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ABSTRACT
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilken betydelse läraren 
har  för  elevens motivation  till  lärande i  skolan.  Fokus i  studien  ligger  på att  se  hur 
motivation från lärare kan påverka elevers inställning till skolarbetet och skolan, men 
också vilka olika metoder som lärare kan använda sig av för att motivera elever. Studien 
är gjord utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultaten visar att läraren är en av flera 
källor till elevers motivation, men inte den enda. Vidare visar resultaten att relationen 
mellan  lärare  och elev  kan vara  betydelsefull  för  elevens  inställning  till  skolarbetet. 
Lärare kan använda sig av olika metoder  för att  motivera  elever,  i  studien har dock 
samtal mellan elev och lärare framkommit som ett ofta använd och effektiv metod.
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1 INTRODUKTION
I klassrummet hörs ofta olika sorters samtal mellan lärare och elev. Samtalen kan 
handla om allt från skolarbetet till något i det vardagliga livet. Ett inte helt ovanligt 
samtal mellan elev och lärare skulle kunna låta såhär:

Lärare: Nu får du börja jobba. 

Elev: Jag orkar inte. Det här är så tråkigt!

Lärare: Nej men kom igen nu, jobba på ett tag till.

Att motivera elever är en stor del i en lärares arbete, dock är det kanske inte alltid  
den  lättaste  uppgiften.  Det  ökande  användandet  av  underhållning  i  form av  TV, 
Internet, spel och så vidare kan ses som en störande faktor i elevernas fokus. Som 
lärare  måste  du därför  presentera  dig  själv och ditt  ämne på ett  sätt  som fångar 
elevernas uppmärksamhet, väcker en vilja att veta mer och ger dem den kunskap de 
behöver.

Tidigt  i  den  nuvarande  läroplanen  för  grundskolan,  förskoleklassen  och 
fritidshemmet betonas att skolan “ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära.”  (LGR 11, s.1, vår kursivering). Utifrån våra erfarenheter 
under verksamhetsförlagd utbildning känner vi att en livslång lust att lära lägger en 
grund  för  elevers  utveckling.  Grogrunden  av  denna  lust  läggs  i  klassrummet, 
tillsammans med lärare och klasskamrater. Lärarens förmåga att motivera eleverna 
kan därför vara väldigt betydelsefullt - inte bara för stunden, utan för elevens vidare 
utveckling.

“Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta  
initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 
tillsammans med andra.” (LGR 11, s.9, vår kursivering)

Ökat självförtroende kan leda till att elever vågar mera, känner att de förstår och att 
de har en möjlighet att lära sig. Detta är därför en annan viktig aspekt som lärare 
måste ta hänsyn till i undervisningen. 

Att motivera elever och hur ämnen kan göras intressanta är problematiska frågor som 
som lärare kan ställas inför. Hur gör man egentligen för att åstadkomma en situation 
där eleven vill lära? Vi vill nå en djupare förståelse av lärarens egen roll, påverkan av 
och betydelse för elevernas lärande i skolan. Det är denna problematik som ligger till 
grund för denna uppsats.
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2 SYFTE
Syftet med vår uppsats är att studera lärarens betydelse för elevers motivation och 
lust  till  lärande.   Fokus  ligger  på  lärarens  roll  och  vad  denne  kan  göra  för  att 
motivera  eleven  och  stärka  elevens  möjligheter  till  lärande.  Frågeställningarna 
grundar  sig  på upplevelser  från  den verksamhetsförlagda utbildning som vi  båda 
genomfört under vår tid på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

2.1 Frågeställningar
Våra frågeställningar är följande:

• Vilken betydelse har läraren för elevens motivation till lärande i skolan?

• Hur kan lärare stärka elevers lust att lära?



5

3 BAKGRUND
I det här kapitlet redogörs för hur relationen mellan lärare och elev, vad motivation 
har  för  koppling  till  lärande  samt  hur  mötet  i  klassrummet  kan ser  ut  och  vilka 
hierarkier som råder där.

3.1 Relationen mellan lärare och elev
I  en  skolsituation  kan  relationen  mellan  lärare  och  elev  påverka  elevens 
lärandeprocess. Ellmin (2011) skriver i sin bok kring samspelet  mellan lärare och 
elever. Ellmin menar att detta samspel handlar mycket om elevernas inflytande och 
delaktighet.  Elevens  möjligheter  till  detta  styrs  i  sin  tur  ofta  av  lärarnas 
föreställningar och lösningar (a.a. s.76).

Ellmin (2011) har sammanställt en tabell med olika författare och forskares syn på 
hur lärarens bemötande kan påverka elevens situation. Enligt Tabell 3.1 så finns en 
tanke om att lärarens positiva inställning gentemot eleven skulle kunna göra skillnad 
för elevens lärande. Samtidigt visar tabellen att det finns flera möjliga vägar att gå, 
men ingen slutgiltig  lösning för  hur  lärare  ska gå till  väga för  att  skapa  en god 
relation med eleven  (a.a. s. 77).

Författare/forskare Lärarens bemötande Påverkar elevens situation

Ellmin, R. (1988)
Läraryrkets tillfredsställelse och 
påfrestning

Lyhörd för elevens behov, ger eleven möjligheter att 
påverka arbetsinnehållet

Arbetsinnehållet blir hanterbart, 
motiverande och belönande, skapar 
engagemang och motivation

Clark, C. (1995) 
Thoughtful teaching

eleverna blir sedda, uppmuntrade och vägledda påverkar gynnsamt elevens lärande

Cooper, P och McIntyre (1996)
Effective teaching and learning

Läraren ska skapa ett “jag-stödjande klimat”, visa 
uppskattning och respekt

Ger mer effektivt lärande

Einarsson, C. (2003)
Lärare och elevers interaktion i 
klassrummet.

Läraren ska engagera sig, uppmärksamma och 
bekräfta

Ger bättre social kunskapsmässig 
utveckling

Jenner, H. (2004)
Motivation och 
motivationsarbete

Läraren ska visa elever respekt, tilltro, tillit och hopp Höjer motivationen

Tornberg, G. (2006)
“Bara man ser till barnets bästa”

Läraren ska visa respekt, vänskaplighet, tålamod, vara 
trevlig, öppen för förslag och idéer från eleverna

Ger bättre motivation och 
prestationer, positiv inställning till 
skolan och ökat intresse för 
skolämnena

Birink, H. (1998)
Lärare - elevrelationer, ett 
relationistiskt perspektiv.

Lärare ska visa respekt och tillgivenhet Eleven känner sig betydelsefull, 
vilket positivt påverkar inlärningen 
och utveckling.

(Tabell 3.1. Hämtad ur Ellmin (2011) Elevers lärande - att erbjuda möjligheter)
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De  ord  som  används  av  författarna  i  Ellmins  sammanställda  Tabell 3.1,  för  att 
beskriva  hur  lärare  bör  bemöta  elever,  tyder  på  att  lärare  bör  försöka  skapa  en 
relation som stärker elevens självförtroende. Samtidigt måste läraren vara en person 
som är tillgänglig för eleven (a.a.).

3.2 Motivation relaterat till lärande
Motivation är ett ofta diskuterat ämne i skolans värld, både ur lärarnas och elevernas 
perspektiv. Lundgren och Lökholm (2006) definierar begreppet motivation som “de 
inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden” (a.a. s.45). Motivation 
skulle kunna liknas vid det som får en bil att färdas framåt. Startnyckeln måste vridas 
om för att ”aktivera” färden. Ratten måste vridas för att ”guida” bilen i rätt riktning. 
Slutligen måste gaspedalen tryckas ner för att bibehålla farten. (a.a. s.45-48)

Ellmin och Levén (2009) beskriver i sin bok hur en lärare, förutom att ha kunskaper 
inom sitt ämne och en förmåga att handleda och stödja eleverna, måste kunna ge 
eleverna själförtroende. “Det handlar om att ge eleverna förtroende genom att lära 
dem en grundläggande metodik, så att de blir trygga och självständiga i sitt lärande 
och vågar lita på sin egen kraft” (a.a. s.27-28).

Lundgren och Lökholm (2006) skriver i sin bok om hur beröm är en central faktor 
för höjd motivation hos elever. För att eleven ska ta till sig berömmet på rätt sätt och 
det  ska bli  motivationshöjande bör  läraren vara helt  ärlig  och korrekt  i  samtalet, 
eftersom att eleverna är olika och har olika självbild reagerar de även på olika saker 
vilket betyder att relationen mellan lärare – elev måste vara bra. Om berömmet inte 
går som det ska finns risken att eleven uppfattar det som kontrollerande, manipulativt 
eller att läraren tycker synd om eleven, vilket kan leda till försämrat självförtroende 
(a.a. s.46-50).

Kimber (2005) har målat upp en modell i form av en pyramid som visar saker som 
läraren bör tänka på   i   sitt  arbete i skolan.  Modell 3.1 är uppbyggd på så vis att 
grunden i arbetet och relationsskapande alltid ska vara positiv, alltså är botten fylld 
av beröm, belöning och positiv förstärkning. Därefter följer ”selektivt seende”, en 
metod då bra beteende uppmärksammas och motsatsen ignoreras.  Det sista steget 
handlar om regler och konsekvenser. Felet som många skolor gör är att de börjar i 
pyramidens topp, basen måste vara stabil för att elever ska bli motiverade och för att 
arbetet i skolan ska bli bra. Basen är därför den delen där de bör lägga ner mycket tid 
och arbete (a.a. s. 60-65). 

(Modell 3.1. Hämtad ur Kimber (2005), Lyckas som lärare)
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Kimbers modell  bygger  på en grund av positiv tid tillsammans och avslutas med 
etablering av regler. Man skulle kunna tänka sig en omvänd pyramid, där eleverna 
först uppmärksammas på vilka regler som gäller och därefter kunna ha ordnade och 
positiva upplevelser. Detta skulle dock kunna leda till ett ökat motstånd ifrån vissa 
elever, eller missförstånd när det gäller reglernas syfte (a.a.). Likheter kan ses mellan 
de, av Ellmin (2011), redovisade författarna i  Tabell 3.1 och Kimbers modell. Den 
tydligaste likheten är den positiva grunden. De båda författarna menar på att positivt 
bemötande av elever leder till en positiv utveckling.

3.3 Mötet i klassrummet
Klassrummet är den plats där den största delen av den sociala interaktionen mellan 
lärare och elev uppstår. Denna plats är fylld av mer eller mindre dolda hierarkier, 
roller som styr det sociala samspelet..  Det är därför viktigt för lärare att förstå de 
processer som sker inom gruppen och gruppdynamiken i  en klass. Ellmin (2011) 
diskuterar i sin bok kring hur elever intar olika roller i klassrummet. Dessa roller kan 
vara  informella  (klassens  ledare,  klassens  clown)  och  formella  (elev,  kamrat, 
elevrådsrepresentant). Ellmin menar att detta är en stor del i vad som sätter normen i 
klassrummet - vad som är socialt accepterat och inte. Ju mer tid eleverna spenderar 
tillsammans, desto fler “regler” skapas och rollerna blir starkare. Detta kan leda till 
att rollen eleverna har fått hindrar dem från att bete sig på ett sätt som inte passar 
rollen (a.a. s.87-89).

Mötet  i  klassrummet  skiljer  sig  ifrån  andra  sociala  situationer.  Aspelin  (1999a) 
skriver i sin bok kring sociala relationer mellan lärare och elever. Aspelin tar bland 
annat  upp vad han kallar  undervisningssituationer  och menar  att  dessa skiljer  sig 
ifrån andra sociala kontexter som till exempel familjen, vänkrets eller föreningsliv 
genom att dessa situationer innefattar en målmedveten läroprocess. Målet med denna 
undervisning måste vara väl förmedlat från läraren till eleven för att denne ska känna 
att den är värdefull och relevant (a.a. s.39).

Aspelin  (1999b) beskriver  klassrummet  som en plats  där  ett  stort  antal  individer 
vistas.  I  flera  år  vistas  individerna  där  i  stora  samlingar.  Normer  bildas  och 
verksamheten styrs av ett schema,  vilka ämnen som ska behandlas visar schemat. 
Läraren och eleven har olika uppgifter. I lärarens uppgifter ingår bland annat att ge 
belöningar  och  organisera  samspelet  i  klassen.  I  elevernas  uppgifter  ingår  bland 
annat att sitta vid sina platser och lära sig att vara ”ensamma i mängden”. Eleverna 
lär sig även att ha tålamod (a.a. s.13-15).
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4 TEORETISKT PERSPEKTIV
I detta avsnitt behandlas synen på barns utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv, 
samt presenterar begreppen utvecklingskarriärer och meta-färdigheter. 

4.1 Ett sociokulturellt perspektiv
Hundeide  (2006) skriver  i  sin  bok om hur  barn utvecklas  och de  sociokulturella 
ramar som styr detta. Sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv är ett barns uppväxt 
begränsat och styrt av de rådande förväntningar på eller “bilder” av hur ett barn ska 
vara. Dessa föreställningar skiljer sig beroende på plats, tid och är på ett sätt osynliga 
för oss eftersom de är så självklara i det samhälle vi befinner oss i (a.a. s.17).

Hundeide presenterar också en tanke om att vår nuvarande uppfattning om barndom 
är  ganska  ny  och  sammanknuten  med  den  industriella  revolutionen.  Då  skildes 
nämligen  barnen  från  den  arbetsgemenskap  som  funnits  inom  familjen  tidigare. 
Uppkomsten av skolan är en vidare utveckling av detta särskiljande mellan “barn” 
och “vuxen”. Det blev en skillnad mellan de vuxnas värld, med arbete och plikter,  
och barnens värld som är oskuldsfull, omogen och oansvarig. En ny bild av barn har 
på så viss fötts, beroende på den samhälleliga utvecklingen (a.a. s.18).

Vidare  diskuterar  Hundeide  vad  som  kallas  möjlighetsstrukturer och 
utvecklingskarriärer.  Dessa  två  begrepp  används  för  att  beskriva  hur  en  persons 
möjligheter till utveckling är beroende av den plats och kultur personen lever i. På 
samma sätt som bilden av barn påverkar barnets utveckling finns också en bild av 
hur  livet  bör  levas.  Denna  föreställning  skapar  föreställda  begränsningar  på  de 
valmöjligheter  en  person  har  i  livet  -  när  det  gäller  till  exempel  yrkesval  eller 
utbildning (a.a. s.27-29).

I alla de situationer som en person kan befinna sig i finns det sociala strukturer och 
kunskaper som denne måste  ta till  sig för att  fungera i den specifika situationen. 
Hundeide  visar  på hur  dessa  så  kallade  meta-färdigheter krävs  i  till  exempel  en 
skola.  De  främsta  kunskaperna  för  att  kunna  gå  i  skolan  är  metakognitiva  och 
metakommunikativa  färdigheter.  Med  det  menas  färdigheter  som  hur  problem 
analyseras, kommunikation, problemlösning, att ställa frågor, samarbete i grupp etc. 
Detta kallas för den dolda läroplanen som elever måste kunna socialiseras in i för att 
kunna gå i skolan (a.a. s.30).
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5 METOD
Forsberg och Wengström (2008) skriver i sin bok om vad det innebär att göra och 
hur  en  systematisk  litteaturstudie  ska  genomföras.  Denna  typ  av  litteraturstudie 
innebär att “söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne 
eller problemområde. [...] Den systematiska litteraturstudien bör fokusera på aktuell 
forskning inom det valda området.” (a.a. s. 34).

Den systematiska litteraturstudien skiljer sig från andra former av litteraturstudier på 
så vis  att  den kräver högre noggrannhet när det gäller  källornas  trovärdighet  och 
innehåll. Forsberg och Wengström presenterar i sin bok en lista över kriterier som 
bör  uppfyllas  i  en  systematisk  litteraturstudie.  Denna  lista  innefattar  bland annat 
följande kriterier;

• klart formulerade frågeställningar

• tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar

• alla relevanta studier är inkluderade

• studierna är kvalitetsbedömda

• svaga studier har uteslutits

(a.a. s. 29-32).

Den här typen av litteraturstudie var passande för vårt arbete eftersom att den gett en 
djupare  insikt  i  ämnet  genom att  vi  använt  oss  av material  som är  granskat  och 
kvalitétsbedömt. Detta har gett ett bra underlag för att kunna besvara vårt syfte på ett 
tydligt sätt.

5.1 Litteratursökning
Under  litteratursökningen  användes  två  databaser  -  Libris  och  ERIC.  Den 
förstnämnda visade sig bra för att finna avhandlingar på svenska och den sistnämnda 
för artiklar på engelska. Under litteratursökningen användes förbestämda kriterier för 
att  avgöra  huruvida  texten  var  lämplig  för  vårt  arbete.  Dessa  kriterier  redogörs 
närmare för i 4.1.1 Kriterier för urval av källor. En sammanställning över resultatet 
från våra sökningar finns i 4.1.2 Utfall av sökningar.

I början av vår litteratursökning gjordes mer öppna sökningar för att finna söktermer 
och synonymer som gav bättre resultat. De första sökningarna gjordes med termerna 
skola OCH  motivation i  databasen Libris. Därefter begränsades sökningen genom 
användning av fler närliggande termer så som lärare och elev vilket gjorde att vi fick 
färre  antal  sökträffar,  men  också  annorlunda  resultat  som  bättre  passade  för  att 
besvara vår frågeställning. 
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Under sökprocessen visade det sig dock att databasen Libris var något för begränsad 
när det kom till  att  hitta vetenskapliga artiklar.  Därför utökades sökningen för att 
också innefatta databasen ERIC, där fokus lades vid att hitta vetenskapliga artiklar på 
engelska.  På grund av detta var det nödvändigt  att  använda söktermer på samma 
språk. Till en början användes direkta översättningar av de söktermer som vi tidigare 
använt på svenska, som till exempel school, motivation och pupil. En viktig upptäckt 
var att söktermen  self esteem gav mycket bättre resultat än self image som använts 
till en början, då det var mer använt i relation till skola och elever.

Då sökningarna gjordes så granskades funna artiklar och avhandlingars rubriker och 
abstract  för  att  avgöra  huruvida  de  stämde  överens  med  de  tidigare  nämnda 
kriterierna  för  urval.  All  litteratur  som  ansågs  mindre  relevant  för  vårt  arbete 
sorterades bort, detta gjordes med motiveringen att de antingen inte uppfyllde våra 
kriterier för urval eller inte ansågs ge svar på någon av våra frågeställningar. Under 
valprocessen var vi noggranna med att inte låta mängden material bli för stor - detta 
var på grund av arbetets storlek och den avsatta tiden vi haft att genomföra det.

5.1.1 Kriterier för urval av källor
Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar skapades kriterier på vilka artiklar som 
ansågs lämpliga för litteraturstudien. Kriterierna var följande:

• Litteraturen ska vara vetenskapligt granskad.

• Litteraturen ska vara skriven på svenska eller engelska.

• Litteraturen bör helst vara skriven under 1990-talet och framåt.

• Litteraturens resultat ska behandla något av följande ämnen;

o lärarens  roll  och möjlighet  att  påverka elevers  motivation  och/eller 
självbild.

o elevers självbild och uppfattning om det egna lärandet.

o lärarens och elevens möte i klassrummet.



11

5.1.2 Utfall av sökningar
Tabell 4.1  nedan  redovisar  en  sammanställning  av  de  sökningar  som  gjordes. 
Tabellen visar vilka databaser och söktermer som användes, vilka avgränsningar som 
gjordes i typ av material, hur många artiklar/avhandlingar som valdes ut samt namn 
på dess författare och året då texten publicerades. 

Databas Söktermer Avgränsningar Antal valda 
källor

Författare och år för 
vald källa

Libris lärare, elev, lärande, självbild, identitet, 
relation(er), lärarroll(en), skola(n)

avhandlingar 3 M. Lundgren, 2006
M, Löwing, 2004
E. Nordevall, 2011

ERIC self esteem, teacher, pupil, school, 
motivation

peer-reviewed
full text

5 D. Dewhurst, 1992
M. Ediger, 2009
E. Griffiths, 2007
C. Helm, 2007
D.  Miller  &  F.  Lavin, 
2007
S. Powell & M. Makin, 
1994

(Tabell 4.1, Utfall av sökningar)

5.2 Presentation av vald litteratur
I  den  här  delen  presenteras  den  valda  litteraturen,  sorterad  efter  författarnas 
efternamn.

Dewhurst, D. (1991) “Should teachers enhance their pupils self-esteem?”
Syfte:  Artikeln  diskuterar  teorier  kring  elevers  självbild  och undersöker  huruvida 
lärare lägger för stor vikt vid egenskaper som kompetens,  prestationsförmåga och 
insats i undervisning och bedömning. Dewhurst ämnar att undersöka om lärare bör 
fokusera på andra sätt att värdera elevernas lärande och förståelse.

Metod:  Dewhurst  använder  sig  av en litteraturstudie  och granskar  litteratur  kring 
elevers självbild och självförtroende.

Publicerad: Journal of Moral Education, No. 78, 1991.



12

Ediger, M. (2009) “Seven criteria for an effective classroom environment”
Syfte: Ediger undersöker variabler som kan påverka elever i klassrummet. Syftet är 
att få en förståelse för hur ett “effektivt klassrum” skapas.

Metod: Ediger försöker besvara sin frågeställning genom en mindre litteraturstudie 
kombinerat med tidiga observationsstudier.

Publicerad: College Student Journal, Volume 43, 2009

Griffiths, E. (2007) “They are gonna think we are the dumb lot because we go to the  
special school”
Syfte: Artikelns syfte är att undersöka hur elevers syn på elever från två olika skolor 
- “vanliga skolor” och “specialskolor” - skiljer sig åt.  och hur detta skulle kunna 
påverka ett eventuellt samarbete mellan dessa typer av skolor. 

Metod: Griffiths har kombinerat  gruppintervjuer och individuell  dagboksskrivning 
med  syftet  att  få  en  så  fullständig  bild  av  situationen  som  möjligt.  Studien 
genomfördes på totalt  sexton elever från två klasser - varav en “specialklass” för 
elever med inlärningssvårigheter i ämnet engelska.

Publicerad: Research in Education, Volume 20,  2007

Helm,  C.  (2007)  “The  teacher  dispositions  affecting  self-esteem  and  student  
performance”
Syfte: Helms frågeställning handlar om hur lärares inställning till och uppfattning av 
elever kan påverka elevernas prestationer - genom sänkt självförtoende. 

Metod: Helm använder sig av en litteraturstudie för att ge svar på sin ställda fråga. 
Vidare diskuteras hur en lärare bör ställa sig till elever och en idealbild av lärares 
tankar om elever ges.

Publicerad: Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 
Volume 80, 2007

Lundgren, M. (2006) “Från barn till elev i riskzon”
Syfte:  Studiens  övergripande syfte  är  att  beskriva  hur  elever  kan  bli  föremål  för 
sociala  konstruktioner  och tilldelade  roller  i  skolan.  Mer specifikt  är  avsikten  att 
undersöka hur detta går till i en skolmiljö.

Metod: Lundgren gör i denna avhandling en re-analys av tidigare gjorda intervjuer, 
observationer och skrivna texter.  

Publicerad: Växjö University Press, 2006
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Löwing, M. (2004) “Matematikundervisningens konkreta gestaltning”
Syfte: Löwing undersöker i sin avhandling hur lärare kan utforma undervisningen för 
att  göra eleverna motiverade och intresserade.  Avhandlingens fokus ligger på hur 
detta ter sig i matematikundervisning.

Metod:  Löwing  har  genomfört  observationer  för  att  granska  hur  lärare  jobbar  i 
klassrummet för att eleverna ska lära sig på bästa sätt. Undersökningen lägger stor 
vikt  på  lärarnas  perspektiv,  men  också  hur  lärarnas  arbete  i  slutsteget  påverkar 
eleven.

Publicerad: Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg, 2004

Miller, D & Lavin, F. (2007) “‘But now I feel I want to give it a try’: formative  
assessment, self-esteem and a sense of competence”
Syfte:  Miller  och  Lavin  ämnar  att  undersöka  hur  diagnostest  och  nivåanpassade 
uppgifter kan stärka elevers självkänsla och motivation. 

Metod: I sin undersökning använder Miller och Lavin en kombination av enskilda 
intervjuer, gruppsamtal samt enskilda enkäter. Undersökningen innefattar data från 
sexton lärare samt deras klasser. Alla elever var i åldern 10-12.

Publicerad: The Curriculum Journal, Volume 18, 2007.

Nordevall, E. (2011) “Gymnasielärarens uppdrag som mentor”
Syfte: Nordevalls studie ämnar att mentorer har ett jobb som är mer än att bara vara 
lärare i sina ämnen. Studien kartlägger, beskriva och analysera mentorns jobb.

Metod: Genom observationer och intervjuer har Nordevall försökt att återge en bild 
ifrån olika perspektiv - rektorer, lärarna själva och eleverna. Studien är genomförd på 
två  skolor.  Även skolornas  lokala  styrdokument  som beskriver  lärarens  roll  som 
mentor har granskats.

Publicerad: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping, 2009

Powell, S & Makin, M. “Enabling pupils with learning difficulties to reflect on their  
own thinking” 
Syfte: Undersökningen utforskar hur självutvärderningar skulle kunna hjälpa elever 
med inlärningssvårigheter att bättre förstå och utveckla det egna lärandet samt stärka 
elevernas självbild.

Metod:  För  att  komma fram till  resultatet  har  Powell  och Makin  observerat  och 
intervjuat  tio  elever  i  åldern  12-13.  Observationerna  genomfördes  under  en  av 
författarna  utformade  matematiklektioner.  Intervjuerna  genomfördes  i  grupp  och 
samtalen spelades in.

Publicerad:  British Educational  Research Journal, Volume 20, 1994.
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5.3 Forskningsetik
Vid alla typer av litteraturstudier är det viktigt  att ta hänsyn till  eventuella etiska 
aspekter.  Forsberg  och  Wengström  (2008)  skriver  att  “etiska  överväganden  vid 
systematiska  litteraturstudier  bör  göras  beträffande  urval  och  presentation  av 
resultat.” (a.a.  s.  77).  Vårt  ansvar  gällande  den  etiska  frågan  under  arbetet  med 
uppsatsen har varit att noga granska och redovisa den litteratur som används.

Vetenskapsrådet  (2002)  har  sammanställt  regler  och  riktlinjer  som  berör 
forskningsetiska  principer.  I  dessa  texter  presenteras  fyra  huvudkrav  som  måste 
uppfyllas vid etiskt korrekt forskning, de är:  informationskravet,  samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet  (a.a.  s.6-14).  Utifrån  dessa  krav  har 
litteraturen som använts i denna uppsats granskats. 

Inga  etiska  svårigheter  har  funnits  i  texterna  och  trots  att  författarna  oftast  inte 
dedikerat utrymme för just klargörande av etiskt perspektiv, så har den största delen 
av litteraturen  klartgjort  för  eventuell  problematik.  I  de fall  då  etisk  hänsyn  inte 
diskuterats - två undersökningar baserade på litteraturstudier - så har vi bedömt att 
eventuell problematik blivit eliminerad igenom studiens typ och arbetsprocess.

5.4 Bearbetning, analys och redovisning
Den valda  litteraturen  genomgick  en  process  av  analys,  där  texterna  granskades. 
 Under processen valdes citat som ansågs viktiga och centrala för ämnet ut. Utifrån 
citaten inleddes en diskussion kring hur materialet kunde tematiseras.  

Indelningar, i form av teman, gjordes med syfte att korrekt kunna besvara uppsatsens 
frågeställningar.  Dessa  teman  används  också  i  resultatdelen  för  att  skapa  ett 
sammanhang och underlätta läsandet av denna uppsats. Kategorierna är följande:

• Lärarens betydelse för elevens motivation till lärande

o Lärarens uppdrag och roll

o Lärarens bedömning av elevens kunskaper

• Hur lärare kan stärka elevers lust till lärande

o Elevers syn på sin förmåga att lära

o Metoder för att motivera elever

Varje  kategori  visar  en  aspekt  av  problematiken  som  vår  frågeställning  ämnar 
besvara. Kategorierna är också skapade med avsikt att uppsatsen ska kunna ge en 
helhetsbild  av  problemet  -  som  både  visar  lärarens  och  elevens  perspektiv  på 
problemet.
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6 RESULTAT
I detta kapitel presenteras resultaten från den granskade litteraturen. De resultat som 
redovisas är ordnade efter teman som uppkommit under analysen.

6.1 Lärarens  betydelse  för  elevens  motivation  till 
lärande

6.1.1 Lärarens uppdrag och roll
I den här delen presenteras resultat från den analyserade litteraturen med fokus på 
lärarens roll och sätt att vara, elevens uppfattning av en god lärare, samt hur lärare 
arbeta.

Helm (2007) presenterar i sin artikel en sammanställning av hur en elev får störst 
chans att lyckas och vilka egenskaper en lärare bör ha för att detta ska ske. Vad Helm 
menar är att det finns fler olika faktorer som tillsammans skapar en god läromiljö. 
Det är inte bara läraren och eleverna som behövs, utan det finns även yttre faktorer 
som påverkar som till exempel ekonomi (a.a.).

If  a  model  could  be  developed  to  guarantee  student  success,  it  would  most 
assuredly include a teacher who: (a) is highly qualified, (b) possesses the proper 
teaching  license  for  their  area,  (c)  possesses  the  dispositions  of  caring  and 
empathy,  (d)  has  w  strong  work  ethic  and  critical  thinking  ability  (e)  has 
supportive classroom parents, (f) has an eighteen to one pupil-teacher ratio, and 
(g) has adequate funding. If all of those qualities and support systems cannot be 
present at the same time, I would take strong, positive teacher dispositions every 
time. (Helm, 2007, s. 2) 

Citatet ovan är en sammanställning av olika faktorer som Helm menar skulle kunna 
bidra till en garanterad framgång för elever i skolan. Om alla faktorerna inte går att  
uppfylla är dock en stark, positiv inställning hos läraren något som enligt Helm kan 
rädda situationen.

Ediger  (2009)  skriver  att  det  finns  mängder  av  saker  som  påverkar  elever  i 
klassrummet. Läraren har i uppgift att se till så att eleverna och klassen fungerar. En 
av lärarens uppgifter är att se till så att ingen blir trakasserad eller illa behandlad i 
klassen. Den typen av handlingar skulle kunna leda till att hinder skapas i elevens 
framsteg och utveckling.
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Ediger menar att en god miljö i klassrummet skapas genom att lärare är en förebild 
och på så vis lär eleverna att visa respekt mot varandra. När eleverna lärt sig detta så 
skapas en bättre miljö i klassrummet och elevernas kan prestera högre. För att skapa 
en miljö i klassrummet där eleverna kan lära och utvecklas är det viktigt att läraren 
ger stöd till eleverna och motiverar eleverna (a.a.).

Löwing (2004) skriver om hur lärare planerar lektioner och att lärarna då har fasta 
och rörliga ramar som de måste ha i åtanke. Fasta ramar handlar om till exempel tid, 
plats och elever, sådant som läraren själv inte får bestämma medans rörliga ramar 
handlar om saker som innehåll och arbetsform. Rörliga ramar är sådant som läraren 
kan påverka och till viss del bestämma (a.a.). 

Dewhurst  (1991)  presenterar  i  sin  artikel  en  problematisk  fråga  kring  lärares 
föreställda uppdrag att stärka elevers självförtroende i skolan. Självförtroendet som 
Dewhurst skriver om är knutet till elevernas bild av sig själva och sina möjligheter 
att lära. Problematiken ligger i hur det avgörs att en elev har ett lågt självförtroende 
samt hur eller om det finns något att göra åt detta. Chansen att vidare sänka elevernas 
självförtroende genom att diskutera eventuella svårigheter är enligt Dewhurst väldigt 
stor och kan på så vis vara skadligt för elevens lärande. På samma sätt skulle också 
motsatsen - en elev med högre tankar om sina kunskaper än vad som stämmer med 
de faktiska kunskaperna - också kunna bli problematiskt (a.a.). 

Nordevall (2011) har gjort observationer och intervjuer som undersöker rollen som 
mentor och mentorns arbetsuppgifter. Nordevall presenterar bilder sammanställda av 
utsagor från både rektorer, elever samt lärare som är mentorer. Nordevall har frågat 
elever hur det är att ha sin mentor som lärare. Samtidigt som några elever i studien 
menar att de inte jobbar annorlunda om de har sin mentor eller andra lärare, så finns 
det en betydande del som uttrycker en trygghet i att ha mentorn som lärare. En elev 
menar att det är “lättare att ha lektion med en lärare man känner, då kan man ta in, 
alltså jag vet inte, men med en lärare som känner en då blir informationen också 
personlig på något sätt.” (a.a. s. 115).

Eleverna i Nordevalls studie berättar också om vilka egenskaper mentorer bör ha, 
eller hur mentorer bör vara. Nordevall har systematiskt sammanställt en lista med 
egenskaper, sorterad efter frekvens (angedd inom parantes), som framkom under de 
intervjuer som gjordes:

• Empatisk - såsom juste, trevlig, lyssnande, snäll och förstående (30)

• Social - såsom positiv, öppen, har humor och är inte tråkig (24)

• Kunnig - såsom duktig i sitt ämne och kan lära ut (8)

• Bestämd - såsom sträng och inger respekt (3)

(a.a. s.113) 
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6.1.2 Lärarens bedömning av elevers kunskaper
I denna del kommer lärarens syn på elevers kunskaper samt hur dessa kunskaper ska 
bedömas tas upp. Detta kan vara en faktor som kan ha betydelse i lärares arbete för 
att skapa en god lärmiljö.

Enligt Dewhurst (1991) studie är det sällan eleven själv som uttrycker att denne har 
svårt inom ett ämne eller kunskapsområde utan att detta till stor utsträckning görs av 
läraren. Detta skapar ett krav på läraren att korrekt kunna bedöma och förstå elevens 
eventuella svårigheter, för att inte skada elevens självbild (a.a.).

Lundgren (2006) skriver i sin avhandling kring lärares syn på elever i skolan och 
skapande av elevkategorier baserat på kunskaper och beteende. En återkommande 
tanke, hos de lärare som Lundgren har intervjuat, handlar om varje elev är olik den 
andra och att varje elev ska få utvecklas i sin egen takt. 

Denna idé om elevers individuella frihet och att elever ska få utvecklas i sin egen 
takt krockar dock med realisationen att elever inte “hinner med” vad som ska “hinnas 
med”.  Detta leder enligt  Lundgren till  en uppdelning hos lärarna där vissa elever 
anses  vara  starkare  eller  svagare  än  “normalt”.  En  lärare  säger  såhär  under  sin 
intervju: “… det finns de svaga barnen och de har vi jättestor respekt för och så finns 
det de som är mellanbarnen och så finns det de som är väldigt duktiga, som vi inte 
får glömma förstås.” (a.a. s.114-116).

Lundgrens resultat visar på hur lärare gör en bedömning av elevers kunskaper och på 
vilken  av  de  tidigare  nämnda  nivåerna  som  eleverna  befinner  sig.  Utifrån  detta 
behandlas eleverna på olika sätt - de svaga respekteras och de väldigt duktiga får inte 
glömmas bort. Detta är dock inte något som eftersträvas av de intervjuade lärarna, 
utan ett resultat av föreställningar kring vad som krävs av både elever och lärare (a.a. 
s.118).



18

6.2 Hur  lärare  kan  stärka  elevers  lust  till  lärande

6.2.1 Elevers syn på sin förmåga att lära
I den här delen presenteras resultat ifrån de artiklar och avhandlingar som kretsar 
kring elevers syn på sin egen förmåga och möjlighet att lära, hur detta tillåter eller 
hindrar elever i skolan, samt lärares möjligheter att förändra denna syn.

Lundgren  (2006)  har  granskat  lärares  anteckningar  om elever  och  förklarar  vad 
lärarna skrivit i sina loggböcker. Lundgren ger exempel på en elev som när det går 
bra, till exempel på matematiklektionen, blir väldigt motiverad och vill jobbar mer. 
Men, när det går sämre så lägger eleven undan böckerna och vägrar jobba. Läraren 
skriver att den här eleven behöver motiveras mer när det går dåligt, eller bör ges en 
enklare uppgift först för att kunna bli motiverad och känna sig duktig för att sedan gå 
in på lite svårare saker (a.a.).

Ett  år  senare  valde  Lundgren  att  gå  tillbaka  till  klassen  och  för  att  ta  del  av 
loggböckena igen. I den tidigare nämnda elevens loggbok förklarar läraren att denne 
nu tar för sig mer och visar en vilja till att lära sig. Lundgren drar slutsatsen att en 
orsak till att eleven nu vill lära sig kan vara att läraren har motiverat eleven mer och 
därför får denne en annan syn på sin förmåga. Eleven får då den bild av sig själv som 
tillräckligt kompetent och kan då visa mer av sina kunskaper (a.a. s.142-146).

Griffiths  (2007) har  gjort  en undersökning som ämnar  granska hur ett  samarbete 
skulle  kunna ske mellan en klass och en specialklass.  Innan ett  sådant samarbete 
skulle ske ville Griffiths undersöka hur de två klasserna ställde sig till varandra. Efter 
intervjuer och läsning av dagböcker förda av eleverna i båda klasserna presenterar 
Griffiths en bild av hur eleverna uppfattar sig själva och den andra klassen. (a.a. 79-
80). En genomgående tanke hos eleverna i specialklassen var en rädsla för att verka 
mindre  kunniga  och  annorlunda.  En  elev uttryckte sig  på följande vis;  “They’re 
gonna think we’re the dumb lot because we go to the special  school”.  Det fanns 
också en tanke hos vissa elever att det skulle vara bra för dem att samarbeta med den 
andra klassen eftersom eleverna i den klassen var smartare än dem. Den bild som 
eleverna i specialklassen ger är samstämmig och tyder på en gemensam föreställning 
inom klassen för dess förmågor (a.a. s.81).

De åsikter som presenterades från den andra klassens elever handlade inte lika direkt 
om sina egna kunskaper. Istället kretsade dessa elevers tankar kring mer möjligheter 
för dem att hjälpa eleverna i specialklassen. En elev uttryckte till  exempel att det 
skulle  vara  bra  för  eleverna  i  specialklassen  att  samarbeta  med  den  för  att 
specialklassen skulle kunna lära sig mer då. Griffiths poängterar att eleverna i den 
här klassen därför inte ser eleverna i specialklassen som jämlikar (a.a. s.84).
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Miller  och  Lavin  (2007)  presenterar  en  studie  där  de  undersökt  hur  elevers 
inställning till  lärande och elevers bild av sina egna kunskaper kan påverkas eller 
förändras  genom  aktiva  kunskapsbedömningar  från  läraren.  De 
kunskapsbedömningar som gjorts har diskuterats med eleverna och sedan använts för 
att anpassa det material och uppgifter som eleverna får och för att mer korrekt kunna 
hjälpa  elever.  Vad  Miller  och  Lavin  granskat  är  elevernas  självbild  och  egna 
förståelse av sitt lärande. Detta gjordes genom att intervjua lärare och elever samt att 
låta  de  inblandade  eleverna  besvara  en  enkät  under  två  tillfällen  av 
undersökningsperioden (a.a. s.7-10).

Resultatet av Miller och Lavins undersökning visade att lärarna anser att eleverna var 
tryggare när de talade om sina kunskaper och att deras syn på sig själva var mer 
positiv  i  slutet  av  undersökningsperioden.  Intervjuer  och  de  av  eleverna  gjorda 
enkäterna tyder på att eleverna själva också uppfattar en utveckling på ett liknande 
sätt. En elev uttrycker till exempel en positivare inställning till att arbeta på följande 
sätt; “I wasn’t really interested in work.. now it’s cool.”. En annan elev beskrev en 
sin utveckling såhär; “[in my last class] I got confused more-but now I’m better at 
figuring  it  out”  vilket  enligt  Miller  och  Lavin  tyder  på  en  ökad tro  på  sitt  eget 
kunnande (a.a. s.12-14).

6.2.2 Metoder för att motivera elever
I den här delen presenteras olika teorier och metoder som lärare använder för att 
motivera elever. De studier som analyserats har fokuserat på förändring när det gäller 
inställning till skolarbete, samt hur man lägger en grund för en trygg läromiljö. 

Lundgren (2006) har studerat, intervjuat och läst loggböcker om elever i en specifik 
klass. Läraren i klassen använder sig utav flera olika metoder för att öka elevernas 
kompetens och motivation. Läraren använde sig utav en metod som kallas ”veckans 
blomma”. Denna blomma delas ut ett par gånger per termin och ges till den eleven 
som visat upp gott kamratskap och goda studieresultat (a.a. s.140-141).

Powell  och  Makin  (1994)  har  i  sin  undersökning  studerat  tio  elever  med  milda 
inlärningssvårigheter  i  matematik.  Undersökningen  granskade  hur  dessa  elevers 
attityder  till  lärande förändrats med hjälp av ett av författarna utvecklat  “learning 
programme”.  Programmet  innefattade  nya  moment  under  lektionerna  i  form  av 
inledande och avslutande möten, samt stort fokus på dialog mellan elev och lärare. 
De båda mötestiderna fungerade på så vis att  klassen samlades,  fick information, 
delade med sig av sina upplevelser och känslor kring uppgifterna och sin prestation, 
samt fick möjlighet att ställa eventuella frågor (a.a. s.3-6).
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Resultaten av den genomförda studien visar att eleverna över tid utvecklade en större 
förståelse för sitt eget tänkande och en stärkt bild av sina egna lärmöjligheter. Powell 
och Makin observerade att elever blev bättre på att beskriva vad de gjort,  hur de 
gjorde det  och gav tips  till  sina klasskamrater  för  hur  eventuella  problem kunde 
lösas. En elev visade ett väldigt tydligt tecken på en ökad lust att lära då han sade 
följande:

When we was counting about fours I thought since we was counting about fours 
up to something about 100, that it would be too simple so I would count up to 
about 500. See if I could carry it on in fours up to about 500.  Andrew would 
witness that I’d done it... (Powell & Makin, 1994, s.8)

Det ovanstående citatet tolkar Powell och Makin som att eleven vill utmana sig själv 
med  sina  nya  kunskaper,  något  som  tyder  på  en  positiv  inställning  till  lärande. 
Samtalen kan därför ses som en väg till en förändrad bild av vad eleven tror sig klara 
av och öka lusten att testa (a.a. s.7-9).

Den studie av Miller och Lavin (2007), som tidigare presenterats i 5.2.1, undersöker 
fördelarna med att aktivt se vad elevernas behov är, diskutera eventuella svårigheter 
med  eleven  samt  anpassa  material  och  uppgifter  i  takt  med  elevens  utveckling. 
Undersökningen  visade  resultat  kring  elevers  förändrade  uppfattning  om  sina 
kunskaper och inställning till skolarbetet. Detta kan alltså ses som en metod för att 
motivera elever. Dock påpekar Miller och Lavin att att diskussionen kring elevers 
kunskaper tillsammans med eleven själv bör göras på ett medvetet och försiktigt sätt. 
Främst syftar de då på bristande kunskaper eller ämnen som eleverna anser sig själva 
ha svårigheter i. Om diskussionen inte sköts på ett bra sätt så kan det istället leda till 
att eleven känner sig otrygg och får svårare att tro på sin egen förmåga (a.a. s.8-9).

Löwing  (2004)  har  i  sin  studie  intervjuat  flera  lärare  som  alla  ansåg  att  de 
individualiserade undervisningen. Undervisningen var upplagd på ett sådant sätt som 
gör att eleverna kan arbeta i sin egen takt. Eleverna ska få den tid de behöver för att 
lära  sig  och  förstå.  Denna  typ  av  arbetsätt  är  en  medveten  metod  som  lärarna 
använder sig av, med syfte att varje elev ska känna att de styr över sitt eget arbete. 
Löwing  menar  att  bra  instruktioner  är  viktigt,  dels  för  dem som är  i  behov  av 
instruktion och dels för att  underlätta  arbetet  för läraren själv.  Genom att  ge bra 
instruktioner  behöver  läraren  inte  upprepa  elevernas  arbetsuppgifter  och  kan  då 
fokusera på det stöd eleverna behöver (a.a. s.242).
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7 DISKUSSION
I detta kapitel jämförs de tidigare presenterade resultaten utifrån våra frågeställningar 
och presenterar hur dessa resultat kopplar till vårt teoretiska perspektiv.

7.1 Lärarens  betydelse  för  elevens  motivation  till 
lärande

7.1.1 Lärarens uppdrag och roll
De kriterier  för en framgångsrik lärare som Helm (2007) presenterar  handlar  om 
grundläggande faktorer som skulle kunna skapa en miljö där elever lär sig på ett bra 
sätt. Det presenterade kriterierna är inte alltid knutna till lärarens personlighet och 
beteende  i  klassrummet,  utan  till  utomstående  faktorer  som  pengar,  stöttande 
föräldrar och så vidare. Ediger (2009) delar tanken kring att det finns flera faktorer 
som påverkar klassrumsmiljön. Utifrån detta kan slutsatsen dras att läraren inte är 
den enda påverkande faktorn för elevers lärande i skolan. Detta är viktigt att vara 
medveten om för att bättre kunna förstå både läraren och elevens situation.

En del av den analyserade litteraturen diskuterar lärarens uppdrag och roll utifrån vad 
läraren ska  göra. Löwing (2004) presenterar en tanke kring att lärare har fasta och 
rörliga ramar - faktorer i undervisningen som går eller inte går att påverka. Dessa 
ramar behöver inte vara samma för alla lärare. Vad lärare kan påverka och ska göra 
är att strukturera den undervisning som ges på ett sådant sätt att så många elever som 
möjligt kan blir intresserade och motiverade. Samtidigt som ämneskunskaperna lärs 
ut  har läraren  i  uppgift  att  förmedla  de “meta-färdigheter”  som Hundeide (2006) 
menar är dolda kunskaper som krävs för att kunna klara av i skolan. Att träna dessa 
färdigheter är något som elever bör få möjlighet till. 

Det  gäller  för  läraren  att  skapa  en  miljö  där  eleverna  känner  sig  trygga  och får 
möjligheter  till  lärande  -  av  båda  nämnda  sorter.  Enligt  Edigers  (2009) 
undersökningar är ett viktigt uppdrag för läraren att se till så att ingen elev blir illa 
behandlad, då detta kan leda till att eleven får svårare att lära och utvecklas. Ediger 
menar att läraren bör föregå med gott exempel för att eleverna ska ta efter. Detta sätt 
att lära kan relateras till det sociokulturella perspektivet genom att läraren förmedlar 
skolans dolda regler för socialt samspel - de så kallade “meta-färdigheterna”.
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Viss granskad litteratur diskuterar lärarens uppdrag och roll utifrån hur läraren ska 
vara. Nordevall (2011) har undersökt en utvald grupp av lärare som också har rollen 
som mentorer, samt intervjuat elever som dessa lärare ansvarar för. Under den gjorda 
studien framkom att elever eftersökte vissa karaktärsdrag hos en bra mentor, vilket 
Nordevall sammanställt som: empatisk, social,  kunnig och bestämd. Dessa elevers 
bild av hur en bra mentor ska vara sammanstämmer med Edigers (2009) tankar kring 
hur en lärare ska vara i ett  klassrum för att  det ska vara en god lärmiljö.  Vidare 
presenterar Nordevall  elevers åsikter kring att ha sin mentor i en lektionssituation 
och det framkommer då att flera elever är positivt inställda till detta. Den anledning 
som  eleverna  ger  är  att  läraren  och  eleverna  kommer  närmare  varandra,  den 
information som ges är mer personlig och på så sätt lättare att ta till sig. Även Ellmin 
(2011) diskuterar lärarens bemötande och hur detta kan påverka elevers inställning 
till  lärande och lärosituationen.  Tabell 3.1  presenterar  flera  olika  forskares  syn  i 
frågan. Den gemensamma nämnaren i dessa forskares syn är att lärarens agerande 
mot eleverna har betydelse för elevernas lärande. Dessutom leder positiv inställning 
och beteende till bättre resultat.

Enligt Dewhurst (1991) är det viktigt för lärare att göra realistiska bedömningar av 
elevers kunskaper. Detta för att inte skada elevers självbild genom att bedöma dem 
på ett sätt som de inte förväntar sig att bli bedömda. Dewhurst menar att elevers syn 
på sina kunskaper och deras faktiska kunskaper inte alltid överensstämmer - vilket 
kan  bli  grunden för  problemtik.  Dessa  svårigheter  skulle  kunna lösas  eller  göras 
enklare genom en god relation mellan lärare och elev.

I  diskussionen om lärarens  uppdrag och roll  kan  ses  att  lärarens  bemötande  och 
agerande har  en  central  betydelse  för  hur  elever  uppfattar  lärosituationen.  Vad 
läraren ska  göra och hur läraren ska  vara är två viktiga delar i sammanhanget. De 
båda delarna hänger samman och påverkar varandra, därför är det viktigt som lärare 
att själv tänka kring sitt uppdrag och sin roll.

7.1.2 Lärarens bedömning av elevens kunskaper
Lundgren  (2006)  skriver  i  sin  avhandling  om hur  elever  kategoriseras  av  lärare 
beroende på sina kunskaper och sitt beteende. Enligt Dewhurst (1991) är det sällan 
eleverna själva som uttrycker  sina svagheter  utan att  denna bedömning görs eller 
uppmärksammas av läraren. De lärare som Lundgren har intervjuat uttrycker en vilja 
att låta eleverna utvecklas i sin egen takt, men menar att denna vilja krockar med 
krav om vad som ska hinnas med. Vissa elever hinner inte med i den takt som andra 
gör.  Detta  är  vad  som skapar  den uppdelning eller  kategorisering  av elever  som 
Lundgren skriver om.

Ellmin (2011) diskuterar hur elever i klassrummet intar olika roller och att detta är en 
del i hur normer och dolda sociala regler fastställs i klassrummet. Dessa roller är 
förstådda av alla inblandade i den sociala situationen. Med detta synsätt kan tänkas 
att de roller som Lundgren talar om också delvis är en grund för elevers förståelse av 
varandra.



23

Kimber (2005) presenterar  modell 3.1 som visar tre steg som tillsammans blir den 
process som läraren bör genomgå för att skapa en god och rättvis relation till eleven. 
Enligt denna modell så är första steget i relationsskapandet en grund av positiv tid 
tillsammans, beröm och så vidare. Grunden kan sedan byggas vidare och relationen 
utvecklas på ett sätt så att eleven litar på läraren och läraren skapar en förståelse för 
elevens situation. För att läraren ska kunna göra en rättvis  bedömning av elevens 
kunskaper så skulle det möjligtvis kunna underlätta om Kimbers beskrivna process 
ha genomgåtts. Om läraren och eleven har en relation, likt den Kimber menar bör 
byggas,  skulle  en  bättre  bedömning  kunna  göras.  Lärarens  bild  av  elevernas 
kunskaper och vad som skulle kunna påverka elevernas lärande blir mer detaljerad 
genom en god relation till eleven.

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  lärares  bedömning  av  elevens  kunskaper  är  i 
högsta  grad  betydande  för  hur  elever  ser  på  sig  själva  och  sina  klasskamrater. 
Beroende på hur läraren väljer att behandla eleverna utifrån sin bedömning av dem 
kommer eleverna att agera på ett sätt som de förväntas.

7.2 Hur lärare kan stärka elevers lust till lärande

7.2.1 Elevers syn på sin förmåga
Lundgren (2006) har granskat lärares loggböcker för att se hur elevers utveckling 
sker, som en del i sin forskning. Syftet med Lundgrens avhandling var att granska 
sociala konstruktioner i skolan och hur elever kan bli tilldelade specifika roller som 
begränsar deras bild av sina förmågor. Avhandlingen tar upp en elev som efter ett års 
tid har tydligt förändrad syn på sina förmågor. Lundgren ger en möjlig bidragande 
faktor - nämligen lärarens stöd och motivation. I lärarens logg kan, efter årets gång, 
läsas  att  eleven  tar  för  sig  mer  och  visar  en  vilja  till  att  lära.  Detta  resultat  är 
samstämmigt med Ellmins och Levéns (2009) resonemang kring att läraren måste ha 
en  förmåga  att  handleda  och  stödja  elever.  De  menar  att  läraren  ska  “lära  dem 
[eleverna] en grundläggande metodik, så att de blir trygga och självständiga i sitt 
lärande och vågar lita på sin egen kraft” (a.a. s.27-28, vår parentes).

Utifrån Lundgrens och Ellmins och Levéns studier är det möjligt att närmare förstå 
elevens syn på sin förmåga. Alla elever ligger inte på samma nivå när det gäller 
motivation och alla har dessutom - enligt  ett  sociokulturellt  perspektiv - sin egen 
bakgrund som ligger till grund för hur de uppfattar sin förmåga. Men, som lärare är 
det också möjligt att påverka elevens inställning, vilket kan leda till en stärkt bild av 
sin förmåga och sina kunskaper hos eleven.
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Miller och Lavin (2007) visar i sin artikel resultat ifrån intervjuer med elever och 
lärare,  samt  en  enkätundersökning  som  gjorts  av  eleverna.  Syftet  med  denna 
undersökning var att förstå hur aktiv kunskapsbedömning och dialog med eleverna, 
kring det aktuella arbetsområdet de jobbade med, kan påverka elevernas prestation 
och  motivation.  Resultaten  visar  att  elevernas  tankar  kring  sina  egna  kunskaper 
stärktes genom den här typen av arbetssätt. Eleverna visade sig tryggare när de talade 
om sina egna kunskaper, samt mer positiva kring sina möjligheter att lära. Aspelin 
(1999a) menar att om undervisningen styrs av en lärare som tydligt förmedlar målet 
med undervisningen så kommer eleven känna att  den är värdefull  och relevant.  I 
likhet med Lundgren (2006) och Ellmin och Levén (2009) visar dessa resultat att den 
här typen av dialog mellan elev och lärare har stor påverkan på elevers syn på sin 
egen förmåga.

Griffiths (2007) undersökning innefattade två klasser, varav en var en specialklass. 
Syftet  med studien var att  undersöka eleverna  i  de två klassernas  uppfattning på 
varandra  och  hur  ett  möjligt  samarbete  mellan  klasserna  skulle  kunna  bli.  Inom 
specialklassen fanns en rädsla för att verka mindre kunniga och annorlunda, medan i 
den andra klassen så uttryckte eleverna en vilja att hjälpa specialklassen. Genom att 
läsa vad eleverna sagt skulle slutsatsen kunna dras att eleverna i de båda klasserna 
har väldig olika bild av sina egna förmågor. Rädslan som uttrycks i specialklassen 
tyder på att eleverna är osäkra på sina egna förmågor, medan eleverna i den andra 
klassen visar  tecken  på  att  vara  mer  självsäkra  genom att  fokusera  på  att  hjälpa 
specialklassen - en hjälpande roll. 

Genom att ställa Griffiths resultat emot den bild av klassrummet som Ellmin (2011) 
presenterar, så kan ses att den här typen av roller finns även inom klassen, mellan 
eleverna.  Ellmin  ger  exempel  på  informella  roller  som  “klassens  ledare”  eller 
“klassens clown”.  Den här  typen av roller  skapas  i  det  sociala  mötet  som sker  i 
klassrummet  och  är  en  del  i  vad  som  styr  elevernas  bild  av  sig  själva.  Den 
problematik som Griffiths studie visar på behöver därför inte bara finnas på en klass-
klass nivå, utan kan även visa sig mellan elev-elev.

Sammanfattningsvis kan sägas att elevers syn på sin förmåga inte endast bör ses som 
någonting som finns i och kommer ifrån eleven själv. Lärare, klasskamrater och alla 
inblandade i det sociala mötet i klassrummet och skolan är påverkande faktorer för 
elevens uppfattning av sig själv. För att varje elev ska få så bra förutsättningar som 
möjligt  kan  det  därför  viktigt  att  som  lärare  eftersträva  en  positiv  och  trygg 
klassrumsmiljö.
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7.2.2 Metoder för att motivera elever
En grundläggande  trygghet  i  skolan  och  klassrummet  kan  göra  stor  skillnad  för 
eleverna och deras motivation. Lundgren (2006) diskuterar i sin avhandling kring en 
lärare som metodiskt använder utmärkelsen “Veckans blomma” för att stärka elevers 
gemenskap  och  motivation.  Detta  överensstämmer  med  Modell  3.1  från  Kimber 
(2005),  där  beröm,  belöning  och  positiv  förstärkning  ställs  som  grundläggande 
förutsättningar för att  kunna skapa en bra klassrums- och läromiljö.  Det kan vara 
flera aspekter, som tillsammans skapar en större tillit till situationen.

Samtalets betydelse är något som flera av de undersökningar som granskats lägger 
fokus vid. Det används då av lärare som en metod för att förstå eleven, men också 
stärka  och  motivera  eleven.  Powell  och  Makin  (1994)  introducerade  i  sin 
undersökning dedikerad tid för samtal i början och slutet av lektionerna. Fokus låg på 
att  eleverna  själva  skulle  uttrycka  sina  känslor  om problem,  samt  få  en  djupare 
förståelse för vad de gjort genom att beskriva detta för sina klasskamrater. 

Även Miller och Lavin (2007) har gjort undersökningar som fokuserar på samtal, 
men  mellan  lärare-elev  och  inte  elev-elev.  Syftet  med  dessa  samtal  var  att  låta 
eleverna uttrycka svårigheter med aktuella arbetsuppgifter, vilket gjorde att lärarna 
kunde  anpassa  materialet  bättre  samt  bättre  hjälpa  eleverna.  Resultatet  som 
presenteras  i  Miller  och  Lavins  undersökning  visar  att  eleverna  utvecklade  en 
positivare syn på sin egen förmåga. I båda de nämnda undersökningarna visas hur 
samtal  kan  vara  en  metod  för  att  motivera  elever.  Genom att  läraren  får  bättre 
förståelse  för  elevens  situation  så  kan  denne  dels  anpassa  studiematerial  och 
uppgifter, men också bygga vidare på den positiva relationen mellan elev-lärare som 
tas upp av Ellmin (2001) i Tabell 3.1. De är dock viktigt att tänka på klassrummets 
uppbyggnad.  Enligt  Aspelins  (1999b)  teorier  om  hur  klassrummet  -  med  olika 
individer  som  har  olika  roller  - så  är  detta  en  situation  då  läraren  bör  vara 
uppmärksam.  Aspelin  talar  om  att  det  ingår  i  lärarens  uppgifter  att  organisera 
samspelet - vilket betyder att alla elever ska bjudas in att samtala, men också känna 
sig trygga i samtalet.

Löwing (2004) har i sin studie intervjuat lärare i matematik kring hur de arbetar och 
strukturerar sina lektionspass. Flera av de lärare som deltog i studien menar att de 
individualiserar undervisningen igenom att lägga upp arbetet på ett sådant sätt som 
gör att eleverna kan arbeta i sin egen takt. Syftet med det här arbetsättet är enligt 
lärarna att minska stressen för elever som jobbar i olika hastighet. Lärare bör visa 
medvetenhet för att stress kan påverka eleverna negativt. Den här metoden kan också 
ses som en del i uppbyggandet av elevers självständighet och tillit till sin egen kraft - 
vilket är något som Ellmin och Levén (2009) menar är viktiga egenskaper att lära ut. 
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I diskussionen kring metoder för att motivera elever är samtal en central del för att 
klassrummet  ska  fungera,  men  kan  också  användas  som  ett  verktyg  för  elevers 
utveckling. De sociala regler som råder i klassrummet är viktiga att ta hänsyn till för 
att kunna dra nytta av samtalet till fullo. Motivation kan komma från en känsla av 
trygghet i skolmiljön, vilket gör att  det är lärarens uppgift att lägga en grund för 
detta.

7.3 Pedagogiska implikationer
Utifrån den systematiska litteraturstudie som vi genomfört så har vi fått en djupare 
kunskap kring elevers motivation och lärarens roll och betydelse för denna. Vi anser 
att frågan kring hur lärare motiverar elever och stärker elevers lust att lära är viktig .

Samtalet mellan elever och lärare är viktigt för att skapa en trygg och god relation 
som kanske inte alla elever har tillgång till utanför skolan. Lärarens roll är mer än en 
utbildare  -  läraren  är  också  en  förebild  och  en  kontaktperson.  För  att  elevers 
motivation ska kunna höjas så krävs en relation där eleven känner sig öppen och 
avslappnad.

En  aktuell  anledning  som  gör  att  lärare  bör  vara  medvetna  om  hur  elever  kan 
motiveras  är,  den  numera  ständiga,  kampen  om  elevers  fokus.  TV,  Internet, 
mobiltelefoner  är sådant som många elever  använder.  Dessa medier  skulle  kunna 
vändas till lärarens fördel genom att läraren försöker skapa ett ”klassrum” även där - 
en plats där samtal mellan elev-lärare kan ske till exempel. 

Som lärare i skolan är kunskap kring elevers motivation en stor betydelse. Det gäller 
för  läraren  att  kunna  se  sin  roll  i  skolsituationen  och  att  den  även  innefattar 
kännedom om de mänskliga aspekterna i lärosituationen. 

7.4 Slutsats
Läraren spelar en betydande roll för elevens motivation till i skolan på flera plan. 
Läraren agerar som en förebild och förmedlar på så vis de sociala normer som finns i 
skolan.  Genom medvetenhet kring det sociala  samspelet  och eleverna kan läraren 
skapa en god och inkluderande läromiljö. Det är dock viktigt att se att det finns andra 
påverkande faktorer som läraren inte har makt att styra över - till exempel skolans 
ekonomiska situation. 

Det finns flera olika metoder för att stärka elevers lust att lära. Samtalet mellan lärare 
och  elev  är  en  central  utgångspunkt  för  att  stärka  elevers  lust  att  lära.  Genom 
samtalet byggs relationer som bör leda till att eleven känner sig trygg och tror på sin 
egen  förmåga.  Lärarens  struktur  och  planering  har  också  en  betydande  roll  för 
elevers motivation.
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