  

 

Genom att systematiskt planera undervisningen, samt ha tydliga mål, motiveras eleverna (Säljö, 

2014, s. 53). Det är därför av stor vikt att lärare i samhällskunskap noga planerat i vilken tur och 

ordning de olika arbetsområdena skall komma. Exempelvis om arbetet med de mänskliga 

rättigheterna ska komma före eller efter arbetet om lagstiftning. Detta är aspekter som lärare måste 
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ta hänsyn till vid planering av undervisningen samt att tydligt förmedla till eleverna vilka 

förväntningar som finns på dem vid varje arbetsområde och lektion.  

 

En faktor som studien visat bidra till att elevers motivation i samhällskunskap minskar är när någon 

av de åtta elementen, uppmärksamhet, ansträngning, integritet, uthållighet, valmöjligheter, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk samt mottaglighet för respons, som den behavioristiska 

teoribildningen bygger på saknas (Alkaabi, et al., 2017, s. 197). Ifall eleven inte känner sig 

uppmärksammad och sedd leder det följaktligen till lägre motivation.  

 

Det är av stor vikt för elevers motivation i samhällskunskap att eleverna får rika valmöjligheter 

(Alkaabi et al., 2017, s. 197). Genom arbete med debatter är det därför ett utmärkt tillfälle att låta 

eleverna vara med och bestämma debattämnen. 

 

Att ämnet samhällskunskap idag inte ses som jämställt med de övriga samhällsorienterande ämnena 

är en faktor som leder till att elever inte känner sig lika motiverade i samhällskunskap som i de 

andra tre. I och med bristen på prov i ämnet löper de en större risk att bli omotiverade i ämnet 

(Kristiansson, 2014, s. 224).  

 

6. DISKUSSION 

I följande kapitel diskuteras de resultat som framkommit. Det har visat sig finnas flertalet faktorer 

som motiverar eleverna i ämnet samhällskunskap, samt faktorer som gör att elever riskerar att bli 

omotiverade. Dessa diskuteras i resultatdiskussionen nedan. Efter resultatdiskussionen följer en 

metoddiskussion där valet av metod diskuteras. 

 

6.1 RESULTATDISKUSSION 
 

Enligt den sociokulturella teoribildningen motiveras elever genom arbete med varandra (Säljö, 2014 

s. 18). Den behavioristiska teoribildningen, till skillnad från den sociokulturella, menar att det som 

motiverar elever framförallt är deras strävan efter att förverkliga sig själva (Adiele, & Abraham, 

2013, s. 140–142), samt att elevers beteende förändras eftersom de vill få belöning eller undvika 

bestraffning (Alkaabi, et al., 2017, s. 193–194). En tydlig skillnad mellan dessa två teoribildningar 

är särskilt det sätt att se på hur motivation skapas. Den sociokulturella teoribildningen menar att 

det är just genom samspelet med andra som elever motiveras. Till skillnad från den sociokulturella 

teoribildningen, menar den behavioristiska teoribildningen att elever motiveras genom att få beröm 

eller för att undvika bestraffning. Det borde därmed genom elevnära arbete i grupp, där eleverna 

tillsammans med positiv respons och utifrån egna förutsättningar och förmågor, bidra positivt till 

elevers motivation (Säljö, 2014, s. 36–38). Det innebär att lärare bör ge eleverna positiv respons 

samtidigt som eleverna måste få möjlighet att arbeta i grupp. Det behöver dock inte alltid vara i 

grupp utan med rätt stöttning från lärare eller kamrater sker även lärarande i samspel med andra, 

då i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2016, s. 305–306). 
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Som tidigare nämnts ligger den proximala utvecklingszonen till grund för den sociokulturella 

teorin. Denna utvecklingszon innebär att genom stegvis utmaning, och stegvis avtagande av hjälp 

utvecklas elever och därav blir motiverade till att lära sig mer (Herpratiwi, et al, 2018, s. 90). Den 

behavioristiska teorin däremot har sin grund i Maslows behovstrappa som menar, för att kunna 

förverkliga sig själva måste eleverna först klättra upp för fem trappsteg, det är just denna strävan 

efter att förverkliga sig själv som motiverar eleverna. Genom att stegvis utmana eleverna klättrar 

de också stegvis upp för trappan. Det fjärde trappsteget i Maslows behovstrappa är att eleven ska 

känna sig uppskattad (Adiele & Abraham, 2013, s. 142) vilket de delvis gör av positiv feedback men 

även genom känslan av att klara något på egen hand. Arbete som utmanar eleverna konstant och 

där hjälp successivt avtar för att sedan komma tillbaka på en högre nivå bör ha en positiv påverkan 

på elevers självförverkligande samt kunskaps- och motivationsutveckling. 

 

Ifall elever får mycket negativ respons kan det leda till att eleven undviker ett visst beteende som 

denne upplevt som en bestraffning (Alkaabi, 2017, s. 193–194). Detta kan leda till att en elev 

exempelvis inte vill diskutera om denne vid något tillfälle fått en tillsägelse vilket i sin tur kan leda 

till att eleven inte blir motiverad i samhällskunskap. Det är viktigt att vara medveten om att det 

finns en risk med detta sätt att använda feedback, men att inte glömma bort att feedback är viktigt. 

I den proximala utvecklingszonen utmanas elever för att öka sin kunskap, det behöver dock inte 

nödvändigtvis vara att eleven i fråga upplever den feedbacken de får som något som utmanar utan 

ser det som något negativt, att de inte förstår. Därför är det av vikt att lärare inte får glömma bort 

vem som är mottagare och hur feedbacken ska framföras. 

 

Att undervisningen ska vara väl planerad är något som båda teoribildningarna tar upp som en viktig 

aspekt för elevers motivation. Den behavioristiska menar dock att det är de tydliga målen och en 

tydlig struktur som motiverar dem (Säljö, 2014, s. 53), till skillnad från den sociokulturella som 

menar att undervisningen måste utgå från elevers förkunskaper och intressen (Herpratiwi, et.al, 

2018, s. 93). Genom arbete med det virtuella spelet Tycoon City: New York, där eleverna i grupp fick 

ansvara för ett samhälles ekonomi, stadsbyggnad, politik visade det sig vara betydelsefullt för 

positiv påverkan på elevers motivation. I detta fall hade hänsyn till deras intressen tagits och 

eftersom elever idag använder sig utav digitala hjälpmedel, och det har visat sig ha en positiv 

inverkan på motivationen är detta ett bra tillfälle att använda sig av denna typ av undervisning för 

att ta vara på elevernas motivation. I detta fall fick eleverna även arbeta i grupp, vilket ska motivera 

dem (Yang, 2012), men ifall undervisningen inte är väl planerad och läraren inte vet varför spelet 

används samt problematik som kan uppstå kommer eleverna inte att bli motiverade, då kan det 

finnas risk för att det upplevs som ogenomtänkt för eleverna. Utifrån resultatet har det därav visats 

att en väl planerad undervisning som utgår ifrån elevernas förkunskaper och intressen är av vikt 

för att eleverna ska bli motiverade. Det kan vid början av terminsstart därför vara av vikt att 

presentera för eleverna i vilken ordning varje arbetsområde kommer i samt de mål som finns till 

varje arbetsområde. Att dessutom vid varje lektionstillfälle presentera målen för den aktuella 

lektionen bör även det öka elevers motivation då de tydliga målen framhävs.  

 

Vid arbete, så som demokrati är det ett utmärkt tillfälle att genom spelet skapa ett demokratiskt 

samhälle och låta eleverna se till att både samarbetet sker demokratiskt, att det finns demokratiska 

lagar, de mänskliga rättigheterna samt ett styrande organ i form av regering. Att arbeta med virtuella 

spel som utgångspunkt har visat sig vara betydelsefullt för elevers motivation då de blir medskapare 
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av ett samhälle, får ta ansvar och samarbeta (Yang, 2012). Med detta arbetssätt förväntas inte 

eleverna memorera kunskap som skall komma på ett eventuellt prov, utan de lär sig under 

arbetsprocessens gång. För just memorering av kunskap, inför ett eventuellt prov, har visat sig vara 

en negativ aspekt på elevers motivation (Kiliçoglu, 2018, s. 1744). Vid användning av prov som 

kunskapsavstämning har elever en tendens att endast memorera det de förväntas kunna för att 

sedan skriva av detta på prov. Dock har resultatet visat att ämnet samhällskunskap inte har samma 

status som de övriga samhällsorienterande ämnena och att en anledning till detta beror på att det i 

samhällskunskapsämnet sällan använts prov som kunskapsbedömning, vilket det gör i de andra tre. 

I och med att ämnet inte har samma status tenderar elever till att inte bli motiverade i ämnet 

(Kristiansson, 2014, s. 224). Genom arbete med prov finns det en stor risk att följden blir yttre 

motivation eller ingen motivation alls, målet borde därför vara att alla elever ska känna inre 

motivation men i och med ämnets låga status tenderar eleverna att känna mindre motivation för 

ämnet. Att höja statusen på ämnet utan att använda sig av prov borde därav höja elevernas inre 

motivation och göra att de inte memorerar kunskap utan lär sig av ett genuint intresse och känner 

sig inspirerade till att lära sig mer. 

 

Något som belysts som viktigt för elevers motivation i samhällskunskap är att arbeta med debatter, 

det är dock av stor vikt att debattera ämnen som engagerar eleverna och ligger dem nära (Youniss, 

2011, s. 100). Det är därför inte att föredra debattämnen som; abort, invandring, samkönade 

äktenskap och liknande då de elever som går i årskurserna 4–6 är för unga för att vara tillräckligt 

insatta i ämnena och objektivt kunna ta ställning. Debattämnen som är att föredra är ämnen som 

är elevnära, exempelvis; mobiltelefon på skoltid, skolpolitik, nytt material till skolgården och 

liknande (Youniss, 2011, s. 100). Dock finns det en risk att detta inte motiverar alla då det genom 

erfarenhet visat sig att alla elever inte föredrar att prata inför andra, exempelvis i helklass. Men för 

att detta ej ska ske är det av stor vikt att ha ett gott klassrumsklimat där alla får möjlighet att tala.  

 

Eftersom lärande genom samspel med andra visat sig vara en del utav de faktorer som motiverar 

eleverna är det också viktigt att tänka på hur eleverna ska visa sina kunskaper. Är det enbart genom 

tester och prov är det svårt för lärare att få reda på elevernas kunskaper och förmågor. Om eleverna 

däremot får möjlighet att diskutera och resonera kring viktiga frågor så kan de då också visa på 

dessa kunskaper (Herpratiwi, et al, 2018, s. 91). Det är även något som står i enlighet med Lgr 11, 

där eleverna i samhällskunskap ska kunna reflektera och analysera (Skolverket, 2018, s. 225). För 

de elever som blir motiverade av att arbeta i grupp  ger det kooperativa lärandet möjlighet för dem 

att utveckla dessa förmågor. Det är även viktigt att vara medveten om att detta inte motiverar alla 

elever, men det kan vara bra att ha i åtanke. Samt att elever motiveras på olika sätt, en elev motiveras 

möjligen av att arbeta enskilt medan en annan hellre arbetar i grupp, därför är det av stor vikt att 

använda sig av ett varierat arbetssätt för att nå och motivera alla elever. I Lgr 11 står det att ”skolan 

ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och 

omsätta idéer i handling och lösa problem” (Skolverket, 2018, s. 7). Genom att använda sig av olika 

verktyg inom samhällskunskapsämnet når man i större utsträckning ut till eleverna och motiverar 

där med dem till att lära sig mer. Att använda sig av verktyg som virtuella spel, grupparbeten och 

elevengagerande lektioner är det som gör eleverna motiverade. Men för att de ska bli motiverade 

måste lektionerna även vara väl planerade och inte vara allt för bundna till läromedlet och lärarens 

monotona presentationer. 
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För att elevers motivation i samhällskunskap, ur ett 4–6 perspektiv, skall bevaras behöver de få rika 

och varierade möjligheter att bli motiverade. Detta sker främst genom arbetsformer där elevernas 

bakgrund och erfarenheter är i centrum, där eleverna är medskapare och delaktiga i undervisningen 

och inte förväntas skriva rätt svar på provet utan där de förväntas vara delaktiga och lära sig och 

vilja lära sig mer. Arbete genom virtuella spel, rollspel, debatter och elevnära planerade lektioner 

ökar elevernas motivation inom samhällskunskap och detta är av betydande roll för vår fortsatta 

samhällsutveckling. Ifall eleverna inte känner sig motiverade i ämnet kan detta leda till förödande 

konsekvenser både för den fortsatta samhällsutvecklingen och för demokratin.  

 

Undervisningen idag är mer faktabaserad än vad den är problembaserad vilket kan göra att lärare 

går miste om att upptäcka elevernas kunskaper och att gå miste om dem som både medskapare 

och meningsskapande. Forskare menar att det borde infinna sig en mer frågeinriktad undervisning 

även att det finns motsättningar då det menas på att det även borde infinna sig innehållsbaserad 

undervisning också (Morén, 2017, s. 32). 

 

Skolan har ett uppdrag i att skapa ansvarstagande och demokratiska medborgare (Skolverket, 2018, 

s. 7). Om vi går minste om att motivera eleverna i samhällskunskap finns det en stor risk att de inte 

ser det ansvar de en dag kommer att bära. Att de inte inser att de är samhällets framtid och att de 

är de som kommer ta hand om vårt samhälle i framtiden. Det finns även en risk att eleverna inte 

ser vikten och de fördelar som demokrati innebär.  

 

För att summera är det av stor vikt för elevernas motivation i samhällskunskap att de är medskapare 

av undervisningen, att de aktivt deltar samt att undervisningen är noga planerad utifrån vad det är 

som intresserar eleverna. Det som gör eleverna omotiverade är framförallt arbete genom 

läromedelsböcker och de lektioner där läraren är den som förmedlar kunskapen. För att motivera 

eleverna måste läraren arbeta på ett sätt där elevernas kunskaper bedöms utan att de förväntas 

memorera kunskap. Det är flera faktorer som spelar roll i elevernas motivation inom 

samhällskunskap och dessa faktorer kan variera från elev till elev, därav är det betydelsefullt att ha 

en varierad undervisning så att alla elever blir motiverade. Det är även av stor vikt att 

undervisningen är elevnära för att alla elever ska bli motiverade.  

 

 

6.2 METODDISKUSSION 
 

I detta avsnitt diskuteras valet av metod, vilka för- och nackdelar det finns med den valda metoden. 

Här diskuteras även valet att använda hermeneutiken samt metaetnografin i föreliggande 

litteraturstudie.  

 

Studien har sin grund i de artiklar och publikationer som lästs och analyserats. Väl medvetna om 

att analysen kan ha påverkats av egna erfarenheter och förutfattade meningar bör tas hänsyn till. 

Valet av metod anses var lämpligt till denna litteraturstudie då allt material noga har analyserats, 

både vilka fördelar det finns men även vad det finns för nackdelar samt setts från olika perspektiv. 

Under litteraturstudiens gång fanns bristfälligt med forskning kring ämnet och ett fåtal studier som 

sedan tidigare gjorts samt att det var begränsat kring skolåren 4–6. Den forskning som använts har 
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till stor del varit från de högre skolåren, därav har given forskning applicerats till ett 4–6 perspektiv. 

Utgångspunkten har varit både ett motivationsperspektiv och ett samhällskunskapsperspektiv för 

att sedan sammanstråla dessa till ett perspektiv. Detta kan självklart göra att studien speglas av egna 

erfarenheter trots försöket att vara objektiva har gjorts. I och med det breda valet av källor från 

olika länder och flertalet forskare, samt att varje källa noga valts och kritiskt granskats, anses studien 

vara tillförlitlig. De vetenskapliga texter som finns som enbart handlar om motivation har 

applicerats till ett undervisningsperspektiv. Detta är viktigt att du som läsare tar i beaktande vid 

läsningen  då författarnas  tolkning  kan spegla studiens resultat. 

 

Studien bygger främst på anglosaxiska och västeuropeiska studier vilket kan ha påverkat resultatet, 

dock har försök att bredda områden geografiskt för att få en bredare bild gjorts, därav bygger 

studien på ett fåtal artiklar från Asien och Sydamerika. 

 

Valet att använda hermeneutiken som en utgångspunkt har gjorts då den utgår från ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv och studien har sin grund i detta perspektiv. Hermeneutiken utgår 

även delvis från interpretatvismens tolkning, vilket innebär att forskaren måste ta hänsyn till att 

människan befinner sig i ett socialt sammanhang samtidigt som hänsyn ska tas till naturvetenskapen 

och de miljöer människan lever i (Bryman, 2008, s. 32). Valet av det metaetnografiska perspektivet 

som en utav utgångspunkterna har gjorts då det till stor del innebär att tolka de kvalitativa texter 

som använts i litteraturstudien. Metaetnografin används även då studier bygger på en syntes, det 

vill säga när två olika perspektiv sammanstrålas till ett. I detta fall samhällskunskapsämnet och 

motivation (Bryman, 2008, s. 107). Skälet till att dessa två utgångspunkter har legat till grund för 

studiens kvalitativa textanalys är det som nämns ovan, dock kan det finnas en risk med detta. I och 

med att hänsyn till alla sociala sammanhang i världen inte kan tas i beaktande kan detta ha speglat 

resultatet. Eftersom studien bygger på en syntes kan tolkningar som gjorts ha påverkat resultatet 

trots att försöket att vara så objektiva som möjligt. 

 

Under arbetets gång har det funnits en medvetenhet om att begreppet kunskap kan betraktas 

genom olika definitioner i olika länder och att förutsättningarna för skolgång ser olika ut runt om 

i världen. Detta gäller även för ämnet samhällskunskap. Ämnet kan ha olika infallsvinklar, innehåll 

och status i olika länder. Därför har varje källa som har sin utgångspunkt i 

samhällskunskapsperspektivet anpassats till den svenska synen på ämnet. 

 

Medvetna om att det ej funnits tidigare forskning som menar att motivation inte är av vikt i 

samhällskunskap kan inte ställning i detta tas. Det kan självfallet vara således att skolsystem runt 

om i världen ser olika ut. Studien har sin utgångspunkt i ett svenskt skolsystem, detta kan 

naturligtvis göra att resultatet ej kan appliceras på alla skolsystem. Det underlag som studien bygger 

på är även relativt nya, detta kan möjligtvis ha påverkat resultatet men i och med att den forskning 

som studien bygger på är ny är det även den mest relevanta forskningen.  
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7. AVSLUTNING OCH VIDARE FORSKNING 
 

Sammanfattningsvis har motivation en betydande roll för elevers prestation i samhällskunskap. 

Föreliggande studie visar på att det är av stor vikt att eleverna får rika möjligheter att arbeta med 

elevnära uppgifter som utgår ifrån deras intressen. Det är inte enbart att föredra lärarledda lektioner 

där eleverna förväntas lyssna, utan elever måste få rika möjligheter till att arbeta i grupp bland annat 

genom den proximala utvecklingszonen samt motta positiv respons. Det är därmed betydelsefullt 

för eleverna att få rätt stöttning och utmaning i ämnet samhällskunskap. Resultatet visar även att 

det är av stor vikt för elevers motivation att undervisningen är väl planerad och att det tydliggörs 

vad som förväntas av dem och vad det är för mål som ska uppnås, inte bara för terminen eller året 

utan även för enskilda lektioner. Det har även visats att samhällskunskapsundervisningen som utgår 

från virtuella spel har en positiv påverkan på elevers motivation, men för att det ska ge positiv 

effekt måste planeringen vara väl utförd.  

 

Samhällskunskapsämnet i årskurserna 4–6 är ett relativt obeforskat ämne framförallt gällande 

samhällskunskapsdidaktik. Det är därför av stor vikt att det i framtiden förekommer mer forskning 

inom detta område, då det är av betydande vikt för vår fortsatta samhällsutveckling och bevarandet 

av vår demokrati. Det är framförallt betydande, vad det är utifrån ett elevperspektiv som motiverar 

elever i samhällskunskap. Det är även av vikt för vidare forskning att mer kunskap kring vad det är 

utifrån ett lärarperspektiv som motiverar elever. Detta för att både få ett elevnära perspektiv, med 

elevers förkunskaper i fokus, men även vad lärare har sett fungera, eller inte fungera, i 

undervisningen.  

 

I denna studie har det klarlagts vikten av att som lärare i ämnet samhällskunskap kunna motivera 

sina elever för att skapa ett engagerande klimat i klassrummet. Just motivation är en 

framgångsfaktor i ämnet för att öka elevers kunskap och engagemang och ger därmed skolan 

möjlighet att fullgöra ett av de viktigaste uppdragen. Nämligen att forma elever till goda 

demokratiska samhällsmedborgare. 
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