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Abstract 

Författarens/författarnas namn: Johan Karlström  

Titel: Även skoltrötta elever vill något med sina liv – Hur gymnasieelevers motivation 
påverkas i mötet med läraren 

Engelsk titel: School tired students want to do something with their lives too – How high 
school students’ motivation is affected by the interaction with the teacher.  

Antal sidor: 40 

The starting point of this study is national as well as international surveys which show that the 
study motivation and general level of knowledge among Swedish students have decreased. The 
Swedish Curriculum for the Non-Compulsory School System (Lpf94) states that each student 
shall be given the possibility to strengthen their will and ability to learn. The teachers are 
expected to play an important role in the effort to increase student motivation. The opinions of 
the students are a valuable source when trying to understand what motivates them. The purpose 
of this study is to provide a more profound understanding of what students express about their 
motivation in the interaction with the teachers. Students that describe themselves as school tired 
is one important target group for increasing motivation among students. Therefore, a more 
specific purpose is to see what in the interaction with the teacher and the teacher’s education 
might affect the motivation for school work among high school students who are tired of 
school. Research and studies relating to motivation are presented and discussed in the theoretic 
chapters of this work, covering the impact of social background, students’ inner motivation and 
the roles of the interaction with the teacher as well as teachers’ expectations and the teaching 
itself. The study is conducted as an analysis of qualitative interviews with five high school 
students who have expressed that they are school tired. The main results show that this 
particular group of students appreciate teachers who are caring, encouraging and supportive. 
The students have a need to feel connected with the teacher, who ideally should be calm, 
positive and have a sense of humour in order to generate positive energy. As for the Pygmalion 
effect, it is significant that the students express that their first meeting with the teacher is 
important and that they wish the teacher to be encouraging and to show them that she or he 
believes in every student´s ability in order to motivate them. The study shows that a teacher 
should also be able to challenge the students, but not by setting the goals too high or by putting 
too much pressure on them. When introducing a new course the teacher should make sure the 
students have the ability to keep up with the pace. Teachers should also enable students to catch 
up if they get behind. In addition, the teacher should have empathy and be able to explain 
various topics in an interesting way, and finally make it clear that they are teachers because they 
want to and not out of necessity.  

Keywords: Motivation, Swedish high school, school tired students, teacher’s interaction, 
teacher’s expectations, teacher’s education. 
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1	Inledning	

Tänk om alla elever skulle känna sig motiverade i skolan! Det är en önskvärd tanke och i 

denna undersökning vill jag fördjupa förståelsen av vad i mötet med lärare som motiverar 

eleven. I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund som tar sin utgångspunkt i 

Lpf94 samt i en diskussion kring motivation i den svenska skolan och leder i slutet av kapitlet 

fram till mitt syfte och tillhörande undersökningsfrågor.  

1.1	Bakgrund  

Det finns flera kunskapskrav i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94). Ett generellt 

krav är att eleverna ska ha goda kunskaper i genomgångna kurser (Skolverket 2003). För att 

uppnå dessa kunskapskrav anges i Lpf94 att elever ska stimuleras att växa med uppgifterna 

och ges möjlighet att inneha en positiv inställning till lärande. Skolan ska även stärka 

elevernas självförtroende och ge dem framtidstro (Skolverket 2003). Dessutom framgår det att 

läraren ska stärka elevernas tro, vilja och förmåga att lära (Skolverket 2003). Dessa exempel 

visar att motivation har betydelse för att uppnå bra skolresultat, men det framgår inte i Lpf 94 

hur motivationen ska främjas.  

Vidare uppmärksammas motivationen hos elever i grundskolan i Skolverkets nationella 

utvärdering av grundskolan 03 (NU 03) (Skolverket 2004). Det framgår bland annat i denna 

undersökning att elevers intresse påverkar hur mycket de lär sig, men samtidigt konstateras att 

elever uppfattar flera ämnen, till exempel kemi, fysik och religionskunskap, som ointressanta. 

OECD genomförde 2009 en internationell PISA-undersökning som visade att läsförståelsen 

och matematikkunskaperna hos Sveriges 15-åringar har försämrats och att elevers intresse 

samvarierar med resultaten (Skolverket 2010). Resultaten i NU 03 och PISA framhåller 

således, liksom i Lpf94, att intresse och motivation är betydelsefulla och intressanta områden 

för lärare att förstå för att kunna medverka till bra skolresultat.  

Resultatet av PISA-undersökningen har debatterats frekvent och flera artiklar har skrivits med 

budskapet att studieresultaten måste höjas. Målet är oftast detsamma men medlen för att nå 

bättre resultat i skolan varierar. I en artikel i Dagens Nyheter efterlyser till exempel nuvarande 

utbildningsminister mer katederundervisning (Björklund 2011). Flera artiklar har skrivits som 

reaktion på nuvarande regeringens skolpolitik och huruvida den främjar elevernas motivation. 



 

6 

 

Till exempel Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, menar i en artikel i tidningen 

Skolvärlden att dagens svenska skola inte lyckas ta till vara på elevers nyfikenhet (Gärdenfors 

2011).  

Denna diskussion visar på betydelsen av att som lärare bidra till att öka elevernas motivation, 

men samtidigt vittnar upptagna exempel om att det inte är självklart hur elevernas motivation 

kan påverkas. Jag har även diskuterat med flera lärarstudenter under min lärarutbildning samt 

med lärare under mina tre VFU-perioder och flera av dem visar en osäkerhet i hur lärare ska 

få elever intresserade av de undervisade ämnena. 

En elevs känsla och upplevelse av motivation kan byggas upp av många faktorer, såsom inre 

motivation och social situation, vilket framgår av kommande kapitel 2, tidigare forskning. Ett 

område som är intressant ur ett pedagogiskt perspektiv och som lärare direkt kan ha nytta av 

är att förstå hur läraren i mötet med eleverna kan påverka elevernas motivation. Att undersöka 

hur läraren i detta möte påverkar elevernas motivation är därför en fråga som jag vill 

undersöka i denna studie. Ytterligare en anledning till min forskningsfråga, att fördjupa 

förståelsen av hur elevers motivation påverkas i mötet med läraren, är att jag är övertygad om 

att läraren själv får en belöning när eleverna blir motiverade och vill lära sig mer.  

Oavsett vad en lärare tror vara rätt sätt att motivera elever på är det i slutänden eleverna som 

avgör vad som motiverar dem och hur mycket det påverkar dem. Därför är det naturligt för 

mig i denna studie att utgå från vad eleverna säger om sin upplevelse av motivation i mötet 

med lärare. De elever som främst kan få nytta av att lärare bättre främjar motivation är de 

elever som känner av skoltrötthet. Jag utgår således i min studie från elever i årskurs 3 på 

gymnasiet som själva uttalat en upplevelse av skoltrötthet. Mitt kunskapsintresse är att ge 

denna grupp av elever en röst. 

1.2	Syfte	

Syftet är att fördjupa förståelsen av vad i mötet med lärare som motiverar eleven. 

Mer specifikt är syftet att analysera vad i mötet med läraren och lärarens undervisning som 

kan påverka skoltrötta gymnasieelevers motivation inför skolarbetet.  
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Med utgångspunkt i det teoretiska ramverket kommer jag använda följande tre under-

sökningsfrågor för att uppnå syftet: 

 Vad är det i mötet med läraren som kan öka elevernas motivation?  

 Vilken bild ger eleven av lärarens förväntningar och vilken roll anser de att dessa 

förväntningar spelar för deras motivation?  

 På vilket sätt kan lärarens undervisning öka elevernas motivation? 

2	Tidigare	forskning	

I detta kapitel diskuteras tidigare forskning inom området skolelevers motivation som 

presenterats i avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Motivation har studerats utifrån flera 

olika perspektiv. Det finns forskning som är mer inriktad på att finna orsaken till brist på 

motivation i skolan i elevens bakgrund och familj. Ett annat perspektiv är inriktat på hur 

skolan och lärare påverkar elevernas motivation. Ytterligare finns det forskning som tar 

elevens inre motivation som utgångspunkt. Eftersom det val av tidigare forskning som här har 

gjorts representerar skilda perspektiv utgår jag från dessa vid indelningen av detta kapitel. De 

olika perspektiven ger bra bidrag till att förstå motivation som företeelse, främst eftersom 

motivation är ett relativt komplext fenomen och som Boekaerts (2003) konstaterar; det behövs 

mer än en teori för att beskriva hur elever blir motiverade.  

2.1	Elevernas	sociala	situation	

Författare som tar sin utgångspunkt i elevers sociala situation lyfter framförallt hur elevers 

kulturella och unika bakgrund påverkar deras motivation och därmed också elevernas 

skolgång. Denna forskning framhåller även att elevens sociala situation påverkar lärarnas 

förväntningar av eleverna. De behandlar dock inte hur lärarna bättre skulle kunna stödja eller 

hjälpa dessa elever. 

Hur föräldrars förmåga att stödja sina barn och samverka med skolan påverkar motivationen 

studeras av Grolnick, Friendly och Bellas (2009). Murdock (2009) däremot diskuterar elevens 

etniska tillhörighet och hur den påverkar hur eleven uppfattar sig själv samt även hur andra, 

till exempel lärare, uppfattar eleven baserat på den etniska tillhörigheten.  
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Med hjälp av fallstudier på elever har Ingestad (2006) funnit att trots läroplanernas 

(Lpo94/Lpf94) intentioner om att stödja elever med behov av särskilt stöd har elever ur lägre 

sociala klasser svårare att nå bra skolresultat. Hon har ett relationellt perspektiv, det vill säga 

att individen skapas genom samspel med andra, till exempel lärare, och hon finner orsaker till 

skolresultaten både utifrån den självbild eleverna får och påverkan av omgivningens 

förväntningar.  

En utgångspunkt i Salili och Hoosains (red) (2003) antologi är att världen har globaliserats 

både ekonomiskt och kulturellt. Ett gemensamt tema i de ingående artiklarna är att den 

traditionella västerländska undervisningen måste ta intryck av övriga världen men även 

anpassa sig till den multikulturella bakgrund som många elever har i dagens samhälle. Dels på 

grund av undervisningen därmed kan bli bättre och dels för att anpassningen skulle medföra 

att fler elever bättre kan relatera till undervisningen. 

2.2	Elevens	inre	motivation	

Motivation som egenskap kan till viss del påverkas av eleven själv. Elever har olika intressen, 

behov, motiv och målbilder vilket leder till olika grader av motivation, vilket tas upp av 

Schiefele (2009). Shiefele utgår från psykologiska teorier och beskriver hur eleven upplever 

motivation och han gör det i relation till objektet som motivationen riktar sig mot, till exempel 

ett visst skolämne.  

En undersökning av skolungdomar är genomförd av Wallin, Sjöbeck och Wernersson (2000). 

Ett resultat de kommer fram till är att hur eleverna själva agerar, till exempel genom att 

tilldela sig själv belöningar, anstränga eller koncentrera sig, påverkar deras motivationsnivå. 

Flera forskare har även intresserat sig för hur elevernas egna målbilder påverkar motivationen. 

Graham, Taylor och Dolland (2003) diskuterar att det är viktigt att skolan och lärare lär elever 

att ta ansvar för sin skolgång. Om eleven känner ansvar tenderar han eller hon att hantera 

tillskriva orsaken till motgångar till påverkbara faktorer inom egen kontroll. Vidare påverkar 

hur elever sätter mål deras motivation att uppfylla målen. Boekaerts (2003) utgår från 

genomförda undersökningar där hon påstår att motivation kan variera på grund av kulturella 

skillnader till exempel mellan österländska och västerländska traditioner. Hon diskuterar hur 

personliga mål påverkar elevens motivation och beskriver även hur elevens mål förhåller sig 

till skolans läromål. Wigfield, Tonks och Lutz Klauda (2009) belyser motivation från 
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perspektivet att en elevs förväntningar och värde av att göra något påverkar motivationen. 

Författarna har ett socialpsykologiskt perspektiv och de baserar sina resultat på dels 

förväntnings- och värdeteorier framtagna av främst J.S. Eccles samt A. Wigfield & J.S. Eccles 

och dels undersökningar som har testat dessa teorier. 

Ett konkret fenomen, gällande hur motivation påverkas av elevens inre, som flera forskare 

intresserat sig för, är hur elever hanterar motgångar. Vanligt begrepp för att beskriva denna 

hantering är tillskrivning (Graham, Taylor och Dolland 2003; Jenner 2004; Graham och 

Williams 2009; Dweck och Masters 2009). Tillskrivning innebär att en person söker 

orsaksförklaringar till något som har inträffat. I motivationssammanhang kan till exempel en 

elev istället för att se bristande ansträngning som orsak till dåligt provresultat hänvisa till yttre 

omständigheter. Delvis omedvetet kan dessa faktorer, som eleven inte behöver ansvara för, bli 

ursäkter framöver för att inte behöva försöka göra sitt bästa. 

2.3	Läraren	och	undervisning	

Hur läraren påverkar motivationen hos elever har tidigare undersökts ur flera perspektiv. Ett 

intressant område är hur själva mötet mellan elev och lärare påverkar motivationen. Det har 

undersökts av många forskare till exempel Jenner (2004), Jörgel-Löfström (2005), Maehr och 

Zusho (2009), Jardbring och Wetterholm (2008) och Ingestad (2006). Jenners utgångspunkt är 

att motivation inte är en egenskap hos en människa utan beror på erfarenheter och hur man 

blir bemött. Denna utgångspunkt stämmer överens med Ingestads relationella perspektiv som 

nämndes i kapitel 2.1 Elevernas sociala situation. Även Wentzel (2009) har en relationell syn 

då hon refererar till flera forskare som belyser lärarens roll för elevers motivation. 

Jörgel-Löfströms (2005) perspektiv i sin tur är att det har stor betydelse att lärare tror väl om 

sina elever och hon följer det konstruktivistiska tankesättet att kunskap inte är något givet som 

läraren lämnar över till eleverna utan läraren måste samarbeta med eleverna i lärandet. Maehr 

och Zusho (2009) har ett formativt synsätt då de förespråkar att läraren ska belöna elever efter 

hur mycket de klarar av istället för att jämföra deras resultat med vad klasskamraterna 

presterat. I Jardbring och Wetterholms (2008) intervjustudie av gymnasieelever på yrkes-

program analyseras variationer i elevernas uppfattning av vad som gör dem motiverade och 

en del av resultatet rör läraren och medbestämmande. I deras avsnitt om framtida forskning 

föreslår de liknande studie på studieförberedande program och även studie av vad elever anser 
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kan öka deras motivation. Ingestad (2006) framhåller, med referens till John Deweys erfaren-

hetsbaserade lärande, att elevinflytande är centralt för elevers upplevelse av motivation.  

Vidare har Trondman (1999) intresserat sig för hur läraren upplevs av sina elever. I en 

undersökning har han tagit elevens perspektiv genom att intervjua högstadieungdomar hur de 

tycker en bra lärare ska vara. I elevsvaren framkommer både egenskaper hos lärarna och hur 

de bemöter eleverna. 

Även tidigare nämnda undersökning av Wallin, Sjöbeck och Wernersson (2000) har visat att 

hur läraren upplevs av eleverna påverkar deras motivation. I undersökningen ställs frågor till 

högstadieelever om hur de upplever naturorienterande undervisning och ett relativt stort antal 

elever deltar i intervjuerna (37st). I deras metodkapitel framgår dessutom att de valt ut elever 

för att få spridning på svaren. Fokus i undersökningen är att genom att fråga många elever 

dels få fram många faktorer som påverkar elevernas motivation, dels med statistik avgöra om 

en faktor är representativ för de tillfrågade. De beskriver däremot inte i vilken kontext en viss 

elev uttrycker något. En av frågeställningarna de har i sin undersökning, är hur läraren kan 

påverka motivationen om det inte finns något intresse från början. Författarna konstaterar 

dock att på denna fråga får de inte några tydliga svar i sina intervjuer.  

Begreppet Pygmalioneffekten är ett återkommande begrepp som diskuteras av Jenner (2004), 

Jussim, Robustelli och Cain (2009) och Murdock (2009). De är eniga om att det är en effekt 

av att läraren har förväntningar på eleven, antingen positiva eller negativa, och att dessa 

påverkar elevens beteende och motivation likt en självuppfyllande profetia. Det vill säga att 

om läraren redan på förhand förväntar sig att en elev ska prestera dåligt så tenderar eleven att 

påverkas av förväntningarna och inte tro sig kunna prestera bättre.  

2.4	Andra	motivationspåverkande	faktorer	

Andra faktorer, förutom ovan nämnda, som påverkar elevers motivation, är dels 

klasskompisarnas påverkan, vilket studerats av till exempel Ladd, Herald-Brown och Kochel 

(2009), dels skolan i sig, det vill säga hur skolbyggnaden är utformad, vilket rykte skolan har 

och vilka regler och policies som gäller. Dessa faktorer lyfts bland annat fram av Roeser, 

Urdan och Stephens (2009). 
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2.5	Sammanfattning	
Sammanfattningsvis visar kapitlet tidigare forskning att motivation i skolan på senare år 

undersökts av flera forskare nationella som internationella. De har gjort det ur flera olika 

perspektiv och varje perspektiv ger sitt bidrag till att förstå begreppet motivation. Forskningen 

kring lärarens betydelse för elevens motivation och mötet med läraren har gett intressanta 

resultat men den har samtidigt visat att det finns behov av att vidare undersöka hur skoltrötta 

elever ser på mötet med läraren och fråga dem konkret vad som kan påverka deras motivation. 

  

3	Teoretiskt	ramverk	

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen har jag konstruerat ett teoretiskt ramverk. 

Ramverket presenteras i detta kapitel och består av delarna mötet med läraren, lärarens 

förväntningar samt lärarens undervisning. Faktorerna som behandlas inom dessa delar har 

gemensamt att de kan påverka motivationen i mötet mellan elev och lärare eller i relation till 

detta möte. Det teoretiska ramverket har varit grund för formuleringen av mina 

undersöknings- och intervjufrågor och i kommande analys använder jag det teoretiska 

ramverket som sorteringsinstrument när jag tolkar elevernas uttryck avseende vad i mötet med 

läraren och lärarens undervisning som kan påverka deras motivation inför skolarbetet. 

3.1	Mötet	med	läraren	

Enligt Jenner (2004) är motivation inte en egenskap hos en elev utan kan ses som något som 

byggts upp utifrån de bemötanden eleven fått och de erfarenheter eleven har med sig. Läraren 

har alltså en viktig roll och två betydelsefulla delområden som presenteras i detta kapitel om 

mötet med läraren är lärarens stöd och engagemang samt lärarens bemötande.  

3.1.1	Lärarens	stöd	och	engagemang	

För att få elever motiverade i sitt skolarbete krävs att pedagogen är öppen och engagerad 

(Jenner 2004). Jörgel-Löfström (2005) framhåller vidare att själva förhållningssättet hos 

läraren är viktigare än undervisningsmetod när det gäller att få eleven att känna stöd. Jörgel-

Löfström hänvisar dessutom till ett resultat i NU 03 att ju större lärarengagemang ju mer 

elevintresse.  

Två egenskaper hos läraren som Jenner (2004) diskuterar är perspektivseende, det vill säga gå 

utanför sitt eget perspektiv och se världen med elevens ögon och kontextualisering, att se 
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eleven i sitt sammanhang. Genom perspektivseende kan läraren försöka förstå elevens tankar 

som ur lärarens egna perspektiv kan verka irrationella och genom kontextualisering kan 

läraren finna orsaker i elevens omgivning till varför eleven beter sig på visst sätt, till exempel 

kommer för sent eller inte läser på till prov. Ytterligare exempel på kontextualisering är 

Salilis och Hoosains (red) (2003) teori att istället för att se en elev som tillhör en etnisk 

minoritet ha brister eller eftersatt bakgrund, bör lärare betrakta dessa elevers viktiga förmågor 

som kan bidra till att lyckas i skolan. Att vara ett stöd för elever som är passiva och 

framförallt de svagpresterande och de som har annat modersmål diskuterar Jörgel-Löfström 

(2005) med utgångspunkt i att så småningom kommer även de på egen hand kunna klara av 

sådant de från början bara kunde genomföra med hjälp av läraren. Detta tankesätt baseras på 

Vygotskijs interaktionistiska perspektiv i allmänhet och Vygotskijs begrepp den närmsta 

utvecklingszonen i synnerhet. Vygotskijs teori om den närmsta utvecklingszonen går ut på att 

det finns en skillnad i vad en elev klarar av med stöd av en kunnig person jämfört med om 

eleven försöker självt (Forssell 2005). Det interaktionistiska synsättet ser det sociala 

samspelet som den viktigaste drivkraften för att lära sig något (Ingestad 2006). Detta 

perspektiv överensstämmer således med både Ingestads (2006) och Jenners (2004) hållning.  

Grolnick, Friendly och Bellas (2009) menar att föräldrarnas engagemang och tro på barnets 

förmåga har betydelse för hur han eller hon uppfattar sin kompetens. Det finns även 

forskning, till exempel Wentzel (2009), som visar att om relationen mellan föräldrar och elev 

inte är så positiv så blir relationen mellan lärare och elev viktigare. Ett scenario som har stor 

positiv effekt på elevens motivation och lärande är då föräldrar och elev är delaktiga med 

lärare i beslut som rör skolan. Detta lyfts fram i Salili och Hoosain (red) (2003) och innebär 

alltså hög grad av engagemang och samarbete mellan familj och lärare samt med-

bestämmande. 

3.1.1.1 Stödja elever vid motgångar 

Utöver de generella förhållningssätt som diskuteras i ovanstående avsnitt om lärarens stöd och 

engagemang bör läraren även vara delaktig och stödja eleverna vid motgångar. Läraren har en 

viktig roll så att en elevs eventuella tillskrivningar görs till orsaker som eleven kan påverka. 

För om eleven känner att orsaken till misslyckande ligger inom sig själv och att egenskapen 

inte går att påverka, till exempel en låg förmåga, kan misslyckandet bli skamfyllt (Graham 

och Williams 2009). Även Graham, Taylor och Dolland (2003) poängterar betydelsen av att 

läraren stödjer elever att vid motgångar, till exempel misslyckade prov, fokusera på och 
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hänföra till orsaker inom elevens kontroll såsom grad av ansträngning, för att eleven ska vara 

bättre motiverad och ha bättre självförtroende inför framtida prövningar. 

3.1.1.2 Lärarens påverkan av hur eleverna uppfattar mål och upplever värde 

För att öka känslan av att en skoluppgift är meningsfull kan läraren påverka hur eleverna 

upplever uppgiften (Boekaerts 2003). Läraren kan uppmuntra eleverna genom att få dem att 

sätta värde på en uppgift genom att förklara varför uppgiften är viktig, visa hur den hänger 

ihop med tidigare erfarenheter och vilket syftet är med att lära sig den nya uppgiften. Vad 

gäller målbild så visar Graham, Taylor och Dolland (2003) att motivationen beror på vilka 

typer av mål eleven sätter och över vilken tidshorisont de sträcker sig. Kortsiktiga och 

uppnåbara mål lyfts fram som de att föredra eftersom eleven då får lättare att bedöma vilken 

ansträngning som behövs. I ett längre tidssperspektiv är det viktigt att läromål satta av läraren 

sammanfaller med elevens personliga mål (Boekaerts 2003) och att målbilden ger ett 

personligt värde för eleven. Wigfield, Tonks och Lutz Klauda (2009) återger en värdeteori av 

Jacquelynne Eccles där elevens upplevda värde av en uppgift beror på hur stor glädje eleven 

känner av att utföra uppgiften. Det upplevda värdet påverkas också av hur användbar en viss 

specifik kunskap är, det vill säga vilken nytta eller betydelse har utförd aktivitet i framtiden, 

och till vilken kostnad i form av ansträngning. Elevens förmåga att se sambandet mellan 

enskild uppgift i ett ämne och mål med hela skolgången samt framtida nytta med kunskap får 

således betydelse för elevens motivation. Boekaerts (2003) tar upp en intressant teori, 

nämligen att ungdomar i västvärlden är en del av konsumtionssamhället. De följer därmed 

sina egna intressen och föräldrar och lärare låter ungdomarna ofta bestämma. Detta kan leda 

till att lärandet får ge vika om de mål som exempelvis kompisar och media vidhåller inte 

stämmer överens med mål som stöds av att vara duktig i skolan.  

En lärare kan främja elevers lärande genom att beröma då eleverna förbättrar sina resultat och 

utifrån vilka färdigheter en elev behärskar, samt stödja att elever tar på sig utmaningar (Maehr 

och Zusho 2009). Motsatsen är att bara erkänna de högt presterande eleverna och jämföra en 

elevs färdigheter med vad klasskamraterna klarar av. Det förra har genom empiriska 

undersökningar visats medföra att eleverna vågar ta sig an utmaningar, känna mer glädje samt 

att eleverna känner att de lär sig på grund av att de anstränger sig. 
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3.1.2	Lärarens	bemötande	

En lärare har ett betydelsefullt uppdrag som ledare för elevgruppen, för undervisningen och 

läraren ansvarar för elevernas lärande och kunskapsutveckling med hjälp av pedagogiska 

färdigheter och ämneskunskaper (Stensmo 2008). I en studie med ett 40-tal skolungdomar har 

Trondman (1999) identifierat egenskaper som utmärker en bra lärare. Tre av Trondmans 

egenskaper sammanfaller med Stensmos bild, nämligen att själva ämneskunskaperna är 

viktiga och läraren ska vara en god pedagog. Ledarskap belyses också, men Trondman 

använder begreppen auktoritet, engagemang och humor. En bra lärare ska ha auktoritet, men 

inte vara auktoritär. Genom att vara engagerad visar läraren att han eller hon gillar eleverna 

och trivs som lärare och humor upplevs som något positivt förutsatt att det inte används riktat 

mot någon elev. Vidare viktiga faktorer som påverkar hur läraren bemöter eleverna enligt 

Trondman, är lärarens interpersonella kompetens där empati, perspektivtagande, kontext-

hänsyn och självreflektion ingår. Till sist nämner Trondman att en bra lärare stödjer en sund 

narcissistisk utveckling hos eleven. Inverkan av bemötandet på motivation är givetvis att 

bemötandet kan främja elevers motivation, men lika viktigt är att som Trondman konstaterar; 

om elever har vissa förväntningar på läraren och dessa inte infrias så har det negativ påverkan 

på elevens möjligheter att förverkliga sina förhoppningar och avsikter. Att läraren har 

betydelse för elevernas motivation är tydligt och även Murdock (2009) anser detta när hon 

hänvisar till en undersökning där främsta orsaken till att eleverna kände förväntan att lyckas 

var lärarens stöd. 

3.2	Lärarens	förväntningar	

Enligt Jenner (2004) krävs att läraren möter eleverna med en öppenhet, utan förutfattade 

meningar, för att lyckas med arbetet att skapa hög grad av motivation. I samma anda står det i 

Lpf94 att ”läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning 

och sitt arbete i skolan.” (Skolverket 2003). Eleverna har alltså ett ansvar för sina studier, men 

i detta sammanhang är budskapet att läraren inte får utgå från att en elev till exempel är lat 

eller inte gör sitt bästa. Men ändå förekommer det enligt Jenner (2004), Jussim, Robustelli 

och Cain (2009) och Murdock (2009) att lärare på förhand dömer en elevs förmåga. Eftersom 

en lärares förväntningar påverkar elevens motivation så kan den förutfattade uppfattningen bli 

en självuppfyllande profetia och styra utfallet. Detta fenomen benämns Pygmalioneffekten. 

Även om lärare omedvetet visar att de har förutfattade meningar om hur elever från vissa 

grupper beter sig kan det påverka dessa elevers motivation. Elever som tillhör etniska 
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minoriteter kan till exempel bli stämplade som problematiska eller lata reda på förhand 

(Ingestad 2006 och Grolnick, Friendly och Bellas 2009). Även Graham och Williams (2009) 

hänvisar till undersökningar som visat att det förekommer att människor kategoriseras efter 

hudfärg och de hålls mer ansvariga för sitt handlande än de som tillhör majoriteten. Vidare 

beskriver Murdock (2009) en känsla som kan finnas hos vissa minoritetsgrupper; akademiska 

studier är för den vita medelklassen, inte för oss. Det är uppenbart att lärarens förväntningar 

påverkar såväl elevens motivation som möjlighet att lyckas. Undersökningar har gjorts som 

visar att Pygmalioneffekten är som störst i början av ett skolår och i situationer som är okända 

för eleverna (Jussim, Robustelli och Cain 2009). Samma författare drar även slutsatsen från 

undersökta studier att elever som tillhör stigmatiserade grupper är extra känsliga för negativ 

Pygmalioneffekt. 

3.3	Lärarens	undervisning	

Som tidigare belysts påverkar lärarens stöd elevens motivation och det har även betydelse om 

eleven känner sig delaktig i lärandet i klassrummet (Roeser, Urdan och Stephens 2009). Ett 

bra klassrumsklimat och goda relationer till läraren menar Jörgel-Löfström (2005) att man 

uppnår genom att eleven får utrymme för reflektioner utifrån sina egna förutsättningar både 

vad avser språk och kunskaper. Vidare bör läraren vara lyhörd för hur innehållet i 

undervisningen uppfattas för att kunna anpassa den efter eleven (Jörgel-Löfström 2005).  

I en undersökning gjord av Wallin, Sjöbeck och Wernersson (2000) framkommer att elever 

generellt stimuleras av varierande undervisning med praktiska inslag, till exempel 

laborationer och självständigt arbete. Detta sammanfaller med riktlinjen i Lpf94 att ”läraren 

skall låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Skolverket 2003). Eleverna som 

var informanter i Wallin, Sjöbeck och Wernerssons undersökning svarade likartat att om de är 

intresserade av innehållet i fråga så anstränger de sig mer. De framhåller lärarens förmåga att 

förklara så att eleverna förstår, men också att läroböckerna måste vara skrivna så att eleverna 

förstår. 

3.3.1	Att	väcka	intresse	

För att öka elevers intresse för ett skolämne föreslår Schiefele (2009) att läraren bör referera 

till elevens vardagliga situationer, relatera till deras generella intresse samt tillåta 

självbestämmande. Beträffande intresset hos elever går det, enligt Schiefele (2009), att dela 

upp i individuellt och situerat intresse. Det förra är en känsla relativt stabil över tiden medan 
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den senare är tillfälligt väckt av viss information eller inför en uppgift. Intresset kan även 

bedömas utifrån perspektiven nyhetsvärde och komplexitet. Shiefele konstaterar med stöd av 

forskning att om en uppgift har tillräckligt stort nyhetsvärde och bedöms som möjlig att klaras 

av finns förutsättning att situerat intresse uppstår hos eleven. Motsvarande koppling har även 

Boekaerts (2003) funnit. Enligt Schiefele går steget därifrån till ett individuellt intresse som 

kan ge varaktig motivation inför ett skolämne då eleven bibehåller det väckta intresset. Det 

individuella intresset kännetecknas av att eleven gör återkommande tillskrivningar till ämnet 

från positiva upplevelser och anknyter värden som är viktiga för eleven till ämnet. Det 

framgår av omfattningen av en sådan transformation att stöd och engagemang från läraren har 

en betydande del i om utfallet blir lyckat. Kännetecknande för när intresset är högt är att 

situationen förknippas med glädje (Schiefele 2009). 

3.3.2	Elevinflytande	

I skollagen framgår att all skolverksamhet ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Inom skoldemokrati är elevinflytande ett centralt 

begrepp och detta diskuteras bland annat av Bostedt och Eriksson (2011) i deras studie av hur 

elevdemokrati fungerar på fyra svenska skolor. Det förekommer elevinflytande på olika 

nivåer inom skolan och författarna exemplifierar med att det både handlar om elevers 

beslutsrätt i elevorganisationer men även om möjligheter att påverka och ge feedback i 

klassrummet.  

Relationen elevinflytande och motivation har främst undersökts i undervisningsnära 

situationer, såsom i klassrummet. I NU 03 framkommer att eleverna anser att de lär sig bäst 

då de själva valt innehåll och arbetssätt (Skolverket 2004). Liknande resultat framkom i en 

studie av gymnasieelever på yrkesförberedande program då eleverna svarat att de eftersträvar 

att få samplanera undervisningen (Jardbring och Wetterholm 2008). Ytterligare något som 

dessa elever ansåg öka motivationen är valmöjligheter, till exempel välja examinationsform. 

Sammantaget påvisar dessa undersökningar att ökat elevinflytande har en positiv påverkan på 

elevers motivation. Även i Wallin, Sjöbeck och Wernerssons (2000) undersökning av 

högstadieelever visade svaren att medbestämmande ökar motivationen samt att eleverna vill 

att läraren ska fråga dem hur ämnet kan bli roligare. 
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3.4	Sammanfattning	
Motivation kan ses som en skapelse i själva mötet mellan lärare och elev. De faktorer som 

behandlas är lärarens engagemang och stöd, lärarens bemötande och förväntningar på 

eleverna samt lärarens undervisning och förmåga att väcka intresse och skapa möjligheter till 

elevinflytande. Med referenser till utförda studier och undersökningar framgår på vilka sätt 

och ur vilka perspektiv dessa faktorer förhåller sig till motivation hos skolelever.  

4	Metod	

I metodkapitlet redogör jag för den valda metoden, mitt urval och tillvägagångssätt. Därefter 

följer ett stycke om metodkritik och kapitlet avslutas med en diskussion om hur de 

forskningsetiska kraven har beaktas i detta arbete.  

4.	1	Val	av	metod	

I denna studie var min avsikt att fördjupa förståelsen av vad i mötet med lärare som motiverar 

eleven eftersom förståelsen baseras på min tolkning av intervjuer med elever valde jag ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Detta perspektiv utgår från att kunskap inte är given på 

förhand utan den skapas i sociala och språkliga mötena mellan individer. Vidare medför detta 

perspektiv att varje forskares beskrivning av en social verklighet bör ses som en specifik 

version och inte den slutgiltiga (Bryman 2011). 

Genom kvalitativa intervjuer lät jag elever berätta hur de upplever mötet med lärare och 

undervisningen. Det eleverna gav uttryck för tolkade jag sedan för att fördjupa förståelsen av 

vad i mötet med lärare som motiverar eleverna. Denna tolkning innebär en ansats som rör sig 

inom en hermeneutisk forskningstradition. Enligt Kvale (1997) är hermeneutik en 

forskningsinrikting och metod för att skapa förståelse av en text, handling eller kontext, vilket 

alltså stämmer väl med vad jag gjorde i denna studie. 

Att jag valde en kvalitativ intervju beror på att jag ville gå på djupet genom att låta en 

avgränsad grupp elever berätta om det komplexa fenomenet motivation. Den kvalitativa 

intervjun var även lämplig för min studie då den kan användas för att ”förstå världen ur de 

intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 

livsvärld.” (Kvale 1997). Det kändes naturligt att intervjua eleverna då det gav möjlighet att 

ställa öppna frågor och att be dem beskriva med egna ord och jag kunde även ställa följd- och 
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sonderingsfrågor för att få en fylligare bild av deras uppfattning. Vidare gav intervjuformen 

eleverna möjlighet att berätta utifrån sina egna erfarenheter.  

4.2	Urval	

För att få in underlag till min analys intervjuade jag fem elever som går i årskurs 3 på 

gymnasiet. Under en av mina VFU-perioder kom jag i kontakt med flera elever som uttalade 

att de känner sig skoltrötta, vilket bland annat medförde relativt hög frånvaro. Jag valde elever 

på ett program i årskurs 3 eftersom de dels har längre erfarenhet av skolan jämfört med yngre 

elever och dels för att de förhoppningsvis kunde relatera till och jämföra med lärare och 

undervisning som de mött tidigare under gymnasietiden. Två elever som jag hade bestämt tid 

med för intervju kom inte till skolan den avtalade dagen. Jag frågade dem efteråt om orsaken 

till deras frånvaro och fick bekräftat att det berodde på andra orsaker än intervjun. För 

studiens del resulterade det i att jag fick intervjua två andra elever istället. Eftersom de två  

nytillkomna eleverna, liksom de tre tidigare intervjuade eleverna, hade uttalat en upplevelse 

av skoltrötthet ansåg jag att bortfallet fick ringa betydelse för studiens resultat. 

Som framgår av min beskrivning av urvalet tillämpade jag ett målstyrt urval och det är enligt 

Bryman (2011) lämpligt om syftet går ut på att undersöka upplevelser hos en viss grupp 

människor. I mitt fall var gruppen elever som själva har uttalat att de känner sig skoltrötta. Ett 

alternativ hade varit att göra slumpmässigt urval, vilket enligt Bryman (2011) hade varit 

lämpligt om ingen speciell grupp hade varit i fokus eller om möjlighet att generalisera hade 

eftersträvats. Med slumpvist urval kunde jag alltså ha skapat förståelse avseende elever 

generellt. Med det målstyrda urvalet var det istället möjligt att tolka elevernas svar utifrån 

deras uttalade skoltrötthet och fördjupa förståelsen av vad i mötet med läraren de valda 

eleverna ansåg motiverar eleverna. 

Min avsikt var inte att dra några generella slutsatser utan att på djupet fånga de utvalda 

elevernas subjektiva bild av motivation i mötet med lärare. Istället för generaliserbarhet är 

således min ambition att slutsatserna ska vara allmängiltiga och ha bärighet så att de kan 

beaktas även av lärare på andra skolor. Angående antalet intervjuade personer som ska 

intervjuas i en kvalitativ undersökning nämner Kvale (1997) att man ska intervjua så många 

som krävs för att få undersökningsfrågorna besvarade. Jag märkte efter den femte intervjun att 

det återkom liknande svar som tillsammans väl besvarade mina frågor så därför blev det totalt 

fem elever som intervjuades i studien.  
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4.3	Tillvägagångssätt	

Som framgår av kapitlen tidigare forskning och teoretiskt ramverk läste jag in mig på 

litteratur inom motivationsområdet. Detta gjorde jag för att skaffa nödvändig förkunskap för 

att kunna genomföra adekvata intervjuer. I analyskapitlet avsåg jag utifrån intervjuernas 

resultat att besvara mina undersökningsfrågor, och därmed nå mitt syfte. I diskussionskapitlet, 

som avslutar rapporten, diskuterade jag både metoden och resultatet. 

4.3.1	Intervjuerna	

I mina elevintervjuer utgick jag från vad Bryman (2011) kallar en semistrukturerad 

intervjuguide. Det innebär att jag, baserat på mina tre undersökningsfrågor, förberedde 

intervjufrågor, men att svaren fick avgöra vilken slags följdfråga som jag skulle ställa. 

Intervjufrågorna återges i bilaga 1. Genom ett medvetet val fick frågorna en öppen karaktär, 

dels för att inbjuda till berättande svar, dels för att minska risken att styra eleverna att svara på 

ett specifikt vis. Kring varje svar från eleverna frågade jag både hur eleverna upplevde den 

situation de beskrev och hur de skulle vilja ha det för att bli mer motiverade. Jag hade även 

med frågor där eleverna ombads ge exempel på upplevda händelser kring företeelserna. Den 

typen av frågor var med för att underlätta för eleven att berätta om dessa annars relativt 

abstrakta företeelser. Intervjuerna genomfördes på elevernas skola, i ett avskilt rum. Jag 

intervjuade eleverna en och en och intervjuerna varade emellan 25 minuter och 35 minuter. 

4.3.2	Behandling	och	analys	av	intervjusvaren	

Jag spelade in intervjuerna med hjälp av bandspelare och efter avklarade intervjuer 

transkriberade jag dem. I resultatkapitlet återges vad som framkom under intervjuerna. Den 

texten är indelad i teman, det vill säga vad eleverna har svarat inom ett visst område anges 

under samma rubrik. De valda temana är formulerade som underrubrikerna i resultatkapitlet 

och följer de områden som ges av de tre undersökningfrågorna samt underrubrikerna i kapitlet 

teoretiskt ramverk. Tematiseringen gjordes för att ge en överskådlig bild av berättelserna, men 

även för att möjliggöra tolkning i analyskapitlet av det som eleverna gav uttryck för avseende 

varje undersökningsfråga. Ett alternativt sätt att presentera elevernas berättelser i 

resultatkapitlet hade varit att ha ett underkapitel per elev. Sådant upplägg hade passat om 

syftet hade varit att se hur någon specifik elev svarat eller att analysera om svaren skiljer 

emellan olika elever.  
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I analysen tolkade jag elevernas berättelser, samt relaterade mina tolkningar till det teoretiska 

ramverket. Detta för att fördjupa förståelsen avseende elevernas motivation i mötet med 

lärare. Besvarandet av undersökningsfrågorna sker i analyskapitlet och för att tydliggöra 

besvarandet sammanfaller analyskapitlets underrubriker med dessa frågor. 

4.4	Metodkritik	

Det finns flera sätt och olika dimensioner att bedöma huruvida en undersökning håller hög 

kvalitet. Vanliga begrepp är validitet och reliabilitet, men Bryman (2011) nämner att de oftast 

används för kvantitativa studier. Kvalitativa studier är ofta svåra att generalisera till andra 

populationer och därmed blir validitet, främst extern validitet, inte relevant att använda. 

Reliabilitet beskrivs av Bryman (2011) som ett mått på om samma resultat hade uppnåtts om 

undersökningen hade upprepats. I intervjusammanhang skulle det innebära en nödvändighet 

att intervjua exakt samma människor en gång till. Det skulle alltså inte vara möjligt att få 

samma resultat, helt enkelt beroende på att varje intervjusituation är unik. För att värdera min 

studie väljer jag därför istället att använda tre kriterier och definitioner som Bryman (2011) 

lyfter fram som lämpliga för kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Begreppen är trovärdighet, 

överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär en bedömning 

av hur troliga eller sannolika resultaten är, överförbarhet handlar om huruvida resultaten kan 

tillämpas i andra kontexter. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att se till att 

personliga värderingar inte ska påverka utförandet eller de slutsatser som dras utifrån 

undersökningen.  

För att uppnå trovärdighet redogjorde jag i detta metodkapitel för vilken metod jag valde och 

i avsnittet 4.3 Tillvägagångssätt beskrev jag varje steg i processen för att läsaren ska kunna 

förstå hur studien gått till. Vidare avrundade jag varje intervju med att återge huvuddragen 

och bad intervjupersonerna bekräfta om jag hade uppfattat dem korrekt. Dessutom återförde 

jag till varje respondent efter att jag sammanställt resultatkapitlet och frågade dem om jag 

hade förstått de delar korrekt som baserades på just deras svar. Genom att jag vid intervjuerna 

bad om så fylliga och beskrivande svar som möjligt är min förhoppning att läsaren av detta 

examensarbete kan bilda sig en uppfattning om hur överförbara mina slutsatser är. För att 

uppfylla kravet att kunna styrka och konfirmera transkriberade jag respondenternas svar 

ordagrant utan att vinkla svaren. Vidare var jag medveten om att en tolkande analys av en 

kvalitativ intervjustudie ju i sig är subjektiv, och vid analysen var jag medveten om att vid 
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bearbetning av respondentsvaren sker alltid en viss filtrering igenom forskarens förutfattade 

meningar och förväntningar. Denna medvetenhet gjorde att jag betänkte varje tolkning för att 

se att det fanns svar från eleverna som styrkte mina antaganden. 

4.5	Forskningsetiska	krav	

Vetenskapsrådet har sammanställt fyra huvudkrav för att skydda de individer som berörs av 

forskningsstudier som genomförs i Sverige. De fyra huvudkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009) och i 

korthet kan de beskrivas enligt följande. Informationskravet består i att de som ingår i 

undersökningen har rätt att bli informerade om forskningens syfte samt om de övriga 

huvudkraven. Samtyckeskravet innebär vidare att de som deltar ska ha rätt att själva bestämma 

om de vill vara med i undersökningen samt att de kan välja att lämna den. Med 

konfidentialitetskrav menas att de uppgifter om deltagarna som framkommer i 

undersökningen i möjligaste mån ska hållas konfidentiella. Till sist påverkar nyttjandekravet 

genom att forskaren endast får använda insamlade uppgifterna om enskild person för just det 

forskningsändamålet. 

Även Bryman (2011) återger dessa huvudkrav. Vidare ger han kommentarer till dessa krav 

och utifrån dessa gjorde jag följande anpassningar avseende hur jag informerade och bemötte 

de elever som intervjuades. Gällande informations- och samtyckeskravet informerade jag både 

respondenterna och deras mentorer när vi bestämde tid för intervjuerna att deras deltagande 

var frivilligt. Jag lämnade även ett nedskrivet informationsblad till dem. Detta 

informationsblad återges som bilaga 2 och informationen bestod, förutom om frivilligt 

deltagande, att intervjun skulle komma att spelas in, och att inspelningarna ska förvaras så att 

de ej kan användas till annat än i föreliggande examensarbete. Kvittens på samtycke kunde 

jag ha begärt skriftligt av intervjupersonerna, men Bryman (2011) tar upp dilemmat med att 

begära påskrift på ett papper. Det kan enligt honom medföra mer oro än trygghet så därför bad 

jag muntligen vid inledningen av intervjun om samtycke till deltagande i undersökningen. 

För att uppfylla konfidentialitets- och nyttjandekravet ingick att intervjupersonerna fick reda 

på att intervjun endast skulle komma att användas i mitt examensarbete och att deras svar inte 

skulle kunna kopplas till dem personligen.  



 

22 

 

5	Resultat	

I resultatkapitlet är elevernas berättelser tematiserade utifrån samma rubriker som i kapitlet 

teoretiskt ramverk. Det innebär dels att berättelserna, som analyseras i kapitel 6 Analys, på ett 

naturligt sätt kan relateras till det teoretiska ramverket, dels att resultaten på ett överskådligt 

sätt kan förknippas med den undersökningsfråga som omfattas.  

5.1	Mötet	med	läraren		

5.1.1	Lärarens	stöd	och	engagemang	

Eleverna berättar att läraren bör ge beröm och uppmuntran, för om man får beröm blir man 

glad, man vill mer och försöker lära sig. Det är viktigt att läraren hellre ger för mycket beröm 

än inget alls. Läraren kan ”ge positiv kritik, och komma och säga positiva saker, att det 

kommer gå bra, att jag behöver plugga på det och det här, inte vara oroliga för dåligt betyg 

om ni pluggar bra.”  

Eleverna värdesätter om läraren visar att han eller hon bryr sig och exempelvis inte bara tar 

kontakt vid problem: ”De bör prata med eleven då och då ’hur går det för dig?’ och vad man 

tycker om skolan. […] när han väl pratade med mig sa han typ ’du har för hög frånvaro, du 

måste gå till lektionerna’.” 

Det har betydelse hur läraren bemöter en elev som svarar fel på en fråga under lektionen. Om 

någon svarar fel på en fråga menar eleverna att läraren bör säga att det inte riktigt var det som 

läraren sökte, men att elevens svar var bra ändå. Motsatsen, det vill säga att bemöta enbart 

med att säga att svaret är fel medför att eleverna inte blir motiverade att svara nästa gång.  

På det sätt som läraren pratar till eleven kan också göra att eleverna känner att de mår bra. 

”Egentligen, de behöver inte göra så mycket som lärare, men det är bara det att sättet de pratar 

på gör skillnad.” 

Eleverna berättar att det gör skillnad om läraren bemöter dem med respekt. En elev framhåller 

att generellt är alla lärare seriösa och visar respekt för eleverna: ”Även om man svarar fel 

någon gång ser lärarna inte ned på en.” I intervjuerna framkom dock att det finns tillfällen där 

bristande respekt har påverkat motivationen negativt:  
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Alltså hon kunde liksom stå så här inför hela klassen och säga vad jag gjorde 

för fel. […] Jag kände mig dålig, varför ska alla andra veta vad jag gör för fel. 

Ok, hon beskrev inte i detaljer, men hon pekade ut.  

Ytterligare ett exempel på att visa respekt som framkom i intervjuerna är att läraren 

bör lyssna på vad eleverna har för kommentarer eller anledningar till att något gått 

dåligt, inte bara vifta bort det som försök till undanflykt från elevens sida. 

Vidare tycker eleverna att det minskar deras oro om läraren säger lugnande saker inför ett 

prov, exempelvis: ”Oroa er inte detta kommer gå bra. Jag vet att ni kan det här.”  

En annan aspekt är att samtliga elever nämner att motivationen påverkas negativt om det är 

oroligt i klassrummet. ”Läraren måste säga till när det går för långt och ha disciplin i klassen. 

Då ser eleverna upp till läraren, då vågar de inte prata så mycket.” Eleverna är också överens 

om att det kan bli oroligt om läraren är för snäll. ”Vissa lärare som typ när elever sitter och 

pratar, de vågar inte riktigt säga till och det tycker jag är jättedåligt för det stör jättemycket.” 

Eleverna har tankar kring hur läraren ska lyckas få ordning i början av en lektion. Ett sätt är 

att läraren står och väntar tills eleverna tystnat av sig själva: ”Alla elever förstår att de ska 

vara tysta när läraren står tyst. Jämfört med lärare som bara säger ’tysta nu’, det hjälper inte 

tycker jag.” 

Även om det är fel av eleverna att komma försent, menar eleverna att det har en negativ 

påverkan på elevens motivation om läraren gör för stor sak av det i klassrummet. ”Blir man 

utskälld och man tycker att det fanns bra ursäkt blir man arg på läraren och det påverkar 

motivationen negativt under hela lektionen, man lyssnar helt enkelt inte på vad läraren säger.” 

Det upplevs även som orättvist om vissa elever blir utskällda medan andra inte blir det. 

5.1.1.1 Stödja elever vid motgångar 

Eleverna betonar behovet av bra stöd från lärare: ”Om man bara säger ’jag fattar inte’, då 

säger de ’jomen du kan, det är inte så svårt, du kan’.” Vid dåligt resultat på läxförhör är det 

viktigt att läraren förklarar vad eleven har gjort fel och vad han eller hon bör tänka på för att 

få bättre resultat.  

Eleverna berättar att det dock förekommer att en del lärare inte ger stöd, även om eleverna ber 

om hjälp. Det uteblivna stödet i sig gör att eleverna känner sig omotiverad. Vidare pluggar 

eleverna mer om läraren engagerar sig i vad eleven behöver fokusera mer på för att klara av 
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kursen. Ett konkret tips som framkom i intervjuerna är att om en elev har problem i skolan bör 

mentorn föreslå att de ska träffas en gång per månad och följa upp hur det går, istället för den 

normala frekvensen på utvecklingssamtal, en gång per termin.  

5.1.1.2 Lärarens påverkan av hur eleverna uppfattar mål och upplever värde 

På min inledande fråga: ”Hur skulle du beskriva vad motivation är för dig?” svarar en av 

eleverna: ”Typ att en lärare ska vara förebild och kunna inspirera, och visa vägen för målet.” 

Samma elev säger att läraren bör ta sig tid att gå igenom de mål som eleven vill uppnå. ”Om 

eleven siktar på betyget VG i ett ämne, men läraren tror att G är mer rimligt ska läraren vara 

ärlig. […] Görs det på rätt sätt väljer eleven att satsa på G först.” 

I ett ämne hade en av eleverna bett att få lite djupare förklaringar för att förstå sammanhanget, 

men eleven blev nekad denna hjälp, vilket påverkade engagemanget negativt i det ämnet. 

Ännu ett exempel som framkom under intervjuerna är att en lärare i en grundkurs hade avrått 

några elever att läsa fortsättningskursen. Läraren hade sagt: ”Jag tycker absolut inte att du ska 

välja […] till nästa år.” Eleven som tog upp detta svar kommenterade: ”Hur kan någon säga 

så? […] man kan om man vill, det borde hon säga istället.” 

5.1.2	Lärarens	bemötande	

Eleverna har förslag på hur de vill att läraren ska bemöta dem för att de ska känna sig 

motiverade. De egenskaper som lyfts fram som betydelsefulla för ett meningsfullt bemötande 

är att läraren ska vara glad, lugn, positiv och att läraren ska ha humor.  

Angående egenskapen humor berättar en elev: ”I klassrummet måste läraren slappna av, ha 

lite humor. Blir det för strikt känns det inte kul.” Ett annat beskrivande svar är: ”Om läraren 

är på bra humör så blir klassen det också.” Vidare får läraren inte vara för snäll och det 

motiverar eleverna med att de då inte tar läraren på allvar vid tillsägelse. En av eleverna 

menar till och med att ”läraren kan vara sträng, om han eller hon är varm på insidan.”  

Eleverna påpekar också vikten av att få någon slags relation med läraren. På första lektionen 

kan läraren börja med att berätta för eleverna om sig själv. Att läraren berättar om sig själv 

”gör att eleverna lär känna läraren mer och eleverna vågar öppna sig mer, vågar prata med 

läraren.”  
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5.2	Lärarens	förväntningar	

I elevernas berättelser framkommer det att det första mötet med läraren kan påverka deras 

motivation. Läraren bör framföra sina förväntningar på eleverna på ett varmt och lugnt sätt 

vid det första mötet och läraren kan ”berätta för eleverna om sig själv, och vilket ämne man 

undervisar, och sen bara säga ’jag tror att ni kommer klara det här’, ge komplimanger tror 

jag.” I ett annat svar om det första mötet berättar en elev:  

Lärare ska inte döma dig direkt, alltså, utan ge en chans till att kunna tro på, så 

fort man ser en elev, han är inte så bra, nog ingen bra elev. […] om en lärare 

ser att en person heter Achmed så kanske den läraren säger och tänker han är 

säkert inte duktig, men om en elev heter Jonas […].  

I början av en kurs kan läraren framföra: ”Jag tror du klarar VG, du ska satsa på det.” Eleven 

förklarar hur det påverkar motivationen: ”Då visar de att de förväntar sig något. Då tänker jag 

att om hon tror på mig kanske jag klarar det. För hon är ju lärare, hon borde veta.” Det har 

betydelse att lärarna tror på eleverna: ”Jag förväntar mig att de ska tro på mig, oavsett vad, till 

exempel första provet och jag får ett dåligt resultat så kanske läraren inte ska se mig som en 

svag länk.” I en berättelse ges det exempel på när lärare inte har några förväntningar vilket 

enligt eleven kan bero på att någon bär med sig ryktet av eventuella dåliga resultat: ”Nu i 

trean, om läraren till exempel ser att du varit dålig i ettan så förväntar de inte så höga betyg.” 

En lagom nivå på förväntningar är om läraren förklarar att han eller hon förväntar sig att en 

elev kommer på lektionerna och gör sitt bästa. Lärarens förväntningar märks även på sättet de 

pratar på, och hur de beter sig mot eleven.  

Eleverna menar att deras motivation påverkas om läraren verkar bry sig eller inte. En lärare 

som bryr sig kan exempelvis visa det genom att: ”Under lektionerna, efter lektionerna och 

innan lektionerna. Du vet, tar de ett snack med en, ’du måste skärpa dig och hur kan jag 

hjälpa dig’. Det kännetecknar en bra lärare.”  

Ytterligare ett exempel på betydelsen av att läraren bryr sig:  

Det känns som att en lärare som pratar med eleven, då visar de att de bryr sig. 

Om de går ut efter att man haft ett prov eller arbete och pratar igenom det då 

känns det som att de bryr sig mer, men om de bara lämnar ut det så att 

eleverna får titta på det och sen tar in det igen, det känns som att de inte bryr 

sig lika mycket då. 
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Slutligen avseende förväntningar framkommer att det upplevs negativt med för mycket press, 

vilket följande två elevröster ger exempel på: ”Lärarna ska inte ha för höga förväntningar för 

då får eleverna mycket press på sig.” och ”Om läraren pressar så blir resultatet att eleven gör 

ingenting alls.”  

5.3	Lärarens	undervisning	

Vid uppstarten av en kurs kan läraren öka elevernas motivation genom att: ”De börjar med 

mjuk start, börjar inte direkt hårt till exempel, de låter eleverna komma in.” Ett annat exempel 

som ges på hur läraren kan få med alla elever är att inför ett enskilt arbete inleda med ett 

läxförhör så att läraren vet vilka som inte hänger med. ”Det är smart att göra. Hon [läraren] sa 

’Om jag ser att någon inte klarar läxförhöret kan jag hjälpa denne innan uppsatsen’.” 

Ett exempel på hur en lektion kan inledas för att öka elevernas motivation är att läraren bör 

vara trevlig och välkomna eleverna. Det har även en positiv påverkan på motivationen om 

läraren i inledningen av lektionen går igenom vad lektionen ska handla om berättar eleverna. 

Det har också betydelse hur lärarna pratar under genomgångar på en lektion. ”Inte så 

överseriös när han berättar. Mer lugn och han berättar med inlevelse. Och sen får man gärna 

fråga, avbryta och fråga.” Dessutom framför eleverna att de lyssnar mer om läraren pratar 

tydligt.  

På min fråga om det påverkar klassen om läraren inte är förberedd inför lektionen fick jag 

svaret: ”Jag tycker det, för jag fattar ingenting, jätteförvirrad.” När läraren håller 

genomgångar måste de varieras menar eleverna. Istället för att skriva på tavlan hela tiden kan 

läraren förklara mer med egna ord och gärna visa mer med kroppsspråk. Vidare ska lärarna 

förklara tills alla förstår. Om en elev räcker upp handen och frågar något under genomgången 

så räcker det inte att läraren ger ett kort svar som eleven inte förstår, för då påverkas 

motivationen negativt: ”Det blir dåligt. Då vill man ju själv inte göra något, om man får 

sådant bemötande.” 

Liknande exempel som också har påverkan på motivationen, är att lärare bör stanna upp och 

förklara igen om behov finns, innan nästa område påbörjas. Om läraren inte förklarar en gång 

till kan eleven tänka: ”Oj, hur ska det gå på mitt prov nu när jag inte förstår det.” Vidare 

framkom exempel på att vissa elever känner att de kan hamna efter om inte undervisningen 

anpassas efter alla elever: ”När jag ville fråga någonting, vi var så många i klassen så jag fick 
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aldrig någon chans att fråga.” Det eleverna framhåller som viktigt är små pauser om det är 

långa lektioner, annars blir det ”jobbigt” och i slutet av lektionen orkar eleverna inte lyssna. 

5.3.1	Att	väcka	intresse	

Angående betydelsen att läraren pratar med inlevelse har en elev följande förslag:  

[…] när berättar något med inlevelse, det ska vara något med inlevelse. Något 

så att man får en bild av det hela. Så det inte blir rent snack, hur säger man, så 

att det inte blir tomt. […] Man ska få en klar bild. Jag tror det är då man kan 

bli motiverad. 

Ännu en synpunkt om inlevelse är: 

Om hon inte berättar med inlevelse, berättar bra, så kommer det påverka 

allihop, du vet man tänker: ’Jag fattar ingenting, vad ska jag göra nu, jag 

börjar snacka med kompisen bredvid’.” 

För att väcka intresse menar eleverna att läraren ska prata långsamt och ge exempel gärna 

med koppling till egen erfarenhet. Ytterligare angående väcka intresse är: ”Han bara pratar för 

sig själv, jag fattar typ ingenting av vad han säger. Ämnet i sig är roligt, men han gör det så 

tråkigt.” Intresset för ett ämne kan öka enligt eleven om ett område delas upp i små delar.  

5.3.2	Elevinflytande	

Undervisning kan förbättras menar eleverna genom att läraren inkluderar eleverna och ibland 

frågar vad de vill göra. ”Han pratar om fritiden, vad vi tycker om grejer. Han frågar oss hur vi 

tycker vi ska göra lektionerna. Om man inte får vara med och bestämma då blir jag inte 

motiverad.” Förutom lektionsinnehållet berättar eleverna att de även någon gång vill tillfrågas 

om de vill ha prov eller grupparbete för att visa att de kan ett område. 

6	Analys	

Här tolkar jag elevernas intervjusvar för att fördjupa förståelsen av vad i mötet med läraren 

och lärarens undervisning som kan påverka skoltrötta gymnasieelevers motivation inför 

skolarbetet. I kapitlet återges de tre undersökningsfrågorna och vid varje fråga presenteras 

tillhörande analys. 

Vad	är	det	i	mötet	med	läraren	som	kan	öka	elevernas	motivation?		
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Ett mönster i intervjusvaren är att eleverna betonar betydelsen av uppmuntran och stöd, vilket 

jag tolkar att de får av lärare som bryr sig. Behoven av uppmuntran och stöd efterfrågas dels i 

allmänna situationer såsom under lektionerna och dels när de pratar med läraren, men även 

när de ber om hjälp eller har motgångar. Behov av uppmuntran och stöd är grundläggande hos 

de flesta människor, men elevernas svar ska förstås mot bakgrund av att eleverna har sagt att 

de upplever skoltrötthet. De är elever som berättar att de anstränger sig och behöver något 

extra ord eller gest från läraren för att bli motiverade att försöka lite till. Det kan tolkas som 

att lärare behöver ha vad Jenner (2004) benämner perspektivseende, det vill säga att de förstår 

vad eleven upplever och behöver. Elevernas uttryckta behov av stöd och uppmuntran kan 

även förstås utifrån Graham och Williams (2009) analys att det har visat sig få negativ effekt 

om eleven känner att orsak vid motgång ligger inom sig själv och inte går att påverka. Då 

läraren ger uppmuntran förskjuts fokus från det dåliga resultatet till att eleverna kan bättre 

nästa gång.  

Eleverna uttrycker att de vill ha en relation till lärarna. Vissa lärare pratar inte ens med 

eleverna vilket upplevs negativt. Vidare märker eleverna om läraren bryr sig eller inte. 

Anledning till att relation är viktig är enligt min tolkning att eleverna vågar öppna sig för 

läraren samt fråga om de känner sig osäkra i ett ämne. Behovet av relation kan förstås som ett 

behov av socialt samspel, enligt Vygotskijs interaktionistiska synsätt, vilket medför att 

eleverna får mer subtil inlärning än om det finns en viss distans till lärarna. Vygotskij ser 

samspelet som drivkraft till lärandet, och de intervjuade eleverna sätter stort värde på att de 

får mer utbyte med lärare de är förtrogna med, de värderar informationen högre från sådana 

lärare och detta i sin tur skapar bättre möjligheter till lärande. Ytterligare exempel på den 

viktiga relationen med läraren är att då läraren bättre känner dessa elevers personlighet är det 

möjligt att anpassa planering och undervisning efter elevens förutsättningar. Det vill säga 

läraren ser eleverna i sitt sammanhang, vilket Jenner (2004) benämner kontextualisering. 

Eleverna får då en känsla av att de hänger med i kursen, och som Maehr och Zusho (2009) 

framhåller erkänns inte bara de högt presterande eleverna.  

Avseende hur eleverna beskriver viktiga egenskaper i lärarens bemötande framträder mönstret 

att mötet med läraren ska ge positiv energi. Denna bild byggs upp av att eleverna framhåller 

humor och engagemang, egenskaper som tas upp av både Stensmo (2008) och Trondman 

(1999), men eleverna betonar även att läraren ska vara lugn, glad och positiv i bemötandet. Ett 

svar som ger en träffande förklaringar till hur den positiva stämningen uppstår är: ”I 
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klassrummet måste läraren slappna av, ha lite humor.” vilket kan tolkas som att bemötandet 

måste få vara lustfyllt, vilket ger den positiva energin. Motsatsen till en avslappnad lärare är 

en allvarsam lärare som blir stressad om eleverna inte hänger med i det planerade innehållet, 

vilket naturligt smittar av sig på eleverna. 

Det finns en nyansskillnad i elevernas berättelse avseende de lärare som upplevs stränga. 

Skillnaden som avgör om strängheten ändå uppfattas som ok av eleverna är att läraren 

samtidigt måste vara varm inombords, konsekvent, visa respekt samt visa att han eller hon 

bryr sig om eleverna. Det stämmer väl in på Trondmans (1999) diskussion om att en lärare 

ska ha auktoritet, men inte vara auktoritär. Exempel som eleverna tar upp som 

överensstämmer med att lärare bör ha auktoritet är att läraren ska säga ifrån vid oro i klassen 

samt att läraren inte får vara för snäll på ett för medgivande sätt.  

Vilken	bild	ger	eleven	av	lärarens	förväntningar	och	vilken	roll	anser	de	
att	dessa	förväntningar	spelar	för	deras	motivation?		

Det framgår av resultatkapitlet att första mötet har betydande påverkan på elevernas 

motivation inför skolarbetet. Ett tydligt mönster i elevernas berättelser om lärarens 

förväntningar på dem är att läraren med en positiv attityd ska ge uppmuntran och visa att han 

eller hon tror på eleverna genom att säga att eleverna kommer att klara av kursen. För dessa 

elever kan nya kurser medföra osäkerhet, det blir därför viktigt att avdramatisera ämnets 

svårighet och samtidigt få eleverna att känna sig trygga i den nya kursen. Eleverna får bättre 

självförtroende av att läraren visar att han eller hon tror på eleven redan vid första mötet. Min 

tolkning av elevernas svar är att det upplevs sporrande om läraren framför förväntningar på 

vad eleven ska prestera. Detta kan tolkas som ett exempel på Pygmalioneffekten (Jenner 

2004). Även där en elev beskriver den negativa effekten det får om en lärare dömer eleven på 

förhand, till exempel på grund av hudfärg eller utländskt namn, kan förstås som negativ 

Pygmalioneffekt så som det beskrivs av bland andra Ingestad (2006) samt Grolnick, Friendly 

& Bellas (2009). Då eleven känner att det han eller hon inte har någon chans att lyckas redan 

innan kursen börjar är det ingen idé att försöka. Att första mötet mellan lärare och elever har 

betydelse kan förstås utifrån att Jussim, Robustelli och Cain (2009) har funnit att elever är 

extra känsliga vid början av skolår eller vid okända situationer. 

Enligt min tolkning av elevernas berättelser spelar lärarnas förväntningar, Pygmalioneffekten, 

en avgörande roll även under läsåret. Eleverna anstränger sig betydligt mer om läraren tror på 
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eleverna och inte slutar tro om de tillfälligt uppvisar dåligt resultat. Elevsvaren visar också att 

det har stor betydelse för deras motivation inför skolarbetet om en lärare, som visat att han 

eller hon bryr sig om eleven, tror på eleven och ställer lagom hårda krav. Om läraren visar att 

han eller hon bryr sig vill eleven anstränga sig lite extra för att inte göra den läraren besviken. 

Detta kan i enlighet med Trondman (1999) ses som att läraren genom engagemang visar att 

han eller hon gillar eleverna, vilket medför att eleverna besvarar lärarens engagemang genom 

att göra sitt bästa. 

Vid negativt bemötande av läraren, till exempel genom att läraren öppet inför klassen ger 

negativ kritik, framkommer ett tydligt mönster i elevsvaren att de tappar lusten att försöka, 

men även relationen med den läraren riskerar att på sikt bli negativ, vilket ytterligare kan 

försvaga motivationen. 

På	vilket	sätt	kan	lärarens	undervisning	öka	elevernas	motivation?	

En mjuk start på kurser och att vara tydlig med lektionens innehåll samt att förklara så att alla 

hinner med är enligt min tolkning exempel på att eleverna sätter stort värde i att hänga med i 

undervisningen. Om de inte förstår något eller kommer efter, vill de känna att de kan komma 

ikapp. Förutom konkret stöd, till exempel individuella avstämningar, vill eleverna att läraren 

bryr sig och anpassar undervisningen för att de inte ska känna att de kommer efter och därmed 

riskerar att ge upp. Detta ska förstås mot bakgrund av elevernas uttryckta skoltrötthet och 

önskemålen blir då av stor betydelse för denna grupp eftersom det är rimligt att anta att redan 

skoltrötta elever tenderar att ge upp snabbare än andra elever. Önskemålen överensstämmer 

med vad Jörgel-Löfström (2005) kom fram till i sin studie där hon fann att läraren bör lyssna 

av hur innehållet i undervisningen uppfattas för att kunna anpassa efter elevernas 

förutsättningar. 

Vidare påpekar eleverna att det har stor betydelse att läraren berättar med inlevelse. Dels 

tycker de att innehållet blir mer levande, men en tolkning är att om eleverna inte tycker att 

ämnet är så intressant kan lärarens inlevelse förhindra att eleverna ger upp och börjar prata 

med bänkgrannen. Lyckas läraren att fånga elevernas intresse väcks det som Schiefele (2009) 

kallar det situerade intresset, det vill säga det första steget för att nå varaktigt individuellt 

intresse för ämnet. Utifrån tolkningen av elevernas berättelser framkommer det att den lärare 

som undervisar med inlevelse uppfattas som den som bryr sig om eleverna. Dessa lärare visar 

att de vill att eleverna ska lära sig genom att berätta om sitt ämne på ett intresseväckande och 
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varierande sätt. Detta kan förstås utifrån Trondmans (1999) resonemang att genom 

engagemang visar läraren att han eller hon gillar eleverna för jag tolkar elevernas uttryck som 

att de känner att dessa lärare vill förklara för elevernas skull, inte för att de måste.  

Att eleverna värdesätter variation i arbetsformer och sättet läraren föreläser om ett ämne samt 

elevinflytande i form att få påverka lektionsinnehållet, kan förstås som att skoltrötta 

gymnasieelever vill ha en bra undervisning. Det har betydelse för eleverna hur lektionerna 

läggs upp, även om dessa elever kan ge sken av att vara oengagerade.  

7	Diskussion	

I detta kapitel diskuterar jag kring vald metod och tänkbara effekter av denna. Jag presenterar 
även de slutsatser jag dragit från analysen och till sist diskuterar jag undersökningens resultat. 

7.1	Metoddiskussion	

Intervjuformatet medförde att eleverna fick berätta med egna ord och eftersom jag ställde 

öppna frågor kunde respondenterna relativt fritt välja sina svar. Därmed anser jag att 

förutsättningarna var goda att få tolkningsbara resultat avseende dessa elevers uppfattningar 

om motivation i mötet med lärare. Att istället be eleverna svara på skriftlig enkät tror jag hade 

gett mindre utförligt resultat dels på grund av att skriftliga frågor kan missförstås och dels 

märkte jag vid intervjuerna att olika följdfrågor behövdes beroende på elevernas svar, vilket 

är svårt att ordna vid en enkätundersökning. Enkät hade således inte gett så djupgående svar 

som jag önskade för att besvara mitt syfte. Fallstudie hade nog resultatmässigt varit en 

tänkbar alternativ datainsamlingsmetod. Genom informella samtal och diskussioner under en 

längre tidsperiod hade troligen en bild av elevernas uppfattning kunna växa fram. Då 

händelser som kan relateras till motivation hade inträffat kunde jag som forskare ha samlat 

berörda och frågat dem hur de uppfattade situationen och be dem om synpunkter huruvida 

motivation främjades av händelseförloppet. Att träffa respondenterna under längre tid hade 

också gett möjlighet att under analysen verkligen ha tid att formulera följdfrågor och gå 

tillbaka till en respondent och be om förtydliganden för att få till ett heltäckande resonemang. 

En praktisk aspekt med fallstudie är dock tiden det tar i anspråk vilket kräver att forskaren har 

den tid som krävs men inte minst att eleverna och berörd skola har tid och intresse att avsätta 

den tid som krävs. Till min glädje märkte jag under intervjuerna att elevernas utförliga och 

nyanserade svar överträffade mina förhoppningar. De resonerade kring frågeställningarna, 

förklarade hur olika bemötanden påverkar dem och hade bra motiveringar till sina svar. Med 
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detta menar jag att elevintervjuerna var väl lämpade att utgå ifrån för att besvara frågorna och 

nå syftet i denna studie. 

Ett aktivt val i min studie var att jag valde att intervjua elever som sagt sig vara skoltrötta. Att 

eleverna känner så har säkert påverkat de svaren de gett. Bland annat uppfattade jag deras 

svar som att de fokuserar mer på situationer när de inte lyckats i någon kurs eller då läraren 

tillrättavisar elever, eftersom de kan antas ha mer erfarenhet av sådana tillfällen jämfört med 

elever som är studiemotiverade. Elevernas förslag på hur motivation kan påverkas har på så 

vis sitt ursprung i att det behövs aktiva åtgärder för att antingen förebygga att elever ska 

känna sig omotiverade eller att läraren måste behandla elevernas brist på motivation på olika 

sätt. Om elever som anser sig vara studiemotiverade hade intervjuats kanske de mer hade 

berättat utifrån perspektiven att stimulera till att nå fullt ut i ett ämne, eller att motivera sig till 

att orka lite till när flera ämnen ställer höga krav samtidigt. Dessa perspektiv hade kunnat ge 

andra förslag på vad läraren bör tänka på i bemötandet. Sådana motivationshöjande åtgärder 

bör lärare i allmänhet också förhålla sig till, vid sidan om de resultat denna studie presenterar, 

eftersom Lpf94 fastställer att alla elevers vilja att lära ska främjas. Dock tar denna studie sin 

utgångspunkt i att undersökningarna NU 03 och PISA, som diskuteras i bakgrundskapitlet 

visar att motivationen har minskat i den svenska skolan; därav urvalet av skoltrötta elever. 

Jag läste in mig på befintlig forskning vilket gav förkunskap för att kunna genomföra 

intervjuerna. Alla referenser som tas upp i teorikapitlen återkommer inte direkt i 

analyskapitlet men de hjälpte mig att formulera relevanta intervjufrågor och jag upplevde i 

analysen att med den förkunskapen kunde jag upptäcka mönster i elevernas berättelser.  
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7.2	Slutsatser	

Baserat på min tolkning av elevernas berättelser drar jag följande slutsatser: 

Mot bakgrund av att eleverna känner sig skoltrötta har uppmuntran och stöd, samt att läraren 

visar att han eller hon bryr sig, påverkan på motivationen.  

Eleverna vill även ha en relation till läraren eftersom förtrogenheten både medför att eleverna 

känner att de får närmre och bättre kommunikation med läraren och att lärarna lär känna 

eleverna och kan anpassa undervisningen efter deras förutsättningar. 

Avseende lärarens bemötande vill eleverna att mötet ska ge positiv energi och viktiga 

beståndsdelar är uppmuntran, stöd, humor och engagemang, samt att läraren ska vara lugn, 

glad och positiv i bemötandet. Läraren får gärna ha auktoritet men inte vara auktoritär.  

Mot bakgrund av min tolkning av elevernas osäkerhet inför en ny kurs är första mötet med 

läraren av betydelse för elevernas upplevelse av motivation. Visar läraren att han eller hon 

tror på eleven och ställer lagom höga krav ökar det motivationen, men om eleverna uppfattar 

att läraren har låga förväntningar eller tvärtom, sätter för hög press på eleven kan det medföra 

att eleven helt eller delvis ger upp. 

Det har betydelse för elevernas motivation om ny kurs inleds på ”mjukt” sätt, det vill säga om 

läraren är tydlig med innehållet samt att läraren anpassar så att eleverna känner att de hänger 

med. 

Slutligen har det betydelse för elevernas motivation om läraren undervisar med inlevelse och 

berättar om sitt ämne på ett intresseväckande och varierande sätt. Elevinflytande, det vill säga 

att påverka lektionsinnehåll och examinationsform påverkar också motivation inför 

skolarbetet. 

7.3	Resultatdiskussion	

Mitt kunskapsintresse har varit att genom tolkning av elevernas berättelser ge skoltrötta elever 

en röst. Jag konstaterar att det är sällan som deras åsikter lyfts fram. Exempelvis framkom 

inte det elevperspektivet i någon utsträckning under min lärarutbildning. Att framhålla ett 

särskilt perspektiv faller sig naturligt då Bryman (2011) konstaterar att ingen social studie ger 

heltäckande bild av verkligheten, utan en viss del framkommer ur ett visst perspektiv. För att 

vardagen ska fungera i skolan menar jag att hänsyn även bör tas till behov och förväntningar 
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hos lärare och föräldrar. Lärare måste till exempel få ställa de krav som kursplanerna 

innehåller, men jag anser att de slutsatser som framkommit i denna studie inte behöver vara 

till nackdel eller vara svåruppnåeliga för någon lärare. Att visa att man bryr sig, att tro på 

eleverna, bemöta dem med positiv attityd, och de övriga motivationspåverkande aspekterna 

som här framkommit är sådana att de snarare hjälper läraren genom att de troligen ger ett 

positivt bemötande tillbaka från eleverna som ger energi att arbeta som lärare.  

Ett par av slutsatserna överraskade mig mer än övriga. Det är att eleverna vill ha någon 

relation till läraren och framhåller betydelsen av att läraren i sin undervisning berättar med 

inlevelse. Elever som jag tidigare mött och som jag upplevt som skoltrötta har inte öppet visat 

att de skulle bry sig om dessa företeelser. Slutsatserna påminner mig dock om att som lärare 

är det viktigt att inte luras av första intrycket av en elev, utan att ta reda på hur denne 

verkligen upplever en situation samt hur situationen kan förbättras utifrån elevens perspektiv. 

Ytterligare en reflektion jag gör över resultatet och slutsatserna är att de motivations-

påverkande faktorerna i flera fall hänger samman. Till exempel vill eleverna att läraren ska 

visa att han eller hon bryr sig både då förväntningar diskuteras i början av en kurs och vid 

undervisning i klassrummet. Faktorerna kan således ses som små delar som var och en ger 

motivationshöjande effekter men än hellre bör de ses som beståndsdelar av en helhet. Detta 

resonemang styrks av elevernas berättelser som återges i resultatkapitlet, där flera målar upp 

en bild av en lärare som påverkar motivationen genom att exempelvis tro på eleverna, vara en 

person som bryr sig, vara sträng men varm inombords och som undervisar på ett varierat sätt 

med inlevelse, för elevernas skull.  

De motivationspåverkande faktorerna i sig samt att det framgår i studien att lärare bör se 

faktorerna som en helhet gör att studien bidrar till fördjupad förståelse hos lärare i allmänhet 

av vad i mötet med lärare som motiverar eleven. 

Som framkom i metoddiskussionen vittnar elevernas resonemang om att de har en värdefull 

insikt i frågor som berör och påverkar dem. Vidare visar samtliga elever i intervjuerna att 

även om de råkar känna sig skoltrötta har de seriösa idéer om skolans undervisning och 

lärarens arbete. Ett indirekt resultat av studien är således en påminnelse att elever med fördel 

bör inkluderas vid diskussioner om frågor som berör eleverna, till exempel frågor om kursers 

innehåll samt form för lektioner och examinationer, hur ordning ska hållas i klassrummet och 

vilka gemensamma regler som ska gälla på skolan. Att dels visa att man tar elevernas åsikter 
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på allvar, dels diskutera denna slags frågor i mindre grupper, eller i vissa fall enskilt, borde i 

de flesta lägen skapa förutsättningar för en konstruktiv dialog mellan lärare och elever.  

Utifrån denna studie ser jag ett par naturliga uppslag för fortsatt forskning. Det skulle vara 

intressant att göra en studie där elever som upplever sig själva som omotiverade följs och 

olika bemötanden, likt dem som tas upp i denna studies slutsatser, verifieras över tid. Det 

skulle då vara möjligt att studera en möjlig förändring av elevernas motivation utifrån olika 

bemötanden. Vidare skulle en studie som ytterligare bryter ned orsakerna till varför inte de 

motivationspåverkande faktorerna infrias i varje möte mellan lärare och elev. Till exempel 

studera om det finns kommunikativa orsaker på grund av kulturella, åldersmässiga, och 

ursprungsmässiga skillnader mellan lärare och elever.  

Till sist är det värt att påminna om att även om jag har försökt att vara saklig när jag har tolkat 

elevernas berättelser är analysen och slutsatserna resultat av min subjektiva tolkning. Detta 

anser jag inte är något anmärkningsvärt, men värt att nämna så att inte slutsatserna tas som 

några absoluta sanningar. Andra skolor och andra klasser har andra förutsättningar, så 

slutsatserna bör istället ses som bidrag till hur lärare kan förhålla sig till och bemöta elever för 

att få dem som känner sig skoltrötta att bli mer motiverade. Att lyckas med det är viktigt inte 

minst för att även skoltrötta elever vill något med sina liv, det framkom tydligt hos alla de 

elever jag intervjuade. 
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Bilagor	

Bilaga	1	Intervjuguide		
Frågor med indrag är möjliga följdfrågor beroende på svar. 

Hur skulle du beskriva motivation och din motivation i skolan? 

 När du tänker på skolan och motivation, vad tänker du på då? 

 Vilken skillnad tror du att det gör för dig om du känner dig motiverad eller ej?  

Hur upplever du att du blir bemött av lärarna på din skola? (blir sedd, lyssnar på dig, 
respekterad, stöd, uppmuntrad) 

Hur känner du dig då, jag menar med avseende på motivation? 

Hur skulle du vilja bli bemött av lärare? Ge exempel. 

När du blir bemött på ett bra sätt, kan du ge exempel på hur du känner dig då? 

Hur mycket uppmuntran får du av lärare tycker du? 

 Hur kan de förbättra detta? 

 Hur känns det när du får uppmuntran? 

Berätta om någon gång du känt dig riktigt motiverad i skolan. Ge exempel på hur läraren 
bidrog till denna känsla.  

 Vad var det som gjorde dig motiverad då?  

 Hur känns det när du är motiverad? Vilket resultat gav det? 

Hur ska lektioner och undervisning vara för att väcka ditt intresse och din motivation?  

Kan du beskriva en lektion där du kände att du var motiverad att lära dig 
mycket? 

Hur ska läraren vara i klassrummet för att du ska bli intresserad och motiverad? 

Kan du beskriva vilka förväntningar du vill att lärare ska ha på dig som elev? 

Kan du berätta hur du upplever lärarnas förväntningar på dig? 

 Hur upplever du att lärarna tror på dig som person och hur mycket du försöker? 

 Hur menar du då? Kan du ge exempel?  

Något du vill tillägga om hur lärare kan göra eller tänka på för att du ska känna dig 
moteiverad?
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Bilaga	2	Informationsblad	till	intervjupersonerna	
     Växjö 2011-10-19 

 

 

Hej [Namn]! 

Tack för att du vill delta i denna intervju 

Jag läser till gymnasielärare och gör nu mitt examensarbete där jag skriver om elevers 
motivation. Därför vill jag intervjua några gymnasieelever. Under intervjun vill jag höra vad 
du anser att lärare kan göra för att du ska känna dig mer motiverad i skolan.  

Dina svar är viktiga eftersom jag kommer att använda dem för att försöka fördjupa förståelsen 
för mig och andra lärare hur graden av motivation kan ökas. 

Jag vill att du ska veta att ditt deltagande är frivilligt, dina svar kommer bara att användas till 
denna studie och ditt namn kommer inte att framgå i studien. Jag använder en bandspelare 
under intervjun för att inte missa något av det du säger, men det är bara jag och min 
handledare på universitetet som kommer att lyssna på svaren.  

Har du några frågor innan intervjun, under den eller efteråt så besvara jag dem gärna! 

 

Med vänliga hälsningar 
Johan Karlström 
Mail: johan.karlstrom.inug@gmail.com 
Tel: 0470-387511 
 

 


