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Sammanfattning 

I detta examensarbete undersöks lärarens betydelse för elevens motivation. Syftet med 

föreliggande arbete är att undersöka vilka egenskaper eleverna på gymnasieskolan 

anser att en lärare bör ha för att de ska uppleva motivation i skolan samt vilken 

pedagogik de anser har betydelse för motivationen. Metoden som använts är en 

kvalitativ studie med öppna intervjuer, genomförda med fyra elever i årskurs tre på 

yrkesprogram. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter har använts och 

analyserats i arbetet. 

Läraren har en stor betydelse för eleverna och läraryrket är ett mångfasetterat yrke. 

Som lärare bör det skapas en god relation och låta eleven få en delaktighet samtidigt 

som lektioner ska bedrivas med entusiasm och vara av god pedagogisk kvalitet för en 

hel klass. Detta ställer höga krav och kräver ett stort engagemang av läraren och dess 

profession. En positiv människosyn där eleven blir sedd och bekräftad i en god 

kommunikation mellan lärare och elev är en bra grundsten för att eleven ska uppnå 

motivation. Resultatet av undersökningen visar att läraren har betydelse för elevens 

motivation, både lärarens egenskaper och dess pedagogik har en påvisad betydelse. 

Detta material är begränsat och arbetet relativt litet vilket gör att en sådan slutsats inte 

går att dra utifrån det här arbetet. 

The teacher's importance of student motivation is described in this examination 

paper. The purpose of this paper is to investigate what qualities a teacher should 

have, according to students in upper secondary school, in order to motivate the 

students. Another aim with this paper is to see what pedagogy students find 

motivating. A qualitative study based on open interviews with four third grade 

students from the vocational programme of the upper secondary school has been 

realized. Previous research and theories have been used and analyzed. 

The teacher has a great importance for students and the teaching profession is full of 

nuances. A good relation should be created between the teacher and the student and 

it is important to let the student have a great amount of participation when it 
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comes to subject matter and learning methods. The lessons must be given with 

enthusiasm and have a good educational quality for a whole c1ass, however. This 

makes heavy demands upon a teacher and the teaching profession. A good 

groundwork of student motivation is a positive vision of human nature where the 

student is seen and acknowledged through a good communication between teacher 

and student. The result of this study shows that the teacher has an importance for 

student motivation, his qualities as well as his pedagogy. The content of this paper is 

limited and quite small, which means that no real conc1usions can be drawn out of 

this paper. 
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 Abstract 

Genom litteraturstudier och kvalitativa öppna intervjuer har vi gjort en undersökning 

om lärarens betydelse för elevens motivation där vi vill belysa vilka egenskaper samt 

vilken pedagogik eleverna anser att en lärare bör ha för att de ska uppleva motivation. 

Resultatet av vår studie visar att lärarens egenskaper och pedagogik har betydelse för 

elevens motivation. 

Nyckelord: Motivation, gymnasieskola, bemötande, egenskaper, delaktighet, 

förhållningssätt, samarbete 
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 Förord 

Då vi nu är i slutfasen av Yrkeslärarutbildningen på Linneuniversitetet valde vi efter 

vår korta erfarenhet av läraryrket att undersöka vad eleverna anser att lärarna kan 

göra för att motivera dem under deras studietid. Då vi för cirka två år sedan 

påbörjade läraryrket upplevde vi att många elever saknade motivation och vi har 

genom detta arbete försökt att finna olika teorier om vad läraren har för betydelse och 

hur denne påverkar elevernas motivation. 

Vi vill tacka vår handledare Jens Gardesten för allt stöd vi har fått under denna tid 

med många goda råd och konstruktiv kritik. Vi vill även tacka våra respondenter som 

tog sig tid och gav oss mycket intressanta intervjuer. 

Växjö, augusti 2012 

Katarina Jändel & Tina Astevall 
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 1. Introduktion 

Med den erfarenhet vi har som lärare på gymnasieskolan upplever vi att mycket av fokus som 

lärare är att stötta och uppmuntra elever, men också att få eleverna motiverade nog att komma 

till skolan och vara närvarande på lektionerna. Något som vi ofta har upplevt under vår tid som 

lärare är att eleverna inte anstränger sig i skolan. De hanterar sin vardag i skolan som ett 

tidsfördriv och för att få dagen att gå sitter de av den. Detta är något som de mer erfarna 

lärarna har bekräftat då vi har samtalat om detta. Deras upplevelse är dessutom att ointresset 

ökat. 

Hur kan vi påverka eleverna till att hitta sin motivation till arbete och förståelse för varför 

skolan är en grund för framtida yrkesliv? Finns det några metoder som läraren i det 

pedagogiska och didaktiska upplägget kan använda för att locka fram motivationen? Vi vill 

genom detta arbete belysa vilken betydelse läraren har för elevens motivation och vilka 

lyckosamma metoder som används för att motivera eleven. Vi avser att göra en kvalitativ 

studie med öppna intervjuer för att undersöka vad elever anser att en lärare bör ha för 

pedagogik och egenskaper för att eleverna ska finna motivation. 
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2. Bakgrund 

I bakgrunden vill vi belysa lärarens roll för elevernas motivation samt vad det är som 

påverkar motivationen ur elevernas perspektiv. 

2: 1 Lärarens roll i ett historiskt perspektiv 

Enligt Glasser (1996) formas vår identitet under hela uppväxten och fortsätter genom livet och har 

en stor påverkan på hur vi lever vårt liv. I motivationsarbetet bör man utgå ifrån att alla individer 

får bestämma och ta ansvar över sitt liv i största möjliga mån. Att se alla människor och utgå från 

att de har förmågor och alla möjligheter för att vilja utvecklas ingår i en humanistisk människosyn 

och är en grundtanke i motivationsarbete. När elever inte vill anstränga sig i skolan är 

undervisning en omöjlig uppgift. Dr. William Glasser beskriver hur läraren dagligen möts av det 

hårda arbetet då elever inte vill lära och han bedömer att det är cirka hälften av eleverna som inte 

har ett intresse, och det är enligt honom inte en ny företeelse utan har funnits dokumenterad sedan 

slutet av andra världskriget. Skolor hade redan då kritik mot sig för att eleverna presterade för lågt 

och det diskuterades att man behövde förbättra sina resultat och den diskussionen har pågått sedan 

dess (Glasser 1996). 

En tidig motivationsteori skapades av Maslow och kallades behovshierarkin där den lägsta nivån 

utgörs av de fysiologiska behoven, som anses vara hunger, törst och sömnbehov, bland annat. Det 

andra behovet i hierarkin kallas trygghet. Dessa två beskrivs som de grundläggande behoven. De 

följande två behov i hierarkin kallas psykologiska behov och utgörs av kärlek och aktning. Däri 

ligger självrespekt och självförtroende samt andra sociala motiv utifrån olika grupperspektiv. Det 

sista trappsteget i hierarkin kallas självförverkligande behov och här handlar det om ett högre 

personligt plan. Maslow menade att människornas motivation har en hierarkisk struktur och att 

behoven behöver bli tillgodosedda i de olika planen för att människan ska utvecklas (Wagner 

2003). 

En teori som Glasser belyser i sin bok Motivation i klassrummet är S-R-teorin, som syftar på 

stimuli och respons där läraren hotar och bestraffar eleverna för att uppnå syftet att få som läraren 

vill. Glasser menar dock att detta inte är en motivation som håller på längre 
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sikt och det är en långsiktig motivation som behövs i skolan, inte den kortsiktiga. De elever 

som utsätts för denna metod har ofta även blivit mutade hemifrån med pengar eller likande för 

att prestera bättre och har utvecklat immunitet mot metoden. Under de senare decennierna har 

denna teori forskats på människor och då har teorin börjats ifrågasättas ännu mer. Levande 

människor kan inte stimuleras och göra som vi blir tillsagda om vi inte får en tillfredställelse. 

Däri menar författaren att vi har basbehov som måste bli tillfredställda för att vi ska ta tag i vår 

motivation och bli motiverade. 

Basbehoven utgörs av fysiska behov som till exempel hunger och om eleven är hungrig så blir 

behovet fokus på mat istället för fokus på det läraren förmedlar. Om lektionerna är för hårt 

hållna eller om eleverna inte har roligt så försöker de hitta möjligheter att roa sig på annat vis. 

För att uppnå motivation krävs att eleverna känner att deras arbete tillfredställer deras egna 

behov samt att det blir meningsfullt. Om skolan följer den traditionella S-R teorin och ger 

kunskapen mekaniskt till eleverna presterar inte ens de som redan har motivation det de skulle 

kunna förmå. Enligt Glasser kan kritiker till hans resonemang påtala att lärarens mål inte 

alltid är att se till att elevernas behov är tillfredställda utan att man ska uppskatta den 

utbildning som finns. Men Glasser vidhåller vid en fråga och det är att varför det är så många 

som gör mindre bra ifrån sig när man utgår utifrån S-R-teorin (Glasser 1996). 

Mats Trondman, professor i kultursociologi, har myntat begreppet relationsgrammatik där han 

menar att barnen på 19S0-talet ansågs som objekt i vuxnas närvaro där det rådde distans och 

hierarki mellan lärare och elever. Dagens skola ser barnen som subjekt och är en 

gränsöverskridande relations grammatik där eleven är i centrum. Detta ställer nya krav på 

lärarna där man behöver ett relationskapital. Då eleverna ansågs vara mer som objekt var 

läraren en auktoritet, men i dagens samhälle behöver läraren förtjäna sin auktoritet och saknar 

du relationskapital försvåras ditt läraruppdrag (Trondman 2012). 
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 2:2 Motivationsbegreppet 

Motivation är eventuellt en av de viktigaste faktorerna i lärandeprocessen, men även en svår 

och komplicerad del i processen. Begreppet motivation styr inte våra handlingar på något sätt 

enkelt eller enspårigt och det är bara ett fåtal gånger som det endast finns ett motiv till den 

motiverade handlingen och målet. Människan ändrar ständigt sina mål och handlingar samt gör 

nya val och lämnar tidigare val för att nå sina nya mål på ett motiverande sätt. 

Motivationsbegreppet är således en handling som är logiskt förankrad utifrån att människan är 

reflekterande och medveten om sina handlingar. Motivationen hos elever är därför aldrig 

avsaknad utan kan vara riktad mot något annat än vad läraren har för mål (Göransson 1999). 

Forskningen kring studiemotivation inleddes med diskussion kring de kroppsliga behoven och 

genomfördes framförallt på djur. Genom att skapa motivation i form av belöningar ansåg man 

att det skapades intresse i form av motivation. Detta skedde under 1920-50 talet. Under denna 

tid belystes inom psykologin vårt beteende och vad som drev människans beteenden. Då 

utgick man från förstärkningar, associationer och behov. Man har senare funnit att de teorierna 

inte räcker till för att förstå vad det är som motiverar elever till studier. Sjöberg beskriver hur 

psykologen White anser att kompetens är en viktig faktor för motivation; man behöver uppnå 

kompetens och ha en känsla för den. Vidare forskning har även påvisat att självförtroendet har 

en stor påverkan. 

"Motivation är skillnaden mellan att göra minsta möjliga man kan komma undan med och att 

göra allt manförmår. "(Gellerman 1995:11) 

Gellerman anser att begreppet motivation ofta missbrukas och används i många olika 

sammanhang, men menar att motivation är ett ord som bör användas med respekt. Det är en 

konst att få andra människor att lägga sin kraft och fokus på att vara så produktiva som 

möjligt, vilket kan anses vara en genuin motivation. Att göra människor upprymda och glada 

med belöningar för att skapa motivation anser Gellerman är en liten del och ska inte vara 

huvudsyfte, utan målet för motivation är att uppnå effektiv produktivitet. Enligt Gellerman 

finns det ingen motivationsteori som man kan säga alltid fungerar, utan varje 
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människa är för komplex för det. Däremot finns det lite olika metoder som ibland kan 

fungera och då öka motivationen. 

"Ta till exempel "smörgåsreceptet" för att ge kritik (Lägg en tunn skiva kritik mellan två 

tjocka skivor beröm.) " (Gellerman 1995: 16). 

Alla människor är unika och har olika starka viljor, vilket är viktigt att ta i beaktande i 

motivationsarbetet. För det mesta, med hjälp av rätt metoder, kan man få människor att hitta och 

öka sin viljeförmåga. Genom vilja så skapas nyfikenhet och ett intresse för momentet som skall 

utföras. För att nå en form av förändring handlar det om vilja och ibland finns inte tillräcklig 

styrka till förändring. För att få ett bra motivationsarbete finns en vikt av att möta individen och 

lära känna denne utifrån dennes förutsättningar och möjligheter. Att stötta och lyfta individen i det 

arbete som för honom eller henne är viktigt ingår i motivationsarbetet (Gellerman 1995). 

2:3 Elevens förmåga att anstränga sig 

För att fånga elevernas uppmärksamhet och lyckas behålla den, vilket inte alltid är lätt, krävs att 

de upplever läraren som öppen för deras åsikter. Läraren behöver tydligöra att man vill ha 

frågor och diskussioner, kunna ta kritik och kunna lyssna på eleverna. I kommunikationen med 

eleverna gäller det att bygga upp ett förtroende där man stärker elevernas självbild genom att 

hålla med dem. I undervisningen har eleverna ofta en egen åsikt och egna värderingar som 

läraren bör ta i beaktande. 

En mycket viktig aspekt i kommunikationen med eleven är att man måste fånga dennes 

uppmärksamhet och det görs genom att läraren tar reda på vad som är viktigt för eleven. För att 

lyckas med det måste läraren kunna lyssna. Budskapet som läraren vill förmedla måste upplevas 

som intressant för eleven och helst omgående i inledningen av budskapet, annars tappar eleven 

fokus och intresse. Gellerman kallar det nyckeln till att få uppmärksamheten hos eleverna. För att 

lyckas i kommunikationen måste man veta hur de lyssnar samt att ha vilja att lyssna både på 

ordet med dess innebörd, hur det sägs även genom ansiktsuttryck och tonfall (Gellerman 1995). 
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Genom att tillåta eleverna att ha kontroll över sin egen studiesituation kan de också utveckla sin 

förmåga att skapa vilja och intresse för skolan. Att ta vara på elevernas egna ideer och förslag kan 

öka engagemanget och delaktigheten. Sjöberg beskriver att barn i tidig ålder ser ansträngningen 

som ett studieresultat och att det är positivt, medan barn i senare ålder förklarar studieresultat som 

ett bevis på sin förmåga och att den inte går att påverka. Det gör att det uppkommer ett dilemma i 

högre åldrar. Det äldre barnet kan se det som att det är bättre att inte anstränga sig och misslyckas 

än att ha ansträngt sig och ändå misslyckats på grund av att förmågan avslöjas då (Sjöberg 1997). 

År 2010 anordnade skolverket ett antal konferenser där flera debattörer medverkade, där ibland 

Martin Hugo som är universitetslektor och skolforskare vid Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping. Martin Hugo belyste på konferensen år 2010 att elevers misslyckande 

i skolan inte beror på att deras kunskaper inte har uppmärksammats eller att deras intelligensnivå är 

låg, utan att de har mist förtroendet för skolväsendet och att de inte får den meningsfullhet som de 

önskar av skolans arbete. Den erfarenhet eleverna har kan skapa en kulturkrock med skolans 

upplägg och man upplever sig inte som en del av skolan. Eleverna bygger på så vis upp ett 

motstånd mot skolan som sedan är svårt att bryta. Det börjar ofta byggas upp redan i årskurs sex. 

För att få eleverna att bryta detta mönster krävs det lika många år som det gjort att bygga upp det, 

för att få tillbaka elevens motivation till skolan. Då man har lyckats att bryta ner motståndet kan 

eleven återta kunskaperna och det går fort då de nu är motiverade och har nått en drivkraft i sig. På 

detta vis skapas en meningsfullhet. Att få ha delaktighet och kunna påverka skapar en god 

självkänsla och ett gott självförtroende hos eleven. Alla människor är olika, vilket gör att vi på 

olika sätt skapar vår egen motivation. De betyg och kursplaner som finns är för många elever en 

motivationsfaktor, men för de elever som har ett kraftigt skolrnotstånd blir dessa faktorer mer ett 

problem än en möjlighet. Att inom ämnet uppnå en helhet och kunna se helhetsbilden är av 

betydelse (Skolverket 201 O/publikation 2731). 
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 2:4 Lärarrollen ur ett ungdomsperspektiv 

Läraren har en roll som förebild för eleverna. Genom att läraren själv har ett intresse för de 

ämnen som man undervisar i har det stor betydelse för att även skapa intresse hos eleverna. 

Där bidrar också möjligheten att öka kreativiteten hos eleverna. Lärarens intresse gör att denne 

själv söker kunskap i ämnet och på så vis också får mer att förmedla till sina elever (Sjöberg 

1997). 

I Martin Hugos framställan på Skolverkets konferens år 2010 belyser han vikten av att man 

som lärare bör kunna skapa relationer och möta sina elever, vilket många gånger är en 

avgörande faktor med de elever som har ett skolrnotstånd. Eleverna har ett behov av att skapa 

en djupare relation med läraren där man blir sedd som den individ man är. Skolan måste vidare 

vara en arena där det känns meningsfullt att verka och att man som elev upplever att man är 

med och har en påverkan. För att detta ska uppnås krävs ett stort engagemang och det tar tid att 

bryta mönstret av skolrnotstånd hos eleven. Som lärare har man ett uppdrag att vara med på 

elevens resa och skapa möjligheter för denne att utvecklas. Läraren behöver ha en förståelse 

för hur barn och ungdomar fungerar och kunna möta dem där de är. Martin Hugo belyser 

vikten av bra lärare med engagemang och tålamod som ser eleven och dennes hela totala 

livssituation som en avgörande och ibland fullkomlig faktor för att eleven skall vara motiverad 

att ens komma till skolan och tycka och förstå att det är meningsfullt (Skolverket 201 

O/publikation 2731). 

Mats Trondman har inriktat sig på barn- och ungdomsforskning och har kommit fram till i sina 

studier att kraven som ställs på läraren är att denne ska se eleverna och att man ska bry sig om 

eleven utan att för den skull vara en kompis. Det skall finnas en vuxen lärare-elev relation. 

Den professionella lärarrollen innebär att man ska vara kall och lära eleven, samtidigt som du 

ska vara mysig, umgås och smyga in kunskapen hos eleven. Elever anser, enligt Trondman, att 

läraren ska finnas på plats och hålla ordning och ha en struktur och lärarna själva måste tycka 

om att vara där tillsammans med eleverna och sitt yrke. Den kognitiva strukturen skapar 

mönster för inlärningen där man även använder sig av övning och repetition, att utveckla 

tänkandet hos eleverna genom att bygga mönster är viktigt för inlärningen. Trondman menar 

därmed att genom användning av berättelser i 
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undervisningen skapas mönster i undervisningen. Allt lärande handlar om att eleverna måste 

hamna i en koncentration (Trondman 2012). 

John Hattie, utbildningsforskare, har myntat ett begrepp: Visible learning - synligt lärande, som 

han har skrivit en forskningsrapport om: 

"Den är en så kallad meta-meta-analys, det vill säga en metastudie av 800 metastudier 

utförda av andra forskare. Sammantaget handlar det om 50 000 vetenskapliga 

undersökningar och över 80 miljoner elever som har varit involverade. " (Skolverket 20 1 

O/publikation 2731 s.31). 

Hatties målsättning med forskningen var att se vad som påverkar elevers resultat utifrån lärarrollen. 

Han ville skapa en modell utifrån synligt lärande och undervisning baserat på litteratur i ämnet, 

men samtidigt ge nya infallsvinklar på litteraturen. Det han beskriver är även målsättning med att 

det ska vara forskningsbaserat och ha en djup analys. Synligt lärande handlar enligt Hattie om 

konsten och förmågan hos läraren som kan ge eleven motivation till kognitivt engagemang. 

Läraren har uppdraget att förmedla till eleven ny kunskap och skapa förståelse samt att följa upp 

denna förståelse utifrån kunskapen. Genom att följa upp kunskapen samt att bedöma denna och 

utvärdera den, menar Hattie, leder det till återkoppling genom att läraren ser elevens kunskap 

genom elevens ögon. Det vill säga, det handlar om ett möte där läraren sätter sig in i elevens 

förståelse och kunskap och anpassar sig samt ger information på ett sådant sätt där eleven blir 

delaktig i sin kunskap och utveckling. 

Hattie belyser i sin bok Synligt lärande hur hans forskning har olika riktingsgivare som han anser 

är viktiga för att det ska vara kvalitet i utbildningen. Det som han främst påvisar som en stor faktor 

är att läraren kan, vet och gör. Läraren bör besitta olika förmågor såsom att kunna instruera, 

påverka, bry sig om och vara genuint intresserad av sitt ämne och ha goda kunskaper för att få 

utbilda och engagera eleverna. Det bör finnas en kreativitet hos läraren i dennes undervisning samt 

att denna konstrueras utifrån varje individ och grupp som läraren har framför sig. Det kritiska 

momentet för läraren i att förmedla sin kunskap är att få eleverna att konstruera kunskapen och 

göra den till sin egen kunskap och då har de funnit sin förståelse. En god undervisning gör skillnad 

för den enskilda eleven, men Hattie 
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påtalar att det också är elevens eget ansvar och motivation som avgör vilken kunskap eleven 

får med sig. Slutsatsen är då att läraren bör sätta sig in i elevens tankar och dennes 

målsättning samt ha en förståelse för varför eleven vill engagera sig i sitt eget lärande 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2011). 

Göransson beskriver i boken Jag vill förstå hur läraren med en roll att handleda och stödja ger 

eleverna mer tilltro till sin egen förmåga och kompetens att påverka samt att de utvecklar en 

nyfikenhet och tålamod för olika uppgifter än vad läraren, som har en mer styrande funktion i 

sin undervisning, lyckas med. Lärarens roll som ledare, stödjande, stöttande, styrande och 

uppmuntrande är inte lätt att urskilja utan bör varieras beroende på elevernas individuella 

behov utifrån lärandes ätt, inlärningssätt och kunskapsrnål. Det är av stor betydelse att läraren 

är observant på att anpassa sin undervisning till den enskilde eleven och dess kunskapsrnål 

(Göransson 1999). 

2:5 Kraven på svensk gymnasieskola 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) beskriver att skolan har ett betydelsefullt 

uppdrag för eleverna genom att ge eleverna en förståelse och anknyta de värden som vårt 

samhälle har, samt förmedla allas lika betydelse. Uppdraget innebär dessutom att ge varje elev 

möjligheten att finna sin egen unika identitet samt gynna uppfattningen för medmänniskor och 

sin förmåga till engagemang och förståelse. Skolan är en gemensam plats att mötas på. Där ges 

både möjlighet och en laglig skyldighet att verka för att alla ska stärkas och utvecklas som 

människor. Skolan ska främja att det finns delade uppfattningar, kunskapsförmedlingen ska 

vara tydlig samt mångsidig och grundlig. A v vikt är att det alltid ska vara tydligt vem som står 

för vad. 

Lektionerna ska överensstämma med varje elevs olika utgångspunkter och dess behövlighet 

för inlärning och detta ska inte ha någon betydelse oavsett var i landet eleven får sin 

utbildning. Med detta menas inte att all utbildning måste se likadan ut, men hänsyn till varje 

elevs förutsättningar ska tas. Detta kan göras på olika vis för att kunskapsrnålen ska uppnås 

och extra vaksamhet bör finnas i skolan på de elever som av olika anledningar har svårighet 

att nå kunskapsrnålen. Det huvudsakliga uppdraget för skolan är att ge en 
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undervisning som förvärvar utveckling åt eleverna i deras kunskapsutveckling. Skolan ska 

dessutom utveckla elever till pålitliga och seriösa individer i samhället. 

Begreppet kunskap är inte uppenbart utan kan komma till uttryck i olika former som de fyra 

F:n: Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet. Dessa har ett gemensamt samspel 

tillsammans där ingen av de olika formerna får ha högre prioritet än någon av de andra. Detta 

gör att eleverna får en koppling till olika sammanhang. Det är viktigt att ge eleverna tid för 

reflektion över sitt lärande samt ge uppmuntran genom att ge möjlighet till utveckling i takt 

med att deras skolarbete går framåt och utefter sina egna förutsättningar och egenskaper. 

Skolan har ett uppdrag att ge eleven en stark tro på sig själv och en tro på framtiden (Lpf94 

2006). 

John Hatties forskning påvisar vikten av att läraren bör känna till målen och dess kriterier för 

uppfyllelse i ämnena, men även sätta dessa i sammanhang med varje enskild elevs aktuella 

kunskapsnivå och hur denne kan utvecklas vidare utifrån målen. Skolans ledning och lärare 

skall verka för att skapa en miljö i personalrum och klassrum och i skolan som helhet där 

misstag och felaktig kunskap kan ses som ett lärande och utvecklande. Detta skall välkomnas 

med en förståelse och det skall finnas en trygghet att våga pröva och göra misstag och på så 

vis se det som en kunskap som utforskas och finner nya vägar (Sveriges Kommun och 

Landsting 2011). 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande examensarbete är att belysa lärarens betydelse för elevens 

motivation. 

Utifrån forskning samt öppna intervjuer med fyra elever från årskurs tre kommer 

följande mer precisera frågeställningar att analyseras: 

• Vilka egenskaper anser eleverna att en lärare bör ha för att de ska uppleva motivation i 

skolan? 

• Vilken pedagogik anser eleverna har betydelse för deras motivation? 

3.1 Avgränsningar 

Vad det gäller avgränsningar så är det viktigt att poängtera att studien är kvalitativ och endast 

innefattar åsikter från fyra elever, så resultatet kan inte ses som representativt för elevers 

åsikter om på vilket sätt lärarna påverkar elevens motivation. Initialt hade vi inte tänk att 

behandla de sociala delarna som sker mellan elev och lärare utanför klassrummet, men då 

flertalet respondenter tog upp detta i sina svar kommer även detta att behandlas. Det är inte 

vår avsikt att lägga ett genusperspektiv på undersökning i sig, trots att vi valt två tjejer och 

två killar. Därför är elevernas kön inte något vi valt att problematisera. 

Under arbetets gång har vi funnit att samarbetet mellan skola och elevens vårdnadshavare har 

stor påverkan på elevens motivation samt syn på skolan. Detta är något som känns angeläget 

att belysa då det är en helhet som vi lärare bör ha med oss i vårt läraruppdrag. I detta 

examensarbete har vi gjort begränsningen att endast utgå från lärar- och elevroll. 

11 



 4. Metod 

4.1 Undersökningsmetod 

I undersökningsmetoden kommer vi att belysa hur vi har genomfört vårt arbete för att nå det 

resultat som vi fått. 

4: 1: 1 Syfte med undersökningsmetoden 

Att genomföra intervjuer var ett alternativ som vi tidigt tog beslut att göra då vi fann det 

intressant att möta eleven och få dennes synvinkel på lärarens betydelse för elevens 

motivation. För att förtydliga våra intervjuresultat kopplade vi samman våra resultat med 

relevant litteratur. 

4: 1:2 Referenslitteratur 

Vi har studerat tidigare kurslitteratur samt annan litteratur och forskning som vi anser vara 

relevant för ämnet. Författaren Bjurwill beskriver hur det ska tillhöra en teori eller en 

beskriven plan till en planerad undersökning av det resultat som arbetet ska leda fram till. 

Framkommer det skillnader i resultatet mellan olika teorier ska det uppvisas teorier som 

stärker fakta (Bjurwill2001). 

4: 1:3 Öppna riktade intervjuer 

Studien har genomförts med öppna riktade intervjuer med elever för att få deras syn och 

reflektioner kring lärarens betydelse för deras motivation. För att nå resultatet valdes att 

göras en öppen riktad intervju. Lantz beskriver att öppen riktad intervju förutsätter att 

sammanhanget i intervjun till stora delar bestäms av den som intervjuar och det skall vara en 

meningsfullhet i intervjutillfållet. Det skall vara vida frågeställningar där det finns möjlighet 

till att förtydliga och tillfållen att utveckla området (Lantz 2007). 
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 4.2 Urval 

Intervjuer har gjorts med fyra elever på yrkesprogram. Tanken var att hitta en skola där både 

Handelsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet fanns på samma skola. I närområdet fanns 

ingen skola med dessa program representerade. Istället valdes Bageriprogrammet och 

Fordonsprogrammet. Urvalet av program gjordes för att i närområdet har vi som lärare på 

Handelsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet kontakt med andra lärare på dessa program och 

för att få en objektiv bild, utan att lägga egna värderingar i eventuella svar som kan dyka upp 

under intervjun, fann vi det lämpligt att ta program som vi inte har anknytning till. För att få in ett 

genusperspektiv är det en pojke och en flicka från varje program. 

Urvalet gjordes bland elever i årskurs tre för att kunna undersöka om motivationsaspekten för 

dem hade förändrats under gymnasietiden. En lärare på ett bageriprogram samt ett 

fordonsprogram kontaktades via mejl. På Fordonsprogrammet fördes en mejikontakt om vad som 

söktes och därefter valde läraren ut två elever som han ansåg skulle vara verbala och informativa 

till denna typ av intervju. 

Vid ett besök hos Bageriprogrammet besöktes klassen där undersökningarna skulle göras. Då 

förklarades förutsättningarna, dvs. att hjälp önskades aven tjej och en kille. Det fanns bara en kille i 

klassen och han anmälde sitt intresse direkt. Även bland tjejerna var intresset stort och den som 

först räckte upp handen valdes ut. Respondenterna fick därefter information via ett följebrev, där 

tid och plats för intervju angavs. 

4.3 Genomförande av undersökning 

4:3: 1 Planering inför intervju 

Inför intervjuerna genomfördes en intervjuplan. Lantz beskriver i sin bok Intervjumetodik vikten 

av att göra en intervjuplan där det görs en skriftlig förteckning över de frågor som ska ställas samt 

syfte och uppläggning (Lantz 2007). Arbetet med intervjuplanen gjordes utifrån syftet att få fram 

frågeställningar som besvarade vad läraren har för betydelse 
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elevens motivation. Frågeställningarna begränsades för att ge eleverna utrymme till egna 

tankar och reflektioner kring ämnet. 

Respondenterna fick via mejl ett följebrev cirka en månad innan intervjuer skulle genomföras, 

där syfte med intervjun framkom samt att det var frivilligt att delta i intervjun och att deras 

svar skulle avidentifieras (se bilaga 8:1). Utformningen av följebrevet ville vi hålla på en nivå 

som var anpassat till mottagaren som i detta fall var elever på gymnasiet. Dock ville vi ha ett 

tydligt akademiskt syfte. Efter följebrevet och godkännande av ansvarig lärare för eventuell 

frånvaro från andra lektioner hade vi mejikontakt med respondenterna och bokade tid och 

plats för respektive respondent. Vi hade dessutom ett reservdatum ifall någon av någon 

anledning skulle utebli. 

4:3:2 Genomförande av intervjuer 

I boken Intervjumetodik beskriver författaren vikten av att uppnå en känsla av att 

intervjuaren tar ansvar och att det finns en tydlig ram för att respondenten skall känna ett 

förtroende och att intervjun skall bli avspänd. Här har det första skedet och mötet mellan 

intervjuare och respondent en stor betydelse för den fortsatta relationen i arbetet. Den 

fysiska miljön har också en roll i arbetsprocessen och skall vara inbjudande och utan 

störande moment så som till exempel telefoner. Att banda intervjuerna kan underlätta 

bearbetningen av arbetsmaterialet, men kan även uppfattas av respondenten som negativt 

och denne kan då bli tillbakadragen i sina svar. Att i intervjun ge, som intervjuare, en empati 

och lyssna på respondenten är viktigt. Relationen ska dock inte övergå i sympati (Lantz 

2007). 

Intervjuerna genomfördes i ett mindre samtalsrum på den skola som eleverna går på då detta 

var smidigast för dem, både med respekt för deras tid samt platsens tillgänglighet. Innan 

respondenterna kom in i lokalen möblerades lokalen om för att skapa ett mindre samtalsbord 

med större närhet. Rummet var ett mindre rum avskilt från övrig verksamhet för att minska 

störande moment. I syfte att skapa en avslappnad stämning bjöds det på fika från skolans 

bageri. För att möjliggöra spontanitet och en öppen dialog fick inte eleverna se frågorna i 

förväg. På detta sätt skapades utrymme för följdfrågor och spontana reflektioner kring 

frågorna. En mindre bandspelare av fickminnesmodell användes för att 
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dokumentera intervjuerna för att underlätta bearbetningen. Respondenterna blev innan 

intervjun startade tillfrågade om de ville bli inspelade samt att materialet skulle raderas efter 

bearbetningen. Informations gavs om nyttjandekravet för intervjuerna att dessa endast skulle 

användas till detta examensarbete. 

4.4 Etiska överväganden 
 
Respondenterna fick tydlig information om att medverkan i intervjuerna var helt frivillig, 
såväl i ett följebrev som vid intervjustarten. Det förtydligades även om avidentifiering av 

både dem och de lärare eller klasskamrater som eventuellt skulle nämnas i intervjuerna. Det 

är lättare för eleverna att prata och svara ärligt om de slipper känna olust inför att nämna 

namn på till exempel lärare och klasskamrater. Intervjuarna har dessutom ingen relation till 

respondenternas lärare, vilket påtalades. Samtliga elever var från årskurs tre, eftersom det då 

inte krävs samtycke från vårdnadshavare. 

4.5 Databearbetning 

De fyra intervjuerna bandades och skrevs sedan ner för hand på papper för att sedan 

därefter föras in på datorn. Detta för att lättare få med exempelvis funderingar och olika 

uppehåll i samtalen. Intervjuerna finns bifogade som word-dokument under avsnittet 

bilagor i detta arbete. Intervjuerna har skrivits ut därefter sorterats utifrån de olika 

frågeställningarna för att därefter bearbetas till ett resultat. 

4.6 Metodkritik 

4:6:1 Intervjumetod 

Valet av öppen riktad intervju gjordes tidigt i upp starten av arbetet. Vi övervägde andra 

metoder, bland annat enkätundersökning. Vi fann det emellertid intressant att gå ut och möta 

eleven för att få en dialog. Hade vi gjort valet att göra enkäter hade vi haft ett större urval, 

men vi hade inte fått de personliga möten som vi nu fått uppleva. Vi diskuterade problemet 

med frågor som ger öppenhet till reflektion och tankar, vilket kan ge spridda 
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resultatsvar som försvårar bearbetningen för att nå syfet med arbetet. Vi tog ansvar och 

arbetade för att hålla ramen utifrån de frågeställningar vi hade utan att för den skull hämma 

dialogen. Vi gjorde ett medvetet val att begränsa respondenterna till fyra personer för att kunna 

ha en mer öppen dialog med öppna riktade intervjuer. Vi anser att metoden gav ett tillförlitligt 

svar, men kan dock se att med fler respondenter skulle trovärdigheten för lärarens betydelse 

för elevens motivation varit större och djupare. 

4:6:2 Referensmetod 

För att finna relevant referensmaterial har vi använt oss av Universitetsbibliotek samt lokala 

bibliotek. Att söka material på Universitetsbibliotek har varit svårt även med stöd av 

bibliotekarier, eftersom ämnet är stort samt att upplevelsen av vad som betraktas som relevant 

litteratur i ett examensarbete är diffus. 
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 5. Resultat 

I resultatet kommer vi att presentera fyra elevintervjuer där vi vill belysa vilken betydelse 

läraren har för elevens motivation. Samt att uppnå syftet att finna vilka egenskaper eleverna 

anser en lärare bör ha för att de ska uppleva motivation i skolan. Dessutom skall resultatet 

åskådliggöra om eleverna anser att det finns någon form av pedagogik som ökar deras 

motivation. 

Vilken kunskap och erfarenhet anser eleverna att en lärare bör besitta för att utveckla 

eleverna i yrket? Samtliga respondenter i studien går på ett yrkesprogram i årskurs tre. 

En elev har beskrivit med ironi i rösten att 1990-talets ungdomar vill ha bekräftelse, vill ha 

saker och är lata! 

" ... vill man mer o asså tycker att lärarna är bra å då anstränger man sig ju mer ... än när 

man kommer dit och ser läraren och då vill man ju inte och då går det ju inte ... tycker inte 

jag då ... " 

Detta är vad en av respondenterna anser och där personkemin har stor betydelse för elevens 

motivation att vara med på lektionerna. Dock har en av de övriga respondenterna beskrivit att 

det är viktigt att läraren har ett intresse av att lyssna på annat än bara skolarbetet. Att som 

lärare ha en helhetssyn på eleven, där man kan få möjlighet att prata om annat som berör 

elevens liv och intressen, skapar en personkemi, trygghet och trivsamhet för eleverna. I dessa 

samtal stöttas eleverna och lärarna peppar till styrka och utveckling inte bara i sin kunskap utan 

dessutom som människa. 

5: 1 Lärarens personliga egenskaper och kunskaper 

Tre av fyra av våra respondenter anser att läraren bör vara positiv, rolig och glad. Det 

första mötet med läraren beskriver en elev på följande sätt: 

" ... den ska komma in o vara gla' å säja hej å va r ••• å har man aldrig träffats den ska den 

presentera sig ... och liksom bara se gla r ut!" 
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Tre av respondenterna beskriver att det är viktigt att läraren inte är tråkig och upplever att 

läraren tröttnat på sina elever. En av respondenterna beskrev att en tråkig och oinspirerande 

lärare påverkar så pass att skolarbetet väljs att göras på hemmaplan. Genom humor och skämt 

ökar motivationen samtidigt som läraren skall vara tydlig och ha egenskaperna att vara vänlig 

men bestämd då det finns behov av det. En elev anser att det är oerhört viktigt att läraren har 

en kunskap om ämnet som denne ska undervisa i samt att läraren är positiv till sina elever. 

Svarar man fel eller gör något dumt som elev är det viktigt att läraren hittar en lösning utan att 

eleven skall känna sig utsatt inför övriga klassen. 

En elev anser att man som yrkeslärare bör ha ett brinnande intresse för det yrke som eleverna 

skall utbilda sig till. Alla respondenterna anser att det är viktigt att lärarna har en praktisk 

erfarenhet av yrket som de undervisar i. Lärarens praktiska erfarenhet kan ge en praktisk 

koppling mellan teori och praktik, vilket gör att elevens förståelse och motivation ökar. Två 

av respondenterna talar om vikten av den kunskap läraren har med sig bör hållas vid liv och 

att man ska våga testa nya saker. Då eleverna varit ute på sin APU och sett de nya teknikerna 

krävs det att man som lärare behöver uppdateras emellanåt. Att ha grundkunskapen i 

undervisande ämne som lärare är viktigt, men motivationen ökar även hos eleven om du som 

lärare också tar in ny kunskap och vågar utmana den egna kunskapen. Till exempel beskriver 

en elev det så här: 

" ... slänga i det här i bulldegen och se vad som händer." 

Tre av fyra respondenter anser att en god personlig egenskap är att ibland vara på elevernas 

nivå, som en kompis men ändå behålla sin yrkesprofession och vara seriös, förhålla sig till 

regler och delge sin kunskap men med en dos humor. Viktigt är också att vara nyfiken och se 

varje elev med ett engagemang och kreativitet. 

De båda respondenter som är flickor anser att det är viktigt att läraren är en god lyssnare och 

låter sina elever ställa sina frågor och även få ha egna åsikter utan att lägga in några 

värderingar samt att det varken finns några dumma frågor eller svar. De lärare som lyckats 

med detta skapar en trygghet och en möjlighet för eleven att utvecklas, anser respondenterna. 

En respondent beskriver hur man ger upp om en lärare inte lyssnar och man vågar heller inte 

säga till om man inte förstår om man anser att läraren inte har lyssnat 
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tidigare. Pojkrespondenterna beskriver att det är viktigt och betydelsefullt att läraren inte 

ger upp och att denne ser elevernas förmåga och resurser och sporrar till att fortsätta kämpa. 

En respondent beskriver en lärare på följande sätt: 

"Han ville att jag skulle få G och han gav inte upp ... jätteskönt ... " 

Att som lärare driva på eleven för att finna elevens egen individuella förståelse, ansåg han 

vara viktigt. En av respondenterna upplever en skillnad mellan gymnasielärare och 

högstadielärare. Denna upplevelse är att gymnasielärare lyssnar och förstår eleven på ett 

bättre sätt genom sin delaktighet med eleverna. De flesta lärarna har en positiv inställning till 

att man ställer frågor på lektionerna. 

5:2 Pedagogikens betydelse 

Samtliga respondenter i intervjuerna hävdar att lärarens pedagogik har betydelse för elevens 

motivation. Tre av de fyra respondenterna talar om vikten av att få vara delaktig i lektionerna, 

men även till viss del i planeringen av olika upplägg, såsom hur kunskap skall ges och hur ofta 

man ska ha prov. För en respondent är det viktigt att inte ha för mycket läxor och att proven 

kommer oftare, men med mindre omfattande stoff än stora prov. Samma elev beskriver att 

struktur uppskattas och anser att det är lättare att få en studieguide då man själv kan planera 

sin tid samt tydligt se vad uppgiften omfattar. Vid lektionstillfållen anser en elev att det skall 

finnas en viss planering, men den får inte bli så styrd att man missar den öppna dialogen med 

eleverna och reflektionen över vad som händer spontant under lektionerna. Att läraren kan 

förmedla sin kunskap i ämnet och lägga den på en grundlig nivå även i sin repetition för att 

sedan öka svårighetsgraden anses också vara betydelsefullt. Dessutom är repetitioner alltid 

viktiga för att kunskapen ska sätta sig. 

Det är dock fler respondenter som påtalar vikten av att få eleverna delaktiga genom att inte 

bara stå och prata utan få med eleverna i en diskussion. För att nå elevens motivation anser en 

elev att det krävs ett engagemang i att lära ut samt att få eleverna delaktiga genom att ställa 

frågor och ge utrymme till diskussion. De lärare som har en kort genomgång för att sedan ge 

eleverna eget arbete upplevs av eleven som mindre engagerad om det sker med 

regelbundenhet hos läraren. En upplevelse som en elev beskrev var om en lärare som var 
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väldigt duktig i sitt ämne och upplevdes som självgod, men saknade förmågan att förmedla 

kunskap. Läraren lämnade bara ut en stencil för att sedan låta eleven arbeta och lösa uppgiften 

självständigt utan att läraren gav feedback och stöd. En respondent uppskattar att få genomgång på 

tavlan uppföljt av instuderings frågor som man sedan kan arbeta med individuellt för att nå 

kunskap. Samma elev fick genom detta pedagogiska upplägg senare ett VG på ett kommande prov, 

vilket skapade motivation för respondenten till att lära sig på detta sätt. 

En respondent upplever att om man saknar förståelse för momentet så hjälper det om läraren gör 

kopplingar till andra situationer, vilket också gör att motivationen ökar. Samma respondent 

beskriver även vikten av att läraren genom sin pedagogik låter eleven själv få tänka. Det kan ske 

genom att läraren ställer frågor och att eleven själv får fråga samt skriva och motivera sitt eget 

ställningstagande i uppgiften. En respondent beskriver att läraren ibland använder sig av 

PowerPoint, vilket eleven anser är bra och efter lektionen skickar ut materialet. Om man missat 

lektionen har man tillgång till vad som gj orts under lektionstillfållet. Läraren skall vara påläst i 

vad de pratar om så det inte bara är kopierat från någon annan eller från nätet. 

En respondent berättar om en lärare som visar film följt av instuderingsfrågor som senare blir 

prov med samma frågor och här ges det ingen motivation till kunskapen. En respondent 

beskriver hur ett dåligt lektionsupplägg kan se ut, där det förekommer för mycket tid i de 

praktiska momenten vilket gör att man tappar motivationen. Enskilda samtal beskriver en 

respondent som positivt på så vis att det ökar elevens motivation då feedback har getts på 

elevens resultat och vad som bör läggas fokus på. Respondenten hävdar emellertid att det är för 

få av dessa samtal. 

5:3 Resultatsammanfattning 

I resultatet belystes fyra elevers perspektiv av lärarens betydelse för deras motivation. Vikten av att 

som lärare ha en helhetssyn på varje individuell elev. De egenskaper som var av betydelse var att 

läraren skall vara positiv, glad och rolig. Genom humor och skämt ökar motivationen, men läraren 

bör även kunna var tydlig och vänlig men bestämd. Läraren bör besitta en teoretisk kunskap och en 

praktisk kompetens inom de ämnen denne lär ut och ha 
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ett genuint intresse av detta. Kunskapen och kompetensen bör uppdateras regelbundet utifrån 

utvecklingen som sker i branschen. Läraren bör vara en god lyssnare och vara lyhörd för 

elevernas åsikter och diskussioner utan att förringa eller låta eleven känna utsatthet. Detta ger 

en trygghet under studietiden. Samtliga respondenter hävdar att läraren har betydelse för 

elevens motivation på olika sätt, bland annat genom att man som elev får vara med i planering 

och upplägg av studierna. Genom en studieguide och instuderingsfrågor får eleven mer 

möjlighet till struktur på sina studier. Respondenterna har till viss del talat om hur läraren 

påverkar deras motivation, men samtliga anser att läraren påverkar deras motivation i någon 

form. 
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 6. Diskussion 

Syftet samt frågeställningarna som har presenterats i examensarbetet anser vi att vi har 

besvarat genom detta arbete. Det är viktigt att poängtera att studien endast innefattar åsikter 

från fyra elever och därför kan inte resultatet ses som representativt för elevers syn på vilket 

sätt lärarna påverkar deras motivation. 

Vårt examensarbete blev inte som vi tänkt från början då ämnet är stort och 

motivationsbegreppet har en stor bredd. Många människor har synpunkter och har uttalat sig 

om motivation, vilket gör att det har varit svårt att hitta struktur i arbetet. Att finna relevant 

forskning och vetenskaplig teori har varit ett problem då det finns mycket dokumentation 

som är mer tro än vetenskapligt beprövad teori. Problematiken som vi har funnit i vårt arbete 

är att det inte alltid är enkelt att vara lärare då alla elever har olika förutsättningar och behov 

för sin inlärning och studiemotivation. En del vill ha en tydlig struktur medan andra anser att 

skoj och trevligheter blandat med studier har stor betydelse för att finna motivation. Vi har 

reflekterat över hur vårt språk förändrades och hur påverkade vi blev av att ta efter 

respondenternas uttryck under intervjuerna. 

Vi vill även påvisa vikten av att läraryrket bör utgå från att se elevens unika förmåga och 

individualism, det vill säga bejaka elevens personliga egenheter. Som tidigare nämnts 

beskriver Dr. William Glasser (1996) att cirka hälften av alla elever inte vill lära och prestera 

och just därför anser vi att det har varit intressant att studera just lärarens betydelse för elevens 

motivation. Där har vi funnit att motivationen är en av de viktigaste faktorerna i 

lärandeprocessen, samt att det är en konst att få eleverna att lägga sin kraft och sin fokus på att 

vara så produktiva som möjligt, vilket Gellerman (1995) påtalar i sin bok Att motivera till ökad 

insats. Gellerman talar även om att det inte finns någon motivationsteori som alltid fungerar, 

eftersom vi människor är för komplexa för det. Det kan emellertid finnas olika metoder som 

kan öka motivationen. 

Vi valde i vår studie att ta upp Gellermans teori smörgåsreceptet som kan användas då man 

behöver ge kritik till någon. Detta innebär att man ska lägga en tunn skiva kritik mellan två 

tjocka skivor beröm, vilket vi anser gör att eleven växer genom att belysa det positiva hos 

eleven samt vända svagheter till styrkor som leder till utveckling. Några av 
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våra respondenter upplever att läraren bör vara en god lyssnare och se elevernas förmågor och 

resurser samt fortsätta kämpa och inte ge upp tron på eleven. Detta är något vi även har funnit i 

teorierna som en väsentlig del i motivationsarbetet där läraren har en betydelsefull roll genom att 

stötta och lyfta individen samt lära känna eleven utifrån dennes förutsättning och möjligheter. 

Något som vi funnit bland respondenterna är hur de upplever lärarna som olika individer med olika 

egenskaper. 

Sammanfattningsvis ansåg våra respondenter att de främsta egenskaperna en motivationsskapande 

lärare bör ha är glädje, humor, tydlighet, vänlighet, bestämdhet, kunskap om ämnet, förmåga att 

utmana sin egen kunskap, förmåga att inte ge upp samt att kunna samarbeta med sina elever och 

vara lyhörd för deras åsikter, behov och diskussioner. 

I resultatet var det en av våra respondenter som påtalade vikten av repetition för att kunskapen ska 

sätta sig och att nivån i början ska vara grundläggande för att sedan öka i svårighetsgrad. En 

studieguide underlättar strukturen och den bör vara utformad så eleven kan planera sin tid och se 

vad uppgiften i kursen omfattar. 

Sjöberg (1997) påtalar i sin bok Studieintresse och Studiemotivation att man ska ta tillvara på 

elevernas egna ideer och förslag och att detta ökar engagemanget och delaktigheten samt tillåta 

eleverna att ha kontroll över sin egen studiesituation. På så vis kan de också utveckla sin förmåga 

att skapa sitt intresse och vilja för skolan. I resultatet fann vi att eleverna ansåg det viktigt att få 

vara delaktiga i lektionerna och att i strukturen bör finnas i undervisningen med en viss planering. 

Den får dock inte bli så styrd att man som lärare missar den öppna dialogen och de reflektioner 

som uppstår spontant under lektionerna. Gellerman (1995) menar att det är lärarens uppdrag att 

tydliggöra att denne vill ha frågor och diskussioner på lektionerna och att man måste bygga upp ett 

förtroende genom att stärka elevernas självbild genom att hålla med eleverna i diskussionerna. 

Sjöberg (1997) belyser även att barn i tidig ålder ser ansträngningen som ett studieresultat och att 

det är positivt, medan barn i senare ålder förklarar studieresultat som ett bevis på sin förmåga och 

att den inte är möjlig att påverka. Sjöberg menar att det blir ett dilemma i högre ålder. Det äldre 

barnet kan se det som bättre att inte anstränga sig och misslyckas än 
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att anstränga sig och ändå misslyckas på grund av att förmågan då avslöjas. En tanke som har 

väckts hos oss utifrån den litteratur vi har studerat är att Glasser (1996) säger att hälften av 

eleverna i skolan inte anstränger sig, kan det då vara så att det beror på rädsla att misslyckas 

och att ens förmåga avslöjas därav anstränger sig inte hälften av eleverna? Detta är något som 

vi anser intressant för vidare forskning. 

Under arbetets gång har vi funnit att samarbetet mellan skola och elevens vårdnadshavare har 

stor påverkan på elevens motivation och syn på skolan. Detta är något som känns angeläget 

att belysa då det är en helhet som vi lärare bör ha med oss i vårt läraruppdrag. I detta 

examensarbete har vi gjort begränsningen att endast utgå från lärar- och elevroll. Vi hade 

dock gärna önskat få fördjupa oss i helheten för elevens bästa välbefinnande. 

Vår avsikt var inte att lägga ett genusperspektiv på undersökningen i sig, trots att vi valt två 

flickor och två pojkar. Vi fann dock att flickorna uppskattade den lärare mer som lyssnar och 

låter eleverna få ställa frågor och ha egna åsikter, medan pojkarna uppskattade "peppning" och 

att läraren skall se eleverna och stötta dem allt vad han kan. Detta är något ur 

genusperspektivet som vi fann intressant och skulle kunna tänka oss att fördjupa oss i en större 

studie, men då med fler respondenter för att se om det är representativt för killar och tjejer i 

allmänhet. 

Som blivande yrkeslärare har vi funnit en vikt aven lång erfarenhet från våra branscher som vi 

själva har kunnat ha god användning för i vårt läraryrke där vi kan koppla teori och praktik i 

vår undervisning. Det gör att vi själva upplevt att vi väcker ett engagemang och ett intresse 

hos eleverna. 

I intervjuer med respondenterna påtalade samtliga att det är viktigt att lärarna har en praktisk 

erfarenhet av yrket som man undervisar i för att kunna göra kopplingar mellan teori och 

praktik och öka förståelsen och motivationen hos eleverna. Två av respondenterna påtalade 

dessutom att kunskapen bör hållas aktuell och att man vågar prova nya saker som lärare då 

utvecklingen ständigt går framåt i branscherna. Den här kopplingen fann vi intressant då vi 

själva upplevt att många lärare som idag undervisar inte har varit ute och arbetat själva på 

många år, utan endast träffat branschen genom APL placeringar av elever eller branschråd på 

skolan. Detta är något vi kommer att ta med oss 
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till våra respektive skolor och lyfta till diskussion, där vi ser att kompetensutvecklingsdagar 

bör förläggas i branschen för yrkeslärare för att dessa ska kunna behålla och utveckla sin 

yrkeskunskap. Då detta framkom i våra intervjuer vill vi här belysa det i vår slutdiskussion, 

eftersom vi verkligen ser ett behov av praktisk yrkeskompetens hos lärarna. Det finns en 

tydlig koppling till motivation hos eleverna. Det var inget syfte att studera detta i vår studie, 

men vi skulle gärna vilja fördjupa oss i frågan: 

Vilka kunskaper och erfarenheter bör en lärare ha för att motivera eleverna till intresse för det 

yrke som utbildningen leder till? 

25 



 7. Referenser 

Bjurwill, C. (2001) A, B, C och D Vägledningför studenter som skriver akademiska 

uppsatser, Studentlitteratur, Lund 

Dolfe, A. (2007) Konsten att få människor att vilja anstränga sig - Om salutogent 

motivationsarbete. Tryckeriet, Regionens hus, Vänersborg 

Gellerman, S W. (1995) Att motivera till ökad insats, Team Offset, Malmö 

Glasser, W. (1996) Motivation i klassrummet, Skogs Grafiska AB, Malmö 

Göransson, K.(1999) "Jag vill förstå" - om eleven, kunskapen och lårandet, Elanders Gothab, 

Stockholm. 

Lantz, A. (2007) Intervjumetodik, Pozkal, Polen 

Sjöberg, L. (1997) Studieintresse och Studiemotivation - En analys av de grundläggande 

faktorerna, Norstedts tryckeri AB, Stockholm 

Skolverket. (2010) "Inget slår en skicklig lärare" En dokumentation av sex konferenser 2010- 
tio föreläsares perspektiv http://www.skolverket.se/publikationer?id=2731 

Skolverket. (2006) Läroplanför de frivilliga skolformerna Lpf94, AB Danagårds grafiska, 
Ödeshög 

Skolverket. (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011, klimatneutralt företag - Edita, Västerås 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2011) Synligt lärande - presentation aven studie om vad som 
påverkar elevers studieresultat, Modintryckoffset 

Wagner,H. (2003) Människans drivkrafter - motivationens psykologi, Studentlitteratur, Lund. 

Muntlig källa: 

Samtal med Mats Trondman, Professor i kultursociologi, Åkrahällskolan Nybro, 2012-03- 23 

26 



 
Bilaga 1: Följebrev •.. :: . • 

~
 inneuniversitete'

 

Kalmar 
Växjö 

Lärarutbildning för gymnasieskolans yrkesämnen. VT-

2012 

Hej! 
Vi är två studenter som studerar till yrkeslärare vid Institutionen för pedagogik vid 

Linneuniversitetet. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete där vi 

undersöker vilken betydelse läraren har för elevens motivation. 
Vi kommer att intervjua fyra ungdomar från två olika yrkesprogram och vi hoppas 

att Ni vill vara en av deltagarna i undersökningen som respondent/svarare. V åra 

frågor är utformade så att de ska ge oss ett elevperspektiv i ämnet och Er 

medverkan ger oss då ett viktigt underlag till vårt resultat i examensarbetet. 

Det är frivilligt att delta i intervjun och alla svarande är anonyma. För att kunna 

sammanställa undersökningen behöver vi genomföra intervjun under mars månad. Vi 

kommer personligen kontakta Er för att avtala tid för intervju. 
Som respondent/svarare får Ni gärna ta del av vårt färdiga examensarbete. 

Är det någonting Ni undrar över är det bara att höra av Er. Vi hoppas än en gång 

att Ni ställer upp! 

Tack på förhand, 
Katarina Jändel och Tina Astevall 

För fler upplysningar: 

Katarina Jändel kj222bp@student.lnu.se 

Tina Astevall th222bp@student.lnu.se 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Intervjufrågor till Examensarbetet 

• Nämn tre egenskaper som en lärare bör ha för att motivera dig. 

• Beskriv den lärare som du anser motiverat dig bäst och på vilket 

sätt denne gjort det under din gymnasietid? 

• Hur anser du att en lärare får dig att bli/vara produktiv? 

• Påverkas din motivation om läraren har praktisk erfarenhet från 

yrkeslivet och i så fall på vilket sätt? 

• Påverkas din motivation av att ha kontakt med arbetslivet under 

din studietid och i så fall hur? 
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