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Abstract 
The purpose of my study is to explore teachers reasoning regarding the motivation of students 

in religious education. I investigate the teachers' expectations of the students' behaviors which 

are being judged by the teachers, in order to assess whether the students their classes are 

motivated or not. 

 In order to present views of the teachers’ reasoning, the study uses qualitative method 

and is based on interviews, conducted with eight different high school teachers.    

 The results show that teachers tend to expect the motivation of the students to contradict 

their own expectations before starting a course or they presume that the expectations are 

going to be confirmed in class. Furthermore teachers seem to have preconceived ideas 

regarding how motivated or un-motivated students behave in class. It is clear that an active, 

and functional, interaction between the teachers and the students is necessary in order to make 

assessments of the students possible. Also, teachers seem to wish for control as part of their 

work to achieve the learning objectives set by themselves and see this as a strategy that also 

could increase the motivation of students in the class as a whole. Silence can be conceived by 

the teachers as a way of assessing any student's wish to discuss, which generally is preferable, 

but also as a way to assess whether the student know when to be quiet. This can also be taken 

as a sign of a motivated student. All in all, the teachers' preconceived aims and ideas of 

student behaviors, upheld with the help of control in the classroom, are necessary for any 

assessment. 

 

Keywords  
Motivation, förväntningar, religionskunskap, bedömning, gymnasiet, lärare, pedagogik                      

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 2 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 2 

1.2.1 Motivation ..................................................................................................................... 3 

1.2.2 Forskningsöversikt ........................................................................................................ 4 

1.2.3 Presentationens betydelse för motivation .................................................................. 5 

1.2.4 Elevinflytandets påverkan på motivation .................................................................. 6 

1.2.5 Betygens påverkan på motivation ............................................................................. 7 

1.2.6 Vad min frågeställning kan bidra med ...................................................................... 8 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och grounded theory ............................................................. 8 

1.4 Metod ............................................................................................................................. 10 

1.4.1 Den kvalitativa metoden .......................................................................................... 10 

1.4.2 Intervjun .................................................................................................................. 10 

1.4.3 Urval och genomförande ......................................................................................... 11 

1.4.4 Kritik av den kvalitativa metoden ........................................................................... 13 

2 Analys .................................................................................................................................... 15 

2.1 Presentation av respondenterna ...................................................................................... 15 

2.2 Lärarnas förväntningar på elevers beteende och motivation. ......................................... 16 

2.2.1 Redovisning av svar ................................................................................................ 16 

2.2.2 Sammanfattning och diskussion .............................................................................. 19 

2.3 Vad sker under den första lektionen med en ny klass? .................................................. 21 

2.3.1 Redovisning av svar ................................................................................................ 21 

2.3.2 Sammanfattning och diskussion .............................................................................. 24 

2.4 Vilka tecken identifierar lärare som motivationssignaler? ............................................. 25 

2.4.1 Redovisning av svar ................................................................................................ 26 

2.4.2 Sammanfattning ...................................................................................................... 30 

2.5 Vilka tecken tolkar lärare som signaler på omotivation? ............................................... 30 

2.5.1 Redovisning av svar ................................................................................................ 31 

2.5.2 Sammanfattning ...................................................................................................... 34 

2.5.3 Diskussion ............................................................................................................... 34 



4 

 

3 Slutsats .................................................................................................................................. 36 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 37 

4 Referenslista .......................................................................................................................... 39 

4. 1 Böcker ........................................................................................................................... 39 

4.2 Elektroniska resurser ...................................................................................................... 40 

4.3 Övrigt ............................................................................................................................. 41 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

1 

 

1 Inledning 
Som lärarstudent och som blivande lärare är jag intresserad av vad elever anser om 

undervisningen som jag håller i. Jag vill veta hur motiverade de blir av olika 

undervisningsmoment och vad de tycker är intressant. Just undersökningar av vad som 

tilltalar elever i klassrummet och hur elever ser på religionskunskapskursen är intressanta och 

viktiga att läsa för att få olika perspektiv på hur elever tänker och hur de ser på religion idag.1
 

Vad som vidare kan vara viktigt att känna till är vilka metoder som lärare har att tillgå i 

undervisningsmomentet och när dessa kan vara bra att använda.2
  

 Vad som är minst lika viktigt att veta är hur lärare resonerar i en undervisningssituation. 

Hur tänker en lärare när denne står inför en ny klass? Hur vill läraren att eleverna skall bete 

sig under kursens gång? Vad är ett bra elevbeteende? Enligt kursplanen för religionskunskap 

skall  

undervisningen ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 

öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt 

ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 

samhälle präglat av mångfald.
3
   

Lärare ska alltså hjälpa eleverna att bli förstående och öppna samhällsmedborgare som kan se 

olikhet, samt förklara och acceptera den. Detta uppdrag är spännande, ibland frustrerande, 

men ofta väldigt roligt. Men målen som skall uppnås kräver mycket av både lärare och elever 

och det är då av vikt att känna till hur olika lärare resonerar kring elevernas förmåga och 

motivation.  

 Eleven och klassens beteende kan uttrycka olika saker, men vilka? Läraren skall lära ut, 

examinera och bedöma eleverna och en del av denna bedömning görs medvetet eller 

omedvetet hela tiden, precis som vi alla ständigt bedömer personer och fenomen runtomkring 

oss.  

 Vad som är klart är att elever alltid beter sig på något sätt, vad som är mer oklart är hur 

lärare tolkar detta beteende. Det är där min uppsats kommer in i bilden. Jag intervjuar åtta 

lärare om deras syn på elevers beteende och vad de förväntar sig av dessa. Lärarnas tolkningar 

av olika beteenden kan förhoppningsvis ge oss en bättre bild av vad som sker inne i 

klassrummet mellan lärare och elev. Lärarnas förhoppningar och förväntningar blir tydligare 

samtidigt som deras syn på hur elever bör bete sig - eller inte bete sig - visar vilka 

motsättningar som kan finnas i klassrummets värld.     

 

                                                 
1
 Se till exempel Cöster, Henry, 2012. "Utbildning till likgiltighet? : om religionsfobin som utmaning för 

religionsdidaktiken". I Lied, Sidsel och Osbeck, Christina (red.), Religionsdidaktisk arbeid pågår!: 

religionsdidaktikk i Hamar og Karlstad, Oplanske, Vallset, s. 252ff. 
2
 Se till exempel Långström, Sture och Viklund, Ulf, Metoder: undervisning och framträdande, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2010. 
3
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 [Elektronisk resurs], 

Skolverket, Stockholm, 2011 

http://hdl.handle.net/2077/31404, 2014-01-07,  s. 137. 

http://hdl.handle.net/2077/31404
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1.1 Syfte och frågeställning 
Upplevelsen man får när man kommer in i ett klassrum varierar alltid. Ibland är det lugnt, 

ibland är det aktivitet av olika slag. Eleverna kan uppträda olika både före, under och efter 

lektionen och beroende på vilken lärare som håller i undervisningen går det att tänka sig att 

intrycket hos dessa också skiljer sig åt. Elevernas motivation kan styras av många olika 

faktorer så som ämnesintresse, undervisningsmetod eller externa faktorer som till exempel 

vilken tid på dagen lektionen pågår.  

 Oavhängigt av detta bildar sig läraren en egen bild av vilka elever som är motiverade och 

visar upp någon form av intresse för vad som har lärts ut. Detta kan i sin tur möjligen påverka 

hur läraren lägger upp framtida lektioner och möjligen också hur olika elever bemöts av lärare 

under senare lektioner. Därtill kan man fundera på vad det är som ger läraren denna bild, 

vilket elevbeteende som skapar detta intryck.  

 För att kunna förstå varför en lärare tolkar olika signaler och uttryck i klassrummet på ett 

visst sätt måste man också känna till vilka förväntningar lärarna har före lektionen. 

 Min frågeställning ser ut på följande vis:   

Hur resonerar en lärare kring vad som är en motiverad respektive omotiverad elev i 

religionskunskapsämnet? 

 Vilka förväntningar har lärare på elever i religionskunskapsämnet? 

 Har lärare förutfattade uppfattningar av hur en motiverad respektive omotiverad elev 

beter sig? 

 Vilka beteenden tar läraren till sig för att göra denna bedömning?  

 

Syftet med den här undersökningen blir att synliggöra hur lärare ser på motivation i 

klassrummet. Jag är inte intresserad av att undersöka huruvida eleverna är motiverade utan 

snarare hur lärare tolkar olika signaler. Det handlar alltså om vilka förutfattade definitioner av 

motivation man bär med sig in i ett klassrum när man träffar en ny klass. Med tanke på att 

samspelet mellan lärare och elev också påverkar eleven kan undersökningen också ses som 

viktig av denna anledning.   

   

1.2 Bakgrund 

Jag kommer nu att gå igenom vad som har skrivits kring motivation och olika signaler och 

beteenden i klassrummet i publikationer, skrivna i Skolverkets regi. Jag kommer dessutom att 

redovisa vilken annan pedagogisk forskning som finns kring begreppet motivation.                                                                                      

Jag kommer även kortfattat gå igenom vad som står i läroplanen angående religionskunskap 

då min analysdel kommer att innehålla delar som bygger på vad som står i denna.  Slutligen 

är det min förhoppning att den här delen kommer att ge läsaren en tydlig bild av var min egen 

frågeställning kan bidra med ytterligare kunskap i ämnet. 
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1.2.1 Motivation 
Enligt svenska akademins ordbok är motivation "sammanfattning(en) av de motiv som 

bestämma en viljeakt; den i föreställningar o. känslor o. d. bestående orsaken till en viss 

reaktion."4 Enligt denna definition, i förlängning, skulle alltså vissa föreställningar och 

känslor kunna påverka huruvida en elev skulle bli motiverad eller icke-motiverad att prestera 

inom skolvärlden. Det finns forskning som säger att just elevens egna föreställningar faktiskt 

påverkar om denne skall bli en högpresterande elev eller inte. Dessa föreställningar går att 

härledas till kontextuella faktorer och bland annat i hur elevens bakgrund ser ut. En elev med 

mycket stöd hemifrån samt med god socioekonomisk bakgrund, exempelvis har föräldrar med 

akademisk utbildning, har bättre förutsättningar för att bli en högpresterande elev.5 Detta 

påverkar i sin tur både den inre och den yttre motivationen att lära sig. Detta betyder intresse 

för ett ämne respektive förmågan att se nyttan av att lära sig det. Vidare påverkar detta också 

de icke-kognitiva processerna, alltså elevens attityd till lärande i allmänhet. Det finns givetvis 

exempel på motsatsen, men undersökningar har visat att elever som bor i ett hem där man 

läser mycket böcker, exempelvis, kommer till skolan med bättre läskunskaper och därigenom 

bättre förutsättningar att bli högpresterande. Hög motivation är inte medfött, utan något som 

kräver ansträngning.6       

 Högpresterande elever tycks också ha bättre relationer till sina lärare. Detta kan möjligen 

i förlängningen betyda att dessa får det lättare i klassrummet. Det finns nämligen signaler om 

att lärarens förväntningar på olika elever påverkas av elevens socioekonomiska bakgrund. 

Även elevens kön och etniska bakgrund kan ligga till grund för olika förväntningar från 

lärarens sida. Det är viktigt att som lärare känna till detta för att kunna undvika att ge olika 

elever olika möjligheter att lyckas i skolan. Problemen som annars kan uppstå är att vissa 

elever inte känner att deras ansträngningar leder någonvart och blir mindre intresserade av att 

lyckas i skolan. Lärarens förväntningar kan med andra ord påverka elevernas motivation lika 

mycket som elevens egna socioekonomiska bakgrund.7 

 Enligt skollagen skall skolan alltid kunna erbjuda likvärdig utbildning till alla elever. 

Specifikt står det att 

...i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
8
 

Kravet på likvärdig undervisning samt elevers beteende i klassrummet kan vara svårt att 

kombinera för en lärare som upplever sig ha elever som uppträder stökigt under lektionerna. 

Lärare har intervjuats om vad de tycker om olika beteenden som stör deras undervisning och 

som även påverkar deras eget ledarskap i klassrummet. De uppträder olika beroende på vilken 

ålder eleverna har samt vilket kön eleven har.  

                                                 
4
 Svenska akademins ordboks hemsida: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2014-02-13. Sökord: Motivation.  

5
 Att lära för livet: elevers inställningar till lärande - resultat från PISA 2000, Skolverket, Stockholm, 2004 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1367, 2014-02-12, s. 18. 
6
 Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen, Skolverket, Stockholm, 2012 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2929, s. 7-8. 
7
 Ibid, s. 7-9. 

8
 Skollagen 1 kap 4§. http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar 2014-02-13. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1367
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
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Den likvärdiga undervisningen får stiga åt sidan medan läraren försöker att kontrollera 

undervisningen och upprätthålla sitt eget ledarskap.9 Kortfattat kan man säga att elevernas 

beteende kan påverka lärarens professionella hållning till sitt yrke vilket i sin tur kan påverka 

elevernas egen motivation att göra väl ifrån sig i skolan.  

 För att återgå till definitionen av vad som är motivation; den i föreställningar o. känslor 

o. d. bestående orsaken till en viss reaktion. Elever blir motiverade eller icke-motiverade 

beroende på kontextuella faktorer och vilken hemsituation de har samt vilket bemötande man 

får i skolan. Motivationen kan, som vi har sett, bli resultatet av hur dessa två aspekter 

påverkar varandra. Lärarens ansvar är att inte låta sin kunskap om en specifik elevs bakgrund 

påverka varken förväntningar eller bemötande i klassrummet. Det är min förhoppning att 

denna undersökning skall visa hur lärare uppfattar just motivation i klassrummet och 

förtydligar hur olika signaler i klassrummet kan tolkas och utnyttjas för lärandemål.      

 Vidare är religionskunskap ett ämne som kan anses vara ett livskunskapsämne. Vad jag 

menar med detta är att stora delar av det i centrala innehållet i läroplanen bygger på att 

eleverna kan utgå ifrån sig själva och fundera på sin egen och andra människors roll i vårt 

samhälle. För att ta ett exempel kan vi se att det står i det centrala innehållet att det är viktigt 

att kunna göra en 

...analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, 

övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna 

ställningstaganden [min kursivering].
10

 

 

Viktigt för eleven att förstå är även 

...individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 

religion och livsåskådning
11

 

Med sådana krav på att eleverna skall kunna dra slutsatser samt hitta sätt att dra paralleller 

mellan sitt eget liv och det som är bekant och sådana företeelser som man inte har vuxit upp 

med krävs det att samspelet mellan lärare och elev fungerar. En lärare måste kunna se vilka 

metoder som fungerar i olika klasser och för olika elever vilket kräver att läraren är receptiv 

för olika beteenden i klassrummet.  

 

1.2.2 Forskningsöversikt 
Motivation är som bekant ett viktigt och väl utrett begrepp både vad gäller 

motivationsmetoder i klassrummet, samt definitionsmässigt utrett. Att helt fullständigt 

överblicka hela den forskning som finns kring motivation är inte min tanke i detta avsnitt, 

snarare vill jag försöka att ge en bild av vad som har lagts mest fokus på i denna forskning. 

Jag har delat upp min översikt i tre olika delar som alla visar upp motivationsforskningen ur 

                                                 
9
 Granström, Kjell 2006, "Grupprocesser och ledarskap i klassrummet". I Boström, Ann-Kristin & Lidholt, 

Birgitta (red.), Lärares arbete [Elektronisk resurs] : pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv : en 

antologi från en konferens anordnad av Myndigheten för skolutveckling, Myndigheten för skolutveckling, 

Stockholm, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1833 s. 25-27. 
10

 Läroplan gy11, s. 138. 
11

 Ibid. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1833
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olika synvinklar. Avslutningsvis kommer jag att visa var mitt arbete placerar sig i detta 

forskningsfält. 

 

1.2.3 Presentationens betydelse för motivation  

Delvis handlar detta om hur vi har tittat på vilket sätt som religionskunskap skall läras ut till 

en klass och hur den skall framställas i ett klassrum för att uppnå rätt sorts motivation. Till 

exempel finns det tankar kring hur religion uppfattas av en elev i en svensk skola. I Sverige, 

som kategoriseras som ett sekulärt land, uppfattas religion som något främmande och 

annorlunda, något som många elever inte är vana vid. Oavsett vilket syfte läraren har med sin 

undervisning blir framställandet av religion en tydlig kontrast till många elevers vardag vilket 

nästan omedvetet motiverar till religiös likgiltighet bland eleverna.12 Vidare menas det att 

religionens överskridande roll, den sammanhållna gruppen och de gemensamma religiösa 

lagarna, traditionerna och klädreglerna, blir ett hot mot elevens individualitet. På grund av 

detta upprätthålls en avvaktande ställning till religion, eller kanske till och med ökar en redan 

kritisk syn på religion i allmänhet. Hur det än är med detta kan religionskunskap ibland vara 

svår att motivera för flera elever, framförallt de som går ett yrkesinriktat program. 

Anledningen till att just dessa program pekas ut beror på att de skall förbereda eleverna för 

framtiden i sitt aktuella yrke och det är sällan som religion har en direkt anknytning till dessa. 

Därför bör religionskunskapsämnet, menar Kjell Härenstam som är professor emeritus i 

religionsdidaktik, fokusera på att arbeta med frågor som kan hjälpa elevernas personliga 

utveckling, vilket kan vara enklare att greppa tag i för en sådan elev.13
 Det som tycks ha någon 

mening och betydelse för eleven hjälper denne att både minnas bättre samt motiverar till att 

bli mer aktiv under lektionerna.14 

 Ofta fokuseras det just på att religioner anses vara föråldrade och saknar mening enligt 

eleverna. Men det finns också forskning som visar att detta kan vara något positivt. Till 

exempel kan just de omoderna delarna av religion betonas samtidigt som läraren visar på den 

utveckling som finns i religionsämnet och belyser de frågor som kan vara både viktiga och 

intressanta för eleverna att prata om.15  

 Det är naturligt att många religionsdidaktiska forskare har undersökt vilka metoder som 

finns att tillgå för en lärare i klassrummet, hur man motiverar elever. Så finns det exempelvis 

distanseringsmetoder, empatiska strategier och värderingsmetoder som alla på olika vis 

försöker gripa tag i elevernas intresse.16 Det kan både handla om fokusering på en viss 

religion, t.ex. islam,17 och fokus på hela religionskunskapsämnet och religionernas svar på vad 

                                                 
12

Cöster, 2012. s. 252ff. 
13

 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap, 

Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 146-147. 
14

 Marton, Ference (red.), Inlärning och omvärldsuppfattning: en bok om den studerande människan, 2. uppl., 

Prisma, Stockholm, 1999, s. 27ff. 
15

 Lindgren Ödén, Birgit, Thalén, Peder (red.), Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring, Swedish 

Science Press, Uppsala, 2006, s. 104.105. 
16

 Långström & Viklund, 2010, s. 48; Olivestam, Carl Eber, Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i 

religionsundervisningen, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2006, s. 55ff. 
17

 Berglund, Jenny, 2010. "Selektiva traditioner i svensk islamisk religionsundervisning". I Berglund, Jenny, 

Larsson, Göran och Lundgren, Ulf P. (red.), Att söka kunskap: islamisk utbildning och pedagogik i historia och 

nutid, 1. uppl., Liber, Stockholm, s. 132.  
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som är en människa med målet att stärka elevernas identitet.18 Med andra ord fokuserar man 

på vad läraren kan göra med undervisningen för att öka elevernas möjligheter att delta på ett 

personligt plan och därigenom öka motivationen. 

 Just personliga och existentiella frågor i klassrummet och diskussioner mellan elever 

sinsemellan och mellan elever och lärare är också väl belyst av didaktisk forskning.19 Även 

samspelet mellan lärare och elev ligger till grund för hur motiverade och engagerade elever är 

i undervisningen. Läraren måste dels känna till vilka förkunskaper som finns hos eleverna för 

att undervisningen skall kunna kännas värdefull för eleverna20 och dels måste relationen 

mellan läraren och eleverna bestå av tillit. Att bli sedd och respekterad av sin lärare betyder 

mycket för en elevs självkänsla, förtroende och vilja att göra bra ifrån sig.21 Carl E. Olivestam, 

religionsvetare och professor vid Strömstad akademi, resonerar kring att en jag-du-relation, en 

subjektiv relation, gör elever mer engagerade och intresserade av hur undervisningen går 

framåt.22 Hur långt man som lärare kan gå i denna subjektiva relation är svårt att säga. Olika 

lärare skiljer sig åt när det gäller hur relationen med klassen skall fungera samt vilken ordning 

man vill ha i klassrummet. Men genom att titta på forskning som undersöker ordning och 

tystnad i klassrummet kan vi se att både tystnad och tillåtandet av icke-tystnad ibland kan vara 

väsentlig för atmosfären under lektionen vilket i längden kan påverka intresset och 

motivationen för religion.23  

  

1.2.4 Elevinflytandets påverkan på motivation 

Vad gäller den påverkan elevinflytande kan ha på motivation finns det mycket forskning även 

kring detta. Kortfattat kan sägas att elevinflytande leder till fördjupat lärande och ökad 

motivation samt att undervisning på elevernas villkor anses vara motiverande för dessa.24 

Vidare kan vi även titta på vad Håkan Jenner skriver kring vikten av att som lärare arbeta 

kontextuellt och med perspektivseende i klassrummet. Detta handlar om att försöka att se på 

ämnet ur elevernas perspektiv och försöka att förbättra motivationen genom ökad förståelse 

för hur eleverna i klassen fungerar.25 Lärarens kontextuella arbete kan också vara viktigt i en 

                                                 
18

 Furenhed, Ragnar 2000."Moral och möten: om läraretik". I Almén, Edgar, Livstolkning och värdegrund: 

att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Univ., Skapande vetande, Linköping, s. 39ff. 
19

 Liberg, Caroline 2012. Den didaktiska reliefen. I Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline 

(red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 2., [rev. och uppdaterade] utg., Natur & kultur, 

Stockholm, s. 224ff; Franck, Olof, 2012. Att undervisa om religion och vetenskap - utmaningar och möjligheter. 

I Franck, Olof och Stenmark, Mikael (red.), Att undervisa om religion och vetenskap: med grund i ämnesplanen 

för religionskunskap, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, s. 137-141. 
20

 Liberg 2012, s. 224ff; O'Grady, Kevin, 2013. "Action Research and the Interpretive Approach to Religious 

Education." I Miller, Joyce, O'Grady, Kevin & McKenna, Ursula (red.), Religion in Education: Innovation in 

International Research, 2013, s. 144-145. 
21

 Dahlin, Bo, Ingelman, Rutger & Dahlin, Christina, Besjälat lärande: skisser till en fördjupad pedagogik, 

Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 75.  
22

 Olivestam 2006, s. 55ff. 
23

 Alerby, Eva, Om tystnad: i pedagogiska sammanhang, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 56. 
24

 Strandqvist, Chatarina 2005. Elevinflytande - i gymnasieskolan. I Sträng, Monica H. (red.), Samspel för 

lärande: didaktiskt redskap för professionella lärare, Studentlitteratur, Lund, s. 202ff; Boström, Lena & 

Wallenberg, Hans, Inlärning på elevernas villkor: en ny pedagogik för skolan : [inlärningsstilar i klassrummet], 

Brain Books, Jönköping, 1997, s. 160-163. 
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mångkulturell klass där eleverna redan har viss kunskap om åtminstone en av religionerna och 

där eleverna ofta kommer till lektionen med helt olika utgångspunkter, exempelvis vad gäller 

trosfrågor.26 Kunskap om eleverna kan vara viktigt för att få en fungerande och lärorik 

undervisning. 

 Samtidigt som lärare skall lägga sig på en nivå som fungerar i en specifik klass och 

dessutom styra ämnets beståndsdelar efter elevernas villkor och önskningar måste man som 

lärare se upp för att inte låta sig påverkas av elevernas förutfattade meningar vad gäller 

religion. Om inte, kan man lägga sig på en nivå där tonen blir närmast förlöjligande i försöken 

att engagera eleverna. Det händer att undervisningen påverkas av elevernas attityder vilket 

kanske ökar motivationen i klassen men samtidigt leder till att målen i ämnesplanen inte 

uppnås.27 Lärare och elever ser ofta olika lärsituationer på olika sätt och det är därför viktigt 

att man som pedagog ser självreflekterande på sin undervisning för att synliggöra vilka 

normer och motiv som styr under lektionen. Till exempel kan läraren ha blivit påverkad av 

stämningen i klassen.28 Man måste alltså kunna skilja på ”rätt och fel” sorts motivation, eller 

kanske snarare fokusera på vilka mål man vill att klassen skall motiveras att nå.  

  

1.2.5 Betygens påverkan på motivation 

Slutligen finns det även viss forskning kring betygens betydelse för motivation.29 Vi kan säga 

att betyg i sig både kan vara motiverande och destruktiva för en elev. Exempelvis kan vi säga 

att betyg kan forma en elevs identitetsbyggande. En elev med bra betyg får en bättre 

självkänsla medan en elev som får sämre betyg skapar en negativ bild av sig själv. Då finns en 

risk att elevens motivation för framtida studier minskar. Istället borde betygen visa vilken 

utvecklingsnivå en elev ligger på istället för att betygen skall användas som ett sätt att döma 

ut de som inte når de högt uppställda krav som sätts upp i kursplanen.30 Marton, Dahlgren, 

Svensson och Säljö diskuterar vidare att betyg påverkar sättet man lär sig om olika 

företeelser.31  En eftersträvansvärd inlärning är vad de kallar för "inre påbud", alltså en 

helhetsbetonad förståelse av något. I kontrast till detta menar de att betyg leder till 

repetitionsinlärning, "yttre påbud", eftersom den sortens inlärning ofta beror på yttre krav, 

betyg. Vad detta innebär är att elever som är betygsmotiverade riskerar att inte få en djupare 

förståelse för hur religion fungerar och samverkar med individer och samhällen eftersom 

eleverna enbart fokuserar på precis de faktorer som krävs för att få ett bra betyg. En elev som 

inte är lika betygsmotiverad kan alltså teoretiskt sett lära sig mer än den betygsmotiverade 

eleven. 

                                                 
26

 O'Grady 2013, s. 137-138. 
27

 Cöster 2012, s. 263-264. 
28

 Löf, Camilla, 2013. Lära för livet? I Falkevall, Björn (red.), Att undervisa i religionskunskap: en 

ämnesdidaktisk introduktion, 1. uppl., Liber, Stockholm, s. 38-40, 51. 
29

 Allard, Birgita, Måhl, Per & Sundblad, Bo, Betyg och elevens rätt till kunskap: [en bok om kunskapsrelaterad 

betygsättning], 1. uppl., Liber utbildning, Stockholm, 1994; Eriksson, Ingela, Henriksson, Widar 2012, 

Kunskapsprövningar i klassrummet - att bedöma elever. I Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline 

(red.), Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 2., [rev. och uppdaterade] utg., Natur & kultur, 

Stockholm, s. 295-326. 
30

 Allard, Måhl & Sundblad 1994, s. 21, 98ff. 
31

 Marton 1999, s. 157. 
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1.2.6 Vad min frågeställning kan bidra med 

Min frågeställning handlar om hur lärare resonerar och uppfattar kring elevmotivation. Det 

handlar med andra ord inte om hur motiverade eleverna faktiskt är eller hur olika 

undervisningsmetoder påverkar elevernas motivation utan snarare hur lärare tolkar olika 

beteenden samt vilka dessa beteenden är. Att en lärare skall vara självreflekterande är viktigt 

för att lektionen skall bli så meningsfull som möjligt och vilken bild läraren har av motivation 

respektive omotivation är i det sammanhanget viktigt att förstå för att få en bättre bild av hur 

samspelet i klassrummet påverkar elever och lärare.       

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och grounded theory  

I detta avsnitt förklarar jag hur en lärandesituation uppstår och vilken betydelse olika 

processer kan ha för en elev. Betydelsen av hur en lärare förväntar sig att en elev ska bete sig 

kan vara avgörande för hur eleven själv ser på sin förmåga. Jag kommer att arbeta med målet 

att skapa en teori med hjälp av det intervjumaterial jag har samlat in och kategoriserat. Jag tar 

i det arbetet min utgångspunkt i samspelet mellan lärare och elev i lärprocessens mitt, ett 

forskningsområde som inte har blivit väl utrett tidigare.  

 Knud Illeris, professor i lärandeteori och livslångt lärande, pratar i sin bok Lärande 

(2007) om lärandets tre dimensioner. Dessa är innehåll, drivkraft och samspel. Tesen han för i 

sin bok är att dessa tre variabler alla är nödvändiga för att en lyckad läroprocess skall uppstå. 

Den första, innehåll, kan sägas innefatta det som skall läras ut, den kunskap och de färdigheter 

som eleven bör tillägna sig. Detta är en självklarhet, ett måste för att en lärprocess 

överhuvudtaget skall finnas till. Någon skall lära sig något.
 32 

 Nästa dimension är drivkraft. För att exempelvis en elev skall kunna tillägna sig kunskap 

behövs det någon form av energi, något som sätter igång den första dimensionen. Vi behöver 

komma igång helt enkelt. Olika former av drivkraft kan vara motivation eller tvång. Man kan 

vilja lära sig något men man kan också känna sig tvingad att lära sig för att exempelvis få ett 

bra betyg.33  

 Den tredje dimensionen, samspel, innebär att det alltid finns en relation mellan individen 

och omvärlden, till exempel mellan eleven och resten av klassrummet. Även relationen elev-

lärare och elev-samhälle kan vara en form av samspel. Samspelet lär eleven att uttrycka sig i 

relation till andra och även påverkas i relationen till andra. Dessa tre dimensioner skapar 

tillsammans grunden för lärprocesser, menar Illeris, och det är genom att förstå dem som vi 

kan förstå och tolka olika lärsituationer. Det innebär alltså att vi bör kunna se vad som behövs 

i en specifik situation i en klass för att undervisningen skall bli så bra som möjligt.34  

 De två första dimensionerna, innehåll och drivkraft, blir i fallet med en omotiverad klass 

en fråga om vad man skall lära sig och varför. Motivation kopplas samman med frågan om 

vad som är viktigt att veta för de specifika eleverna.  

 Håkan Jenner, professor i pedagogik, skriver om kontextualisering och perspektivseende, 

att kunna se världen ur elevernas perspektiv. Lärare måste även kunna visa varför de mål som 

har satts upp är eftersträvansvärda för eleverna. Vad gäller samspelsdimensionen är 

                                                 
32 Illeris, Knud, Lärande, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 
33

 Illeris 2007, s. 42ff. 
34

 Ibid, s. 46. 
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bemötandet från lärare och andra inom skolans värld viktigt för elevens självbild vilket gör 

lärarens roll både svår och viktig.35 Jenner påtalar också förväntningseffekterna som 

bekräftade. Elever påverkas av hur omvärlden (i det här fallet framför allt läraren) bemöter 

henne. Förväntningar påverkar både positivt och negativt.36  

 Den här undersökningen fokuserar på den tredje av dimensionerna, det vill säga 

samspelet. Som tidigare nämnts är det av största vikt att läraren och eleverna förstår varandra 

och att framförallt läraren förstår vilken sorts undervisning som krävs i en specifik klass. Hur 

motiverad en klass egentligen är, eller kanske snarare hur läraren bedömer motivationsgraden 

i klassen, blir i det här sammanhanget en viktig pusselbit i denna planering.  

 Min undersökning studerar vad som händer mellan lärprocessens förarbete och 

lärprocessens mitt. Dessa begrepp innebär kortfattat vilka förutsättningar som finns för 

lärande, samt vad som sker i en pågående lärprocess. Det är Christina Osbeck, 

universitetslektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs 

universitet, som har gjort en kategorisering av olika undersökningar och som också menar att 

just lärarens perspektiv som lärande part i klassrummet inte har blivit tillräckligt studerat. 

Snarare har man använt lärare som informanter i samband med andra studier av skolvärlden. 

Vad gäller lärprocessens mitt, i vilken lärare och elever möts, har få studier överhuvudtaget 

gjorts.37 I lärprocessens mitt är just samspelsdimensionen viktig att undersöka. Som Jenner 

menar påverkar lärarens förväntningar och bemötande eleverna. Mitt arbete, som undersöker 

hur lärare resonerar kring elevers motivation, tar därmed avstamp i samspelsdimensionen i 

lärprocessens mitt.    

  I arbeten som på ett eller annat sätt riktar in sig på subjektiva tankar, i det här fallet kring 

elevmotivation, med andra ord mänsklig aktivitet, är det svårt att direkt ange en teori som kan 

användas. Särskilt i ett fall där det inte finns mycket tidigare forskning. Jag har därför valt att 

utgå ifrån att skapa en så kallad grounded theory, grundad teori. Detta innebär att empirin 

samlas in och bearbetas därefter genom att sättas in i olika kategorier för att enklare kunna 

överblickas.38 Det är efter att ha samlat in och arbetat med min empiri som jag kan nå vissa 

slutsatser samt bilda en teori. Skillnaden är kortfattat att det är teorin som är målet med 

arbetet, att kunna nå ett stadium där vi, med hjälp av empirin och resultatet av denna, kan 

bilda en teori om det vi har undersökt. Det blir först i senare arbeten som teorin kan prövas i 

både större och annorlunda undersökningar.39 Jag kommer att utveckla detta i avsnitt 1.4.3.

  

 

 

                                                 
35

 Jenner, Håkan, Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling, Myndigheten för skolutveckling, 

Stockholm, 2004 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1839, S. 25-26. 
36

 Jenner 2004, s. 70. 
37

 Osbeck, Christina 2011, Religionsdidaktik som kunskaps- och forskningsfält. I Löfstedt, Malin 

(red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, s. 43-44. 
38

 Bryman 1997, s. 102. 
39

 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 40-42. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1839
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1.4 Metod 
Jag skall nu gå igenom min metod och vad empirin kommer att bestå av. Jag kommer 

dessutom att diskutera olika problem som kan uppstå med min valda metod samt hur jag 

resonerar kring detta.  

1.4.1 Den kvalitativa metoden 

Jag har valt att använda kvalitativ metod för denna undersökning. Detta innebär att jag letar 

efter kvalitéer i empirin som kan förklara en speciell företeelse, i det här fallet hur lärare 

resonerar kring elevers motivation. Kvalitéerna skall kunna ge kunskap om företeelsen, ge oss 

en djupare förståelse kring, och möjlighet att skilja den från andra företeelser. Genom att 

exempelvis göra flera observationer av företeelsen jag är intresserad av kan jag därefter 

undersöka vilka kvalitéer som observationerna har gett mig.40  

 Den kvalitativa metoden står i skarp kontrast till den kvantitativa på så sätt att den 

fokuserar på den enskilda aktörens syn på något till skillnad från kvantitativ metod som 

snarare fokuserar på att generera data från ett större antal personer. Dessa blir i sin tur 

representativa för exempelvis en hel befolkning.41 En annan skillnad är att den kvalitativa 

metoden försöker att skapa en förståelse för företeelsen som finns ute i verkligheten; Vi vill 

alltså lära oss mer om något vi står inför genom att leta efter kvalitéer i företeelsen. En 

kvantitativ undersökning vill däremot pröva om vissa kvalitéer kan fungera i verkligheten.42 

Bo Eneroth, fil. dr. i sociologi, skriver att  

...den kvalitativa metoden söker ett begrepp som ska täcka en given 

verklighet, medan den kvantitativa metoden söker en verklighet för att pröva 

ett givet begrepp på.
43   

 

1.4.2 Intervjun 

Jag har valt att arbeta med en kvalitativ metod och mina observationer kommer att bestå av 

intervjuer med lärare i religionskunskap. Forskaren skall alltså se saker och fenomen genom 

aktörens ögon. Det är viktigt att man är väl medveten om ämnet som skall undersökas och att 

man känner till språkbruket som aktören använder i anslutning till det valda ämnet. Många 

kvalitativa studier görs med hjälp av deltagande observationer men då dessa ofta tar lång tid 

att utföra finns även andra tillvägagångssätt, bland annat ostrukturerade intervjuer.44 

 Det finns flera olika sätt att göra en intervju på; man kan välja att göra en öppen, 

alternativt en riktat öppen intervju, där den förra innebär att den intervjuade själv får resonera 

kring ett begrepp eller ett fenomen. Intervjuaren ställer frågor som belyser det den tillfrågade 

vill prata om. Frågorna blir öppna och respondenten är den som avgränsar frågorna och 

intervjuaren fördjupar sig i det som tycks vara mest meningsfullt enligt den intervjuade vad 

gäller det specifika fenomenet. Den riktat öppna intervjun innehåller också öppna frågor som 

skall besvaras men följdfrågorna som ställs bestäms av vad intervjuaren bedömer vara 

                                                 
40

 Eneroth, Bo, Hur mäter man vackert? [Elektronisk resurs], Natur & Kultur, 2005, s. 49-51. 
41

 Bryman, s. 20. 
42

 Eneroth 2005, s. 51. 
43

 Eneroth 2005, s. 52. 
44

 Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 77. 
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intressant och relevant. Skillnaden är att fokus skiftar från vad respondenten vill till vad 

intervjuaren vill.  

 Det finns också semi- och helstrukturerade intervjuer i vilka man ställer frågor i en viss 

följd samt att svaren oftare blir ensidiga, som till exempel i en enkät. I en semistrukturerad 

intervju kan svaren bli öppna men i regel gör intervjuarens följdfrågor inom varje 

frågeområde att respondenten enbart kan beskriva hur de ser på ett visst fenomen men aldrig 

hinner gå in på hur de ser på sin egen roll i förhållande till något. Strukturerade intervjuer 

används i större utsträckning (med vissa undantag) till kvantitativa undersökningar medan den 

öppna och semistrukturerade intervjun ofta tillämpas inom kvalitativa undersökningar.45  

 Jag har valt att använda en riktat öppen intervju eftersom jag har vissa förutbestämda 

frågeområden som jag vill att mina respondenter skall svara på. Jag har däremot inte ett fast 

frågeschema då svaren jag får antingen kan svara på fler frågor än en eller leda in på en fråga 

som jag hade tänkt ställa vid ett senare tillfälle. Jag ställer frågor och följdfrågor till 

respondenterna när det passar in i intervjun och så småningom täcker de in alla frågeområden 

jag vill ha svar på. Detta gör intervjuerna öppnare och ger de intervjuade möjligheten att 

uttrycka sig utan begränsningar. De gånger respondenterna har diskuterat fenomen och 

begrepp som ligger utanför min uppsats spännvid har jag kunnat leda in dem på rätt väg med 

hjälp av andra frågor.  

   

1.4.3 Urval och genomförande 

Då mitt arbete handlar om tolkningar av olika beteenden som tecken på motivation bland 

elever i ämnet religionskunskap har mitt mål givetvis varit att rikta in mig på lärare som 

undervisar i just religionskunskap. Jag har framförallt sökt upp lärare som undervisar i den 

första kursen, religionskunskap 1, som är ett kärnämne på gymnasiet, alltså ett ämne som alla 

elever skall läsa. Jag har valt ut åtta lärare från två olika skolor som alla undervisar i 

religionskunskap 1 på olika program. Sex av dessa åtta kommer från en och samma skola. 

Urvalet skedde på grund av tillgång i geografiskt avgränsat område: det finns två 

gymnasieskolor i den region undersökningen genomfördes i och den större av dessa två är en 

av Sveriges största gymnasieskolor. I denna arbetar lärarna i programlag vilket innebär att 

man mer sällan träffar och diskuterar med andra religionslärare utan snarare arbetar med 

lärare inom samma program som man själv. Detta innebär för mig att svaren som jag får från 

dessa sex lärare förhoppningsvis inte blir identiska eftersom de jobbar med olika klasser samt 

utgår ifrån olika kontexter som till exempel praktiska eller teoretiska program. 

 Vad gäller variation i könsfördelning har jag fått tag på två män och sex kvinnor och 

dessa har arbetat som religionslärare i 3-18 år. Inom ramen för den här undersökningen har 

jag valt det här antalet lärare och jag är nöjd med att ha fått tag på så pass många. Sju stycken 

tackade antingen nej eller hade inte tid och en lärare flyttade till en annan del av landet innan 

vi hann träffas. Fler intervjuer hade gjort att jag hade fått en större empiri men till den här 

frågeställningen hade också fler intervjuer kunnat leda till ett alltför stort arbete, både vad 

gäller arbetsbörda och uppsatsens omfång och dessutom försvårat överblicken över arbetets 

resultat. 

                                                 
45

 Lantz, Annika, Intervjumetodik, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 29-33. 
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 Vad gäller genomförandet av intervjuer och bearbetningen av empirin har jag använt 

Annika Lantz, professor i psykologi vid Stockholms universitet, bok Intervjumetodik (2007) 

och framförallt hennes redogörelse för hur en intervjuplan bör se ut.46
 Arbetet inleddes med att 

snabbt få en bild av hur många lärare jag kunde få tag på. Efter att ha fått detta klart för mig 

ringde jag upp dessa lärare och förklarade vad jag skulle intervjua dem om. Jag gick igenom 

frågeställningen, syftet med hela arbetet och deras roll i detta. Många av dem var nyfikna på 

vilka sorts frågor som skulle ställas och jag förklarade då vilka frågeområden jag var 

intresserad av. Jag var också tydlig med att förklara att deras namn skulle anonymiseras och 

inte offentliggöras vid ett senare tillfälle. Att intervjun skulle kunna spelas in klargjordes 

också.  

 Vid själva intervjutillfället befann jag mig alltid på de intervjuades arbetsplatser och 

inledningsvis gick jag igenom de forskningsetiska principerna. Jag förklarade återigen vad 

syftet med intervjun var och vad jag hoppades få ut av respondentens medverkan. Detta är 

viktigt att göra för att höja intervjuns tillförlitlighet som empiri i mitt arbete.  

 Alla intervjuer har spelats in och transkriberats strax efter att intervjun har genomförts. 

Detta är viktigt för att kunna göra transkriberingen så användbar som möjligt. Respondentens 

ton, detaljer som inte hördes på band eller ansiktsuttryck som kompletterar ett muntligt svar 

glöms snabbt bort och behöver sättas på pränt så fort som möjligt. Jag skickade 

transkriberingen till mina respondenter för att se om de hade några anmärkningar på det jag 

hade skrivit ner, eller om det var något de kände saknades i svaren. När alla intervjuer var 

genomförda och transkriberingen färdigskriven kunde själva analysarbetet påbörjas.  

 Jag inledde med att läsa igenom alla intervjuer jag hade gjort för att kunna få en 

någorlunda bra bild av hur de olika svaren såg ut och i vilken omfattning jag hade fått svar på 

mina frågor. Därefter inleddes processen med att sätta de olika svaren i tematiska kategorier 

som grundades sig i de frågeområden jag hade som ram för intervjuerna. Denna process, som 

också kallas för datareduktion, innebär att man också väljer bort viss information. Detta kan 

vara svårt att göra och det är viktigt att hela tiden relatera till frågeställningen.47 Min 

ursprungliga frågeställning räckte inte till när materialet växte flertalet underfrågor för att 

komplettera och nyansera huvudfrågan. Jag valde slutligen att försöka att minska materialet, 

ta bort en del av svaren som liknade varandra för att inte ha två likadana svar i samma 

kategori från samma intervju. Detta innebär inte att de bortplockade svaren inte tas hänsyn till 

utan detta berodde främst på att jag skulle få en bättre överblick över vad varje lärare tyckte.  

 Därefter skrevs de olika kategorierna in i ett exceldokument och svaren skrevs in under 

varje kategori. Under varje kategori skrevs minst ett svar från varje intervjuad lärare hade 

delgett och som reflekterade deras åsikter. Jag var noga med att inte förkorta svaren som de 

hade gett eftersom att endast läsa ett brottstycke av ett helt svar riskerar att ge svaret en helt 

annan innebörd än det var tänkt (se bilaga 1). Därefter läste jag igenom varje intervju igen för 

att om möjligt få en än mer nyanserad bild av varje lärares funderingar kring varje kategori. 

Detta är också viktigt att göra och är en del av förståelseprocessen i analysen. Det leder så 

småningom också till att materialet reduceras så pass mycket att det blir hanterbart.48  

  Den bearbetade empirin kunde i det här stadiet delas in i fyra kategorier som återkom i 

                                                 
46

 Lantz 2007, s. 56-59. 
47

 Lantz, s.107-108. 
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alla åtta intervjuerna och dessa kategorier kommer att redovisas nedan. Dessa kategorier är 

direkt kopplade till min frågeställning och jag kommer att gå igenom dem en och en för att 

tydligt kunna visa var varje lärare står.  

 Mitt mål är att kunna göra en så stor kartläggning av hur lärare resonerar kring elevers 

motivation som möjligt. För att göra detta måste jag undersöka varje kategori för att finna 

olika dimensioner, olika aspekter, av den aktuella kategorin. Dessa dimensioner består i sin 

tur av flera olika kvalitéer som förs fram av lärarna. När detta är gjort har jag fått både en stor 

sammanfattning av empirin och en kvalitativ beskrivning av företeelsen som jag vill 

undersöka.49 Det är först nu som jag kan få en tydlig bild av hur lärare resonerar kring 

elevmotivation.   

 

 

1.4.4 Kritik av den kvalitativa metoden  

Det finns tre punkter som är viktiga att nämna som kan ses som svagheter vad gäller den 

kvalitativa metoden. Den första handlar om de svårigheter som kan uppstå när ett fenomen 

betraktas ur en annan persons synvinkel. Det brukar sägas att man skall vara empatisk men 

inte sympatisk (förstående).50 Kortfattat innebär detta att jag som intervjuare inte ska påverka 

eller avbryta respondenten utan låta denne tala till punkt och i lugn och ro få berätta från sin 

synvinkel. Ett problem som kan uppstå när jag sedan skall tolka det som sagts av den 

intervjuade är naturligtvis att jag inte är samma person som någon annan och min tolkning är 

subjektiv. Med andra ord finns det alltså en risk för att jag tolkar det som har sagts på ett sätt 

som inte stämmer överens med den intervjuades intention. Detta är ett vanligt problem som 

kan uppstå i alla fall där det finns ett tolkande subjekt. Risken att stöta på problem kan bli 

mindre om man tydligt har klarlagt vad det är man vill undersöka, både för sig själv och för 

respondenterna, men problemet kan trots allt uppkomma. Chansen att jag och läraren jag 

pratar med talar om samma sak ökar om jag har varit tydlig med undersökningens syfte redan 

från början. Ännu bättre blir det om jag snabbt går igenom vad den intervjuade har sagt i 

slutet av intervjun. Detta minskar risken för att jag har missförstått och ger dessutom 

respondenten en möjlighet att förtydliga där det behövs.51  

 Ett annat problem som undersökningar av kvalitativ natur brukar stöta på är relationen 

mellan teori och empiri. I en undersökning som söker se ett fenomen genom en annan persons 

ögon kan en teori störa forskarens analytiska blick, då en teori verkar som en utgångspunkt. 

Med andra ord kan tankar och teorier som har lagts till i förväg innan själva analysen påverka 

hur man ser på sin empiri. En teori kan också försvåra för forskaren att upptäcka oväntade 

aspekter av fenomenet som skall studeras.52 Detta är anledningen till att jag i min 

undersökning snarare försöker att arbeta utifrån grounded theory, som innebär att teorin 

kommer att grundas på empirin och presenteras därför i slutet av undersökningen vilket också 

kan göra att detta problem inte behöver uppstå på samma sätt. 

 Det sista problemet som är viktigt att nämna är om det är möjligt att generalisera det 

resultat jag får fram av undersökningen. Alan Bryman skriver att 
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 Eneroth 2005, s. 157-161. 
50
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...undersökningar [...] tycks vara mer utsatta för kritiken att man endast 

studerat en enda situation eller plats och därför fått fram resultat vars 

representativitet och generaliserbarhet är okänd. Man frågar sig ofta hur 

representativt ett resultat [...] är för alla medlemmar av population ur vilken 

man gjort sitt urval. Hur pass representativa är till exempel de slutsatser man 

dragit utifrån en undersökning av en viss skola?
53

 

Min undersökning bygger på intervjuer med åtta lärare från två olika gymnasieskolor och det 

ligger i undersökningens natur att de intervjuades subjektiva uppfattningar lyfts fram. Vad 

gäller generaliserbarhetsproblematiken innebär den kvalitativa metoden som jag har valt att 

alla de kvalitéer som finns i empirin, tillsammans täcker en så stor del av företeelsen som 

skall undersökas att vi slutligen kan använda resultatet i andra undersökningar av samma 

företeelse. Om vi lyckas klargöra de olika kvalitéernas samband med varandra kan vi alltså 

förlita oss på att dessa samband kan användas generellt och inte enbart som de intervjuade 

lärarnas personliga åsikter.54 Och eftersom vi vill finna så många olika kvalitéer i materialet 

som möjligt är bristande representativitet något eftersträvansvärt. Vi vill ju ha med även de 

fall, eller åsikter, som inte överensstämmer med vad majoriteten tycker.55  

 Då min undersökning är relativt begränsad kan jag inte göra anspråk på att skapa en 

generell teori som kan förklara alla andra fall inom samma problem som mitt eget. Däremot är 

det min förhoppning att mina resultat kan leda till en teoretisk utveckling, en teori som 

åtminstone inledningsvis kan hjälpa till i förståelsen av hur lärare på gymnasieskolor kan se 

på elevernas beteenden i klassrummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Bryman, s. 107. 
54

 Eneroth 2005, s. 68-69. 
55

 Eneroth 2005, s. 67. 



15 

 

2 Analys 
Jag har valt att dela in mitt material i fyra kategorier. Dessa kategorier är: 

 Lärarnas förväntningar på elevers beteende och motivation. 

- Hur förväntar sig lärarna att eleverna skall bete sig under kursen? Vad menar de 

kommer att krävas av eleverna? 

 Vad sker under den första lektionen med en ny klass? 

- Vad är det första lärarna lägger märke till och vad är deras mål med den första 

lektionen? 

 Vilka tecken identifierar lärarna som motivationssignaler? 

 Vilka tecken identifierar lärarna som omotivationssignaler? 

 

Mitt material består som tidigare nämnts av intervjuer med åtta olika lärare. Vad som sades 

under dessa intervjuer, under vilka lärarna hade möjlighet att resonera kring sina tankar samt 

svara på frågor som rörde de fyra kategorierna, skall nu presenteras. En diskussion kommer 

genomgående att hållas kring det som presenteras och denna kommer att bygga på vad 

tidigare forskning kommit fram till. 

 

2.1 Presentation av respondenterna   
De intervjuade lärarna är anonymiserade i undersökningen och jag har valt att ge dem 

pseudonymer som anges i hela arbetet. De intervjuade är följande: 

 Sylvia. Har varit yrkesverksam lärare i 10 år och undervisar främst på bygg- och 

industriprogrammet.56 

 Vera. Har varit yrkesverksam lärare i 10 år och undervisar främst på fordon- och 

transportprogrammet.57 

 Helene. Har varit yrkesverksam lärare i 7 år och undervisar främst på 

samhällsvetenskapliga och ekonomiprogrammet.58 

 Jakob. Har varit yrkesverksam lärare i 7 år och undervisar främst på 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmet.59 

 Nils. Har varit yrkesverksam lärare i 10 år och undervisar främst på musik- och bygg- 

och elprogrammet.60 

 Petra. Har varit yrkesverksam lärare i 12 år och undervisar främst på 

handelsprogrammet.61 

 Elin. Har varit yrkesverksam lärare i 11 år och undervisar främst på el- och 

fordonsprogrammet.62 
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 Camilla. Har varit yrkesverksam lärare i 2 år och undervisar främst på estet- och 

samhällsprogrammet.63 

Jag kommer att gå igenom vad var och en av lärarna har sagt under intervjun. Allt kommer 

inte att nämnas på grund av det stora empiriska material som finns men summeringar av den 

tematiska analysen kommer att redovisas (se bilaga 1). Därefter ges en sammanställning och 

en mindre diskussion för varje tematisk kategori.  

 

2.2 Lärarnas förväntningar på elevers beteende och motivation. 
I den här kategorin har det ställts frågor som handlar om hur lärarna ser på förväntningar 

kring klasserna. I sin lektionsplanering har lärarna utgått från tidigare erfarenheter kring hur 

deras klasser brukar se på religionskunskapskursen och det påverkar också hur deras svar på 

frågorna blir.  

 

2.2.1 Redovisning av svar 

Sylvia har många elever på byggprogrammet och hon menar att rätt många av dessa elever har 

intressanta tankar kring religion men tycker samtidigt att det finns en kultur inom dessa 

grupper  som gör att det är svårt att ha diskussioner med dem vilket påverkar hennes 

kursupplägg. Som hon säger: 

...jag tycker oftast diskussionsuppgifter är svårast för att man ska uppehålla 

nån sorts, ehm, kultur utifrån vad som är inne just i vårat kompisgäng.
64

 

Detta menar hon beror på att många elever tror att det är pinsamt att vara intresserad av 

livsfrågor. Hon säger dock att för att lyckas fullt ut i religionskunskap, sett till läroplanen, 

måste man vädra sina åsikter, stå för dem och kunna argumentera för sin sak, men samtidigt 

vara villig att förändras. Detta har dock blivit svårare än tidigare eftersom att 

...det är jättesvårt därför att idag så är fördomarna ännu större än förut därför 

att nu har man fördomar mot, både mot muslimer och kristna.
65

 

 Vera har några teoretiska, men främst praktiska program, och hon tycks mena att innan 

hon träffar en klass så förväntar hon sig att många av hennes elever är ointresserade av ämnet 

och att hon måste lägga mycket kraft inledningsvis på att aktivera eleverna. Som hon 

uttrycker det: 

...nu har ju jag blivit lite mer rutinerad och lite mer krass då och då tänker jag 

så här, jaha, nu börjar vi om från början igen, så jag har ju liksom, så det är 

ju, jag får ju lägga ner mer energi på första lektionen att lägga upp, att 

entusiasmera eleverna.
66
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Hon säger också att hon numera brukar lägga in i sin första lektionsplanering att förklara för 

eleverna varför de går religion för att på detta sätt undvika att eleverna protesterar mot att de 

behöver ha kursen:  

...som ni vet är ju gymnasiet en frivillig skolform och då ingår religion som 

en kurs som ni köpte med fordonspaketet här till exempel, så ingår det som 

en kurs, bara så att ni vet det så behöver vi inte ta den diskussionen mer.
67

 

Vera säger vidare att det nästan krävs av elever idag att de aktivt diskuterar sina åsikter samt 

har förmågan att se andra människors argument och kan sätta dessa i ett större sammanhang.68 

Hon förklarar att en gammal elev skall kunna möta människor som till exempel är muslimer, 

judar eller buddhister och förstå vilka skillnader och likheter som finns mellan dessa. Det 

viktigaste är att de också kan visa tolerans för oliktänkande i ett sådant sammanhang:  

...du lever ju i ett sammanhang där du hela tiden hör motåsikter mot sin egen. 

Får man öva på det, då övar man den empatiska förmågan och förståelse och 

det tror jag är, det är ju bra mål i sig.
69

 

 Nils, som undervisar i bygg- och elklasser, är inne på samma spår som Vera och tycker 

också att den stora svårigheten med att planera lektioner är att attityden till religionskunskap 

brukar vara negativ. Han brukar fundera på hur han skall få sina elever mer motiverade och 

förstå varför det är viktigt att läsa religionskunskap.70 Elevens öppna sätt är viktigt för att 

denne skall kunna lyckas i religionskunskap. Nils säger att eleven måste bli nyanserad:  

...eleven ska försöka vara lyhörd och lyssna på andra, delaktig, ta till sig och 

vara en form av reflekterande elev, man ska helt enkelt kunna byta 

glasögon.
71

 

 Elin, främst undervisande lärare i elklasser, menar också att eleverna kan vara negativa i 

början. Hon menar att hon måste vara ganska auktoritär i början av en kurs eftersom klasserna 

brukar vara ganska ointresserade. Inställningen bland elever, menar hon, är att religion är 

något som är ganska tråkigt. Hon tror att det har att göra med den religionen de läste på 

högstadiet, religionshistoria, som har gjort att ämnet blir rätt tungt för elever som inte är 

intresserade av historia. De tror att religionskunskap på gymnasiet är samma sorts kurs och 

blir automatiskt alienerade. Precis som Vera menar Elin alltså att hon måste säga ifrån redan 

från början för att eleverna skall förstå att de måste läsa kursen. Vad gäller det som krävs för 

att en elev skall lyckas säger Elin att diskussioner är viktiga men att man kan föra diskussion 

på ett papper också.72 Hon säger dock   

...men självklart har jag mycket muntligt för religion är en diskussionsämne.
73 

 

 Helene, däremot, tycks ha mer positiva förväntningar på sina elever. Hon säger att hon 
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förväntar sig att eleverna skall tycka att det är roligt och spännande. Hon säger även att hon 

försöker att 

...inför varje grupp förvänta mig att de ska va intresserade och engagerade 

och diskussionsbenägna, det är nog den ingången jag alltid har.
74

 

Hon försöker också att se elevernas olika bakgrund som något positivt som man kan utnyttja i 

undervisningen: 

...religionsämnet är väldigt spännande också för att man kan plocka upp och 

fånga elever lite beroende på vart dom är och man kan ta hjälp av olika 

elevers bakgrunder också.
75

 

Hon menar vidare att det finns många olika sätt att vissa att man kan diskutera. Det kan 

handla om både skriftliga och muntliga diskussioner: 

...det vet man att det finns i alla klasser olika sätt att få människor att 

diskutera, till exempel i skrift.
76

 

 Camilla tycks ha ungefär samma filosofi. Hon menar att man måste förvänta sig att 

eleverna ska vara beredda att diskutera. Hon tror att alla elever undermedvetet tycker om 

ämnet, och att det handlar om att de ska våga öppna sig för varandra:  

Jag har väl förväntningar på att de ska tycka att det är intressant, det finns väl 

undermedvetet att dom ska tycka om det, att vi är öppna för det här och är 

intresserade.
77

 

Hon menar även att för att eleven skall få en så lyckad utbildning som möjligt krävs det att 

eleven är nyfiken, att denne ställer frågor och engagerar sig i de frågor som dyker upp under 

lektionen.78
  

 Jakob tycker däremot att det är svårt att svara på frågor om huruvida han förväntar sig ett 

visst beteende av eleverna. Han tycks snarare utgå från vad han själv tycker om ämnet och 

försöker att förmedla detta i sin lektionsplanering. Han förklarar att  

...det här är ett ämne som alla ska kunna vara intresserade av och om man 

börjar där, tänker jag, så varje elevs liv är ju viktigt för dom, det är ju nånting 

dom är intresserade av, vem är jag och såna frågor är ju såna som alla på nåt 

sätt kan finns nån mening i.
79

 

Vidare menar han att det är svårt att bedöma hur en elev skall bete sig på förhand och det är 

bättre att utgå ifrån sig själv, som lärare. Att förvänta sig att en elev skall vara motiverad eller 

omotiverad betyder att han förminskar sin egen roll och sitt uppdrag som lärare. Han pratar 
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mycket om att hans egen motivering påverkar elevernas sätt att se på religion.80 Han ser det 

som hans jobb att skapa de känslorna som behövs bland eleverna:      

...dom känslorna finns nog inte bara där från början. Man får faktiskts skapa, 

eller fånga in eleverna i början.
81

 

Han förklarar vidare att det inte går att kräva att en elev skall kunna uttrycka sig väl muntligt. 

Det finns många olika sätt att föra en diskussion på, till exempel skriftligt,82 precis som 

Helene också är inne på.  

 Jakob är inte ensam om att försöka att se eleverna som tomma blad innan kursen börjar. 

Petra är inne på samma spår när hon menar att grupperna varierar alltför mycket för att det ska 

gå att förvänta sig något specifikt från dem:  

jag tänker att det är bättre att gå in med ett blankt papper liksom, så man får 

se, lite hur gruppen känns liksom. Jamen liksom som hur dom verkar.
83

 

Hon menar också, precis som Jakob, att det är viktigt att hon som lärare visar att hon är 

nyfiken på de frågor som ställs inom ramen för religionskunskap. Det kan handla om olika 

existentiella frågor som rör jaget, vem man själv är och vad meningen med livet är. Petra 

tycker att hon själv som lärare måste dela med sig av sina egna svar för att kunna väcka 

elevernas nyfikenhet. Varken Jakob och Petra vill därför gå in på hur de förväntar sig hur en 

elev kan komma att bete sig. Däremot säger Petra att det är viktigt att elever som ska kunna 

lyckas är nyfikna på både sig själva och på andra. Det leder i sin tur till att de vågar ställa 

frågor och diskutera dessa även om det kan vara svårt. Detta, menar hon, ser man utan tvekan 

enklast genom muntliga diskussioner där de tillsammans kan diskutera olika tankar och 

funderingar.84        

 

2.2.2 Sammanfattning och diskussion 

Lärarna förväntar sig en rad olika saker från eleverna. Ord som "ointresserad" och "tråkigt" 

reflekterar vad vissa lärare förväntar sig av sina kommande elever. Sylvia säger att hennes 

elever har fördomar som strider mot de mål hon själv har med kursen. Fler lärare ser elevernas 

attityder som något som måste förändras för att kursens, och lärarnas mål skall kunna uppnås. 

Elin och Vera menar att de förväntar sig att klasserna skall vara ointresserade och kritiskt 

inställda.  

 Andra ord som också förekommer är exempelvis "engagerade" och "intresserade". 

Camilla menar att eleverna undermedvetet är intresserade av ämnet, det handlar enbart om att 

läraren skall kunna få dem att öppna upp sig och diskutera med varandra. Helene försöker 

också att utgå ifrån att eleverna kommer att tycka att det är roligt och att hon som lärare bör ta 

vara på elevernas olika bakgrund i undervisningen. Eleverna har också en vilja att diskutera 

och vara nyfikna.  

 Jakob och Petra försöker att se klasserna som tomma blad som de som lärare, genom sin 
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egen prestation i klassrummet, kan motivera. Alla ska kunna vara intresserade av det här 

ämnet eftersom det angår alla, menar de, och det är lärarens uppdrag att göra ämnet intressant. 

Därför är det på förhand svårt att förvänta sig ett visst beteende hos eleverna.  

 Vi kan se att olika lärare lyfter fram ganska olika förväntningar på eleverna. Dessa kan 

vara negativa eller positiva, men vissa slutsatser kan dras utifrån vad lärarna egentligen 

menar.  Förväntade negativa reaktioner är öppet kritiska elever som har en negativ attityd i 

klassrummet samt har fördomar som sprids. Dessa elever kan sägas vara destruktiva då de 

öppet motsätter sig de mål som läraren har satt upp på förhand. Dessutom finns det elever 

som är passivt kritiska, som tycker att ämnet är tråkigt och ointressant men som inte märks så 

tydligt i klassrummet.  

 De positiva förväntningarna som nämns innebär att eleven är passivt intresserad, alltså 

tycker att ämnet är intressant och spännande och att eleven ska kunna finna en mening med 

kursen. Dock kanske detta inte syns utåt sätt utan är något som läraren antingen måste anta 

eller försöka att locka fram. Eleven kan också förväntas vara öppet intresserad, med andra ord 

tydligt engagerad i klassrummet och vara med i diskussioner, vågar att ställa frågor och vara 

nyfikna.  

 Lärarna, i det här fallet Jakob och Petra, kan slutligen också välja att se eleven som 

oskrivna blad. De vill inte spekulera kring förväntningar eftersom de anser att en stor del av 

ansvaret i klassrummet ligger på läraren själv och dennes förmåga att locka fram en antingen 

passivt eller öppet intresserad elev.         

 Vi kan nu titta på lärarnas resonemang kring sina egna mål med religionskunskapskursen 

och därefter jämföra med hur de förväntar sig att eleverna skall bete sig. Då kan vi sluta oss 

till att negativa förväntningar frammanas av lärarens vilja att uppnå de mål som denne har 

med kursen inte står i samklang med hur läraren förväntar sig att klassen skall bete sig. 

Läraren förväntar sig helt enkelt en motsättning mellan sina egna mål och elevernas intresse 

för ämnet. Denna motsättning innebär att läraren förväntar sig bli tvungen att statuera 

exempel i inledningen av en kurs. Exempelvis säger Vera att hon förväntar sig behöva lägga 

mycket kraft och tid på att engagera eleverna i undervisningen inledningsvis. Konsekvenserna 

av detta synsätt blir att undervisningsmetoderna är förbestämda. Eleverna skall rätta sig efter 

lärarens vision.  

 Har läraren positiva förväntningar på elevernas beteende, behöver inte detta innebära att 

lektionerna blir bättre anpassade för eleverna. Förväntningarna kan ju visa sig inte motsvara 

verkligheten. Men framförallt kan förväntningar innebära att en lärare som bildar sig en 

uppfattning om elever sedan går in i klassrummet med förutfattade idéer om det förväntade 

beteendet. Jenner menar att elevens riktiga beteende kan bli tydligt först efter en längre tids 

observation. Det första mötet mellan lärare och elev kan däremot vara väldigt betydelsefullt 

för det fortsatta förtroendet från båda sidor. Om klassen inte uppfyller de förväntningar som 

läraren har med sig kan detta skada relationen mellan lärare och elev på längre sikt.85
  

 Vi ser alltså svårigheten med förväntningar när läraren ska möte en ny klass. Oavsett om 

läraren har positiva eller negativa förväntningar, har denne ett mål med sin undervisning. En 

förhoppning om att eleverna skall fungera på ett visst sätt (till exempel vara muntligt aktiva) 

vilket betyder att båda typerna av förväntningar leder till samma sak: Att elevernas behov och 
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individuella förutsättningar riskerar att komma i skymundan när lärarnas förhoppningar och 

förväntningar är grunden i undervisningen. Detta är ett påstående som står i direkt konflikt 

med vad som står i skollagen. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
86  

             

 

2.3 Vad sker under den första lektionen med en ny klass? 
Till skillnad från den första tematiska kategorin handlar denna om vad det är lärarna först 

uppmärksammar i mötet med en helt ny klass. Detta handlar dels om vad de ser för beteende 

hos eleverna och vad som anses vara målet för lärarna under den första lektionen. Lärarna har 

fått svara på frågor som rör just detta. Frågorna har varit utformade som så att den förra 

kategorin och denna inte har blandats ihop utan har varit tydligt uppdelade så att lärarna, i så 

stor mån som det är möjligt, har fått redogöra för sina tankar utan att koppla det direkt till 

tidigare frågor. Detta har gjorts för att minska risken att få svar som lärarna tror att jag vill ha. 

  

2.3.1 Redovisning av svar 

Sylvia svarar att det första hon tittar på är hur klassen tittar på henne och hur de sitter. Hon 

menar att det gör det enklare för henne att se om eleverna är intresserade eller ej:  

...amen det man ju ser, det är väl kanske deras blickar och hur de sitter i 

klassrummet, asså för bara det kan ju få en blick av om dom är intresserade 

eller inte.
87

 

Därefter brukar hon undersöka vilka förkunskaper eleverna i klassen har, vilka tidigare 

erfarenheter de har av religion och tro samt vilka, om några, fördomar de har kring religion. 

Hon säger dessutom att det första hon går igenom med klassen är hur kursplanen ser ut och 

vad det är hon vill att de ska lära sig. Hon förklarar att kursen handlar om att bli av med sina 

fördomar och få större förståelse för andra människors sätt att leva.88 Hon säger också att hon 

brukar förklara för eleverna att  

...inte dumförklara folk som tycker annorlunda än dig själv för då skulle vi 

behöva dumförklara väldigt många här i världen.
89

 

 Precis som Sylvia tittar även Vera på hur hennes nya elever sitter i klassrummet när hon 

kommer in:  
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...när jag kommer till nya program brukar jag direkt se hur de sitter, om det 

finns några rivaliteter mellan grupperna och så, det är ju det man får jobba 

med när man gör grupparbeten och muntliga föredrag och sådär.
90

 

Det, menar Vera, ger henne en första bild av vad för sorts klass hon har fått. Därefter förklarar 

hon, liksom Sylvia, för eleverna vad det är de skall lära sig, att det handlar mycket om 

livsfilosofi och identitet och självrannsakande. Detta tycker Vera är viktigt att förklara 

eftersom hon menar att många brukar ha svårt att se vad det har med religion att göra. Hon 

säger att hon då vanligtvis försöker att förbereda klassen så mycket det går inledningsvis då 

det blir enklare att gå vidare sedan, när eleverna har förstått vad det är de skall undervisas i.91  

 Precis som i det förra avsnittet säger Vera att beroende på om klassen verkar omotiverad 

eller ej, kan hon förklara att religionskunskap är ett ämne de måste läsa vare sig de vill det 

eller inte. Detta bestämmer hon en liten bit in i lektionen när hon fått större förståelse för vad 

klassen tycker om religion.92 

 Helene försöker alltid fånga upp en stämning i gruppen, hur den fungerar och vilka 

individer som sitter i den. Hon märker att det finns olika sorters stämning i olika grupper men 

hon vill försöka undvika att tolka olika beteenden inledningsvis. Hon vill alltid börja med att 

försöka bygga upp en relation med eleverna, att försöka ta reda på vilka förkunskaper de har. 

Hon vill alltså låta bli att döma eleverna för fort:  

Jag tror att man ska passa sig för att snabbt tänka att den där eleven ser 

ointresserad ut, man måste försöka att ha ett öppet sinne, asså att dom precis 

som alla andra påverkas av vad som händer runtomkring och hur har dan 

hemma varit och vad käkar jag för lunch jag måste stressa till bussen och 

sånt. Så att bara för att en elev kan vara trött vid första lektionstillfället så 

behöver inte det betyda nånting.
93

 

När Helene har fått en uppfattning om vad eleverna har för intressen och vad de redan kan, 

försöker hon efter den första lektionen att lägga upp kursen så att eleverna skall tycka att den 

är rolig. Hon säger:  

...jag tror i grund och botten att om eleverna tycker att det är roligt så blir 

dom intresserade.
94

 

 Jakob säger att det första han lägger märke till i klassen när han kommer in i 

klassrummet är hur gruppen fungerar och om den är trygg eller inte. Med detta menar han hur 

eleverna i klassen beter sig mot varandra, om de pratar med varandra på ett visst sätt eller om 

någon sitter för sig själv.95 Jakob noterar också hur de uppmärksammar honom och det han 

säger men han förklarar också att det är farligt att försöka att bilda sig en uppfattning om en 

klass med en enda gång. Precis som att Jakob vill lära känna eleverna bättre tror han att 

eleverna vill veta vad han är för person vilket kan betyda att klassen är lite reserverad i början:  
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...hur en grupp beter sig och man känner ju av hur trygg den är kanske, såna 

saker kan man ändå känna tidigt. Hur uppmärksammar dom mig är såna 

saker, och hur fokuserade, det är väl ganska ofta så att precis när man lär 

känna en grupp så är dom ganska ofta, då vill dom också lära känna mig 

liksom, därför ar det ju lite mer reserverat, i början. Då handlar det mer om 

att öppna nån typ av kontakt. Det är ju sällan de öppnar upp sig direkt.
96

 

Precis som Helene är Jakob med andra ord också försiktig inledningsvis, till skillnad från 

Vera och Sylvia som båda tycks utgå ifrån tidigare erfarenheter i större utsträckning.  

 Det första Nils lägger märke till i en ny klass är också stämningen, det vill säga hur 

mycket de pratar med varandra samt om de självmant vill ta kontakt med honom:  

När man ställer dom första frågorna märker man om dom vågar prata. Eller 

om dom bara sitter och antecknar.
97

 

Nils tittar också på om någon elev gör något helt annat än att rikta uppmärksamhet mot 

honom. Nils säger också att 

...man märker nästan första eller andra lektionen hur det kommer att vara, om 

man kommer att jobba i med- eller motvind.
98

            

 Petra menar att det är svårt att se individen den första lektionen. Hon riktar alltid in sig på 

att se hur hela gruppen fungerar tillsammans. Hon lägger märke till om de tittar på henne när 

hon säger något till dem och att de svarar när de får en fråga.99 Hon uppmärksammar också 

...hur dom är när dom kommer in eller pratar dom med varandra, är det några 

där och några där, och sitter nån ensam där, asså såna grejor är ju liksom det 

första man tänker på när man träffar dom.
100

 

På min fråga om varför det är viktigt svarar Petra att en elev som sitter ensam kanske själv har 

valt det men samtidigt kan det också ha att göra med någon form av utfrysning. Hon säger 

dock också att det inte nödvändigtvis behöver påverka motivationen eftersom alla elever är 

olika: 

Det är klart att det kan påverka motivationen, men det kan påverka åt båda 

håll, kan jag känna. Det kan sporra en att göra bättre resultat, men det kan 

också göra att man mår sämre och det påverkar också motivationen.
101

   

Petra menar att den tolkningen vill hon gärna vänta lite med eftersom det tar tid att lära känna 

elever och det är först därefter som hon kan se eleven på riktigt.102  

  Elin säger att hon inte tittar på en ny klass lika mycket som att hon lyssnar:  

Jag har väldigt mycket yrkesprogram, där behöver man inte se, där hör man. 

Öh religion är tråkigt!
103
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Det är så hon får sitt första intryck av nya klasser och hon menar att det är först när hon börjar 

prata som hon märker hur motiverad en klass kan vara.104 Men, anser hon också, det är viktigt 

att komma ihåg att en elev också kan ha en dålig dag: 

...man tror att en elev inte alls är intresserad men kanske bara är trött den 

dan.
105

 

Elin tycks alltså vara något kluven till hur man skall tolka den första lektionen med en ny 

klass. Hon gör en åtskillnad mellan klassens motivation och elevens dagsform. Vidare menar 

Elin att gruppen måste tidigt få förtroende för henne och för varandra:   

Trygghet är viktigt. Först och främst måste eleverna få förtroende för mig, 

känna sig trygga med mig. Så jag måste vinna hela gruppen, och när jag gjort 

det måste det sen också finnas förtroende i gruppen sinsemellan.
106  

 Camilla menar att hon brukar rikta in sig på elevernas beteenden.  

Ah, jag kanske tänker på om det är någon som är utåtagerande för det har jag 

ju träffat en del elever som är, sen märker jag väl om det är nån som fäller 

upp datorn eller nåt annat. Såna här beteenden.
107

 

Hon försöker att låta bli att bedöma hur motiverad en elev är under första lektionen och hon 

menar också att i så stora klasser som hon brukar ha är det bättre att försöka att se hur klassen 

fungerar tillsammans för att kunna planera lektionen utifrån detta. Framförallt handlar det om 

hur de beter sig mot varandra och om någon tycks vara isolerad.108  

 

2.3.2 Sammanfattning och diskussion 

Jag har identifierat fyra dimensioner i lärarnas svar som tydligt visar vad de lägger märke till 

under den första lektionen. Den första innefattar kvalitéer som hur eleverna tittar på läraren. 

Elevernas uppmärksamhet när exempelvis en fråga ställs, eller om eleverna på något sätt 

tycks vara fokuserade på vad läraren säger är alltså viktig för läraren. Kontakten mellan 

läraren och eleverna är en viktig del i den inledande relationen mellan parterna i 

klassrummet.  

 Nästa dimension är elevernas personligheter. Det nämns att det är svårt att se individen i 

början av en kurs men ändå tycks lärare titta på hur olika elever arbetar. Vissa sitter bara och 

antecknar medan andra är utåtagerande. Någon elev vågar inte prata alls. Lärarens inledande 

undersökning av elevernas personligheter blir troligen ytlig men kan dock ge läraren en 

fingervisning om hur eleven kommer att fungera i olika övningar.  

 Intresse är ytterligare en dimension som tidigt uppmärksammas av läraren. Läraren kan 

direkt få signaler från eleverna kring vad dessa tycker om religionskunskap. Läraren kan dels 

höra attityderna direkt, framförallt negativa sådana. En elev som går in i klassrummet och 
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omedelbart fäller upp datorlocket och tycks ofokuserad kan vara en annan signal. Givetvis är 

också graden av förkunskaper också viktigt för att se vilka elever som har lärt sig, och 

kommer ihåg, tidigare religionsundervisning.  

 Den sista dimensionen handlar om gruppdynamik. Något av det första som 

uppmärksammas av läraren är hur eleverna fungerar ihop: Hur de sitter, om det finns 

rivaliteter mellan elever, om de pratar med varandra och hur de pratar. Läraren försöker att se 

om klassen är trygg ihop eller om det finns elever som sitter ensamma.    

 Illeris menar också att just samspelet mellan olika parter i klassrummet är ofrånkomliga. 

En lärare eller en elev påverkas alltid i relationen till andra och den processen inleds 

omedelbart.109
 För en lärare kan det vara oerhört viktigt att förstå hur denna relation kommer 

att fungera. De faktorer som har nämnts kan på ett eller annat vis sägas handla om det 

inledande samspelet mellan lärare och elev, där läraren, i det här fallet, försöker att förutse hur 

gruppen fungerar både i relation till varandra och till läraren själv. De intervjuade lärarna 

tycks undermedvetet önska samma sak: Att samspelet mellan lärare och elev skall vara känt 

och att detta samspel skall leda till att elevernas motivation skall öka. Kunskap om hur 

klassen och individerna fungerar kan hjälpa läraren att skräddarsy undervisningen. Att känna 

till elevernas förkunskaper hjälper läraren att göra undervisningen så meningsfull som 

möjligt.110
  

 Lärarna tycks också vilja uppnå någon form av kontroll. Just ledarskap och kontroll i 

klassrummet är viktigt för läraren. Att känna till hur en klass fungerar är ett led i att få bättre 

kontroll över denna. De dimensioner som uppmärksammas av lärarna kan göra det enklare för 

dem att upprätthålla någon form av ledarskap. Jag har tidigare nämnt att lärarens ledarskap 

och professionella hållning i klassrummet kan påverka elevernas motivation.111
 Att tidigt få en 

uppfattning om var eleverna står i relation till läraren själv kan alltså uppfattas vara en 

nödvändighet för läraren.      

    

 

2.4 Vilka tecken identifierar lärare som motivationssignaler? 
När vi nu har sett vilka förväntningar lärarna har och vad de har uppmärksammat och gjort 

under den första lektionen skall vi gå vidare och se vilka beteenden som tolkas som 

motiverade. Det gäller signaler i allmänhet i klassrummet och är inte knutet till en viss period 

av en kurs. 

 Den här delen kommer att avslutas med en sammanfattning. Därefter kommer jag att 

redovisa vilka signaler som tolkas som tecken på omotivation. Först därefter kommer jag att 

ha en diskussion kring lärarnas svar. Detta eftersom dessa två delar så tydligt hänger ihop och 

är mest lämpliga att diskutera i relation till varandra.   
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2.4.1 Redovisning av svar    

Sylvia menar att det enklaste sättet att se om en elev är motiverad eller inte är genom att se 

hur mycket de är villiga att diskutera. Sylvia mäter elevernas motivation genom att titta på 

deras muntliga aktivitet. Hon menar att viljan att prata i klassrummet tydligt representerar 

elevernas vilja att lära sig:  

...det är ofta så att de som inte törs delta i diskussionerna, alltså de som inte 

är intresserade, de är varken intresserade av när man ska prata eller när man 

ska skriva. Så att dom presterar nog bättre dom som är med.
112

 

Att vara med innebär alltså att våga prata med varandra och med läraren om olika frågor som 

rör ämnet. De ska ställa mycket frågor om det är något de inte förstår eller vill veta mer om. 

Sylvia menar att det är svårt att peka på ett specifikt beteende från en elev som tydligt visar 

om denna är motiverad. Det märks tydligast sett över en längre period. En elev som står för 

vad denne tycker men samtidigt kan förstå hur andra människor tänker är öppen och detta 

visar att eleven är villig att lära sig och motiverad att göra bra ifrån sig under kursens gång:  

Den perfekta eleven är en elev som har åsikter och som törs stå för dom men 

samtidigt är villig att förändras.
113

 

 Vera är inne på samma spår. Hon menar att de som är med på lektionerna, och då menar 

hon både fysiskt och mentalt, är mest motiverade. Hon preciserar sig genom att säga att dessa 

elever är med på genomgångar och jobbar med de uppgifter de får. De diskuterar med 

varandra och framförallt ifrågasätter de fenomen som de inte anser stämma. Detta är något 

positivt eftersom det leder till diskussion.114 Just diskussionen och elevens strävan efter att 

kunna samarbeta med andra är viktigt både i klassrummet och i arbetslivet. Det är därför Vera 

menar att just diskussioner är så viktiga, även om skriftliga uppgifter också är meningsfulla 

att ha:  

...det finns ju dom som är jättemotiverade och därför måste man ju se till att 

ha varierade uppgifter så att man har enskilda skrivuppgifter också, men jag 

tror ändå att man liksom, man måste träna på att vara i ett sammanhang 

också, samarbeta alltså, när man kommer in i ett arbetslag när man blir vuxen 

sen också, så det är skolning för livet.
115

 

 

Vad Vera vidare ser för motivationsbeteenden är också elever som kanske inte kan så mycket 

men som ständigt försöker genom att fråga henne och som alltid tar emot hjälp. Dessa elever 

är ofta aktiva lyssnare, vilket Vera ser på hur de uppmärksammar henne under hennes 

genomgångar. Vera säger att dessa elever också behöver prata, även om de inte är lika starka 

och därför har hon väldigt ofta muntliga prov:  

 

Man måste vara med i religionskursen, det är ju ingen distanskurs. Det kräver 

en del diskussioner i klass.
116
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Detta har också att göra med att hon oftast undervisar på praktiska program där eleverna 

hellre pratar än skriver.117 

 Nils brukar ha en kluven syn på vad motiverade elever är under själva undervisningen. 

Han förklarar att han tycker att yrkesinriktade klasser oftast är bättre på att diskutera men att 

de inte är lika betygsmotiverade:    

 

Det kan ju finnas olika typer av motivation. Vissa kan tycka att det är roligt 

att prata och diskutera men vill inte skriva ett skit men är jätteaktiv och så 

under lektionstid men när det kommer till prov så frågar man, har du pluggat? 

Nä säger han då. Så det är både och. Diskussionsglada klasser kan ju vara 

relativt motiverade, skulle jag vilja säga.
118

    

 

Därför tycker Nils att det är svårt att definiera vad det är han ser som motiverat beteende 

bland eleverna. Han kan dock slå fast att en elev som är aktiv genom att ställa frågor och 

svara på frågor samt har ett positivt sätt i klassrummet kan anses vara villig att lära sig vilket 

Nils anser vara det viktigaste:  

En motiverad elev är aktiv, ställer frågor, svara på frågor, har ett positivt sätt i 

klassrummet. Asså, man märker att den vill genom att den är aktiv i tal och 

skrift.
119

 

Elever som lyssnar och därefter reagerar genom aktiv muntlig diskussion är motiverade. Nils 

säger dessutom att hur elever sitter inte har särskilt stor betydelse för hur han ser på deras 

motivation: 

 ...vissa sitter ju så att man ska tro att de kommer att ramla av stolen men 

deltar ändå, så det bryr jag mig inte så mycket om så länge de är med.
120 

  

 Precis som Nils tycker sig Elin se att yrkesinriktade elever mycket hellre diskuterar, på 

gott och ont. Men det är först när hon ser hur olika elever tittar på henne som hon kan 

konstatera om eleven är motiverad. Om eleven ser intresserad ut, om dennes blick säger att 

eleven vill veta mer, då är chansen god att eleven är motiverad:    

...om en elev är receptiv, asså man tar till sig, det ser du i ögonen. Man tar in 

på olika sätt men på en elev ser man ju direkt om han är nyfiken, hela 

kroppsspråket, han är med, man får lite nickar du vet, man får respons.
121

 

 

Kroppsspråket blir alltså Elins sätt att se om eleven vill lära sig mer. För de elever som inte 

pratar lika mycket men som ändå tycks vara motiverade, som tycks ha rätt blick och 

kroppsspråk, kan man få mer muntligt engagerade genom olika grupparbeten där grupperna 
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får olika fall som engagerar dem, som kommer nära dem. Då, menar Elin, kan eleverna bli än 

mer motiverade. Hon säger också att ibland kan man bli förvånad över en elevs förväntade 

motivation. Hon säger att vissa elever som sitter och tittar ner i bänken hela lektionen gör 

väldigt bra ifrån sig på skriftliga prov. Även om detta är väldigt bra, menar Elin att det är 

bättre att få även dessa elever mer muntligt aktiva eftersom det då blir enklare att ta sig framåt 

i undervisningen. Hon tror att i slutändan blir dessa elever än mer motiverade om de 

engagerar sig i olika diskussioner.122
  

 Helene tycker också att elevens uppmärksamhet och kroppsspråk är en tydlig indikator 

på om denne är motiverad. Om till exempel eleven nickar eller ler och därefter ställer 

följdfrågor eller visar på något sätt att denne är med:   

...man ser att personen ler när man säger nåt till exempel, eh, om personen 

ställer följdfrågor eller visar att han är med i... jag försöker att ha med mycket 

diskussioner i min undervisning och om man ser att dom är med i dialoger 

och man ser att dom är aktiva.
123

 

Hon kopplar detta till de klasser hon har just nu som är väldigt muntligt aktiva. De ställer 

mycket frågor och engagerar sig i diskussioner. De kommer i tid och har alltid med sig sina 

saker och Helene säger att det kanske påverkar hennes svar.124 Hon menar att det viktigaste 

faktiskt inte är att vara muntligt aktiv även om mycket av hennes undervisning bygger på 

diskussioner:  

...en engagerad och motiverad elev kan ju vara en som är delaktig i 

diskussioner men det måste ju inte vara det, asså det är så olika, jag tycker 

engagemang kan visa sig olika från individ till individ, för någon är det att 

vara väldigt aktiv muntligt, för nån så är det att vara väl förberedd, för nån så 

är det att lyssna aktivt.
125

 

Helene menar att det är hennes ansvar att kunna se på olika sorters beteende utan att tolka 

dem på olika sätt. En motiverad elev kan bete sig på flera olika sätt. Om man är en tyst men 

motiverad elev skall man inte behöva ställa sig upp framför hela klassen och prata. Eleven 

kan vara muntligt aktiv i en mindre grupp också, vilket ofta gör att de flesta öppnar upp sig.126   

 Jakob menar att den tillbakadragna eleven faktiskt kan vara den mest motiverade i 

klassen:  

...det finns också såna som är mer inåtvända men ändå motiverade och 

intresserade.
127

 

Jakob menar att han inte tittar så mycket på elevernas ytliga beteende, som hur de sitter eller 

hur de tittar på honom.128 Snarare handlar det om vad som händer i deras huvuden. Till 

exempel kan Jakob märka när han pratar om något så blir det helt tyst bland eleverna: 

                                                 
122

 Intervju med Elin, 2013-12-02. 
123

 Intervju med Helene, 2013-11-26. 
124

 Intervju med Helene, 2013-11-26. 
125

 Intervju med Helene, 2013-11-26. 
126

 Intervju med Helene, 2013-11-26. 
127

 Intervju med Jakob, 2013-11-27. 
128

 Intervju med Jakob, 2013-11-27. 



29 

 

...det fångar dom. När vi har en diskussionsfråga så säger jag, okej nu ska vi 

prata om det här så blir det helt tyst, asså, man känner att nu är det nåt folk 

lyssnar på. Man känner ju i en grupp när man har fokus och intresse och när 

man har, att nu, nu kommunicerar vi liksom.
129

 

Jakob säger att elevaktivitet i klassrummet är viktigt men att det absolut inte behöver handla 

om att vara verbalt aktiv:  

En elevaktivitet är till exempel att verkligen tänka! En elev som verkligen 

sitter och är aktiv på det sättet, att det händer nånting inne i eleven, det är där 

det ska hända nånting, det är elevaktivitet om nånting asså.
130

 

Det måste finnas flera sätt för elever att visa Jakob att de är aktiva, exempelvis genom att föra 

loggbok. Detta kan vara en hjälp för att få fram något man inte kan eller vill meddela muntligt 

inför klassen.131 

 Petra, å andra sidan, menar att hon gärna ser att hennes elever är muntligt aktiva under 

lektionen. Däremot försöker hon låta bli att döma de elever som inte är det:  

...det kanske inte är ett sådant tillåtande klimat i den klassen eller gruppen 

men man är fortfarande väldigt motiverad och vill ha ett högt betyg och dom 

eleverna måste man ju försöka att lyfta för att dom tar inte steget själva att 

prata i en diskussion.
132

 

Petra menar att hon till exempel kan dela in klassen i mindre grupper för att alla skall kunna 

våga diskutera. Hon menar att det är svårt att se hur motiverade elever är men att de som är 

muntligt aktiva och ställer mycket frågor är enklare att bedöma:  

...man ser tydligast och lättast i diskussioner, asså dom elever som ställer 

frågor och kommer med funderingar och tankar.
133

 

Hennes poäng är att hon inte kan bedöma elever som inte är aktiva under lektionen. De som 

faktiskt är muntligt engagerade brukar hon se som motiverade.134  

 Camilla menar också att det är de elever som är öppet aktiva under lektionen som hon 

tolkar som motiverade. En elev som kräver mycket feedback på ett arbete eller ett prov är ett 

positivt tecken, menar Camilla:  

...att dom ställer frågor, det tycker jag är ett bra tecken att dom frågar eller 

ifrågasätter eller att dom vill ha lite mer provkommentarer och så. Och om 

dom redovisar, men ah hur ska jag tänka här, ge mig mer feedback.
135

 

Elever som är ifrågasättande och ställer frågor är också tydliga tecken på elever som på något 

vis är intresserade och motiverade att lära sig. Camilla säger att det måste gå att se att 

undervisningen betyder något för eleven. Exempelvis går detta att se genom att eleven gör 

sina uppgifter under lektionstid. Det kan också vara att eleven tycks vara uppmärksam och 
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reagera på olika saker som Camilla säger i sina föredrag. Hon menar dock att en elev kan vara 

aktiv även efter lektionen. Till exempel kan en elev vara väldigt aktiv hemma och komma väl 

förberedd till lektionen även om denne inte är aktiv när undervisningen väl pågår. Detta är 

dock svårare att som lärare lägga märke till säger Camilla.136
  

 

 

2.4.2 Sammanfattning 

Det finns enligt lärarna flera olika signaler som kan tolkas som ett motiverat beteende. Vi kan 

se att verbal aktivitet är en viktig faktor, något som lärarna ofta tycks tolka som ett tecken på 

motivation. Den verbalt aktive eleven ställer ofta frågor och följdfrågor, diskuterar gärna olika 

frågor, är helt enkelt muntligt aktiv. Läraren kan tydligt se, och höra, denna elev.  

 Elever skall också vara självständiga. De ska visa att de har egna tankar, att de har 

åsikter som de är beredda att stå för i klassrummet. detta innebär också att de kan vara 

ifrågasättande, både till något läraren säger och till vad andra elever anser. Den här 

självständigheten behöver dock inte enbart visa sig muntligt, även skriftligt kan en elev verka 

självständigt.  

 En elev som är samarbetsvillig anses också vara motiverad. Eleven är villig att samarbeta 

med sina klasskamrater och med läraren. Eleven är också tyst vid rätt tillfällen, till exempel 

när läraren pratar. Att visa en villighet att kunna förändras, att kunna förstå och ändra sina 

åsikter efterhand, samt att använda den kunskap som ges i undervisningen är också viktigt. 

Eleven accepterar och respekterar helt enkelt den struktur som skolan och undervisningen har. 

 Läraren noterar flera olika beteenden som tecken på motivation och vissa av dessa 

beteenden kan vara subtila, eller snarare tecken på att eleven tar emot information. Om eleven 

nickar, ler eller på annat vis visar att denne har fokus på vad läraren säger, tolkas detta som ett 

tecken på att eleven är motiverad. Eleven har ett positivt sätt, denne är med. Signalerna tolkas 

som tecken på nyfikenhet och att eleven är receptiv för vad som lärs ut. Det syns att eleven är 

motiverad, menar lärarna. Detta kan sägas handla om hur tystnad tolkas. Rätt sorts tystnad kan 

tyda på att eleven är intresserade och med, och även om de inte säger något kan själva 

elevaktiviteten ske inom eleverna. I rätt sammanhang kan en sådan tystnad vara ett lika tydligt 

tecken på motivation som verbal aktivitet kan.   

     

 

2.5 Vilka tecken tolkar lärare som signaler på omotivation? 
Precis som i det förra avsnittet kommer jag nu först att gå igenom de svar som de olika lärarna 

har gett mig och därefter kommer svaren att sammanfattas. I slutet av detta avsnitt kommer en 

diskussion av båda avsnitten, 2.4.1 och 2.5.1.  
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2.5.1 Redovisning av svar  

Sylvia menar att en omotiverad elev är tydligt ointresserad av ämnet. De säger inget och de 

skriver heller ingenting när detta krävs. En sådan elev är helt enkelt svår att få igång i någon 

uppgift överhuvudtaget: 

...dom har på nåt vis bestämt sig för att det här är ett oviktigt ämne och då 

behöver jag liksom inte engagera mig.
137

 

En omotiverad elev behöver dock inte enbart vara en tyst elev. Vissa elever som Sylvia har 

bedömt vara omotiverade kan vara väldigt verbala också:   

...de som är omotiverade, ehm, kritiska, dom e ju liksom kritiska mot alla 

som skiljer sig från deras alldeles egna norm. Dom har en snäv referensram 

liksom.
138

  

Sylvia säger att den här sortens elever kan uttrycka sig väldigt otrevligt både mot henne och 

mot sina klasskamrater, framförallt de som är troende. De visar alltså att de inte är 

intresserade av ämnet och att de inte heller är beredda att diskutera sina egna åsikter eller vara 

beredda att förändras. Detta beteende är den tydligaste signalen på att en elev är 

omotiverad.139 

 Vera säger ungefär likadant. Vissa omotiverade elever förstår inte alls ämnet och är inte 

villiga att vilja förstå det heller. Hon säger att några elever kan förstöra väldigt mycket genom 

sitt beteende:      

En person kan ju förstöra inte en hel klass men nästintill en hel klass genom 

att vara ifrågasättande genom mig som lärare och ämnet.
140

 

Många sådana elever kan vara väldigt intelligenta men har en negativ syn på skolan och vill 

inte gå med på de krav som ställs. Dessa elever 

...försöker ju ta över. Asså ledarrollen, här är flocken och här ledaren. Det 

kan bli problem. En del läser ju på innan, för att nu ska jag minsann liksom, 

vad har du tagit det ifrån, här står det så. Det kan vara en elev som har en 

alternativ tanke om skolan, typ vi ska inte ha några betyg i skolan, jamen 

sådär. Så det behöver inte alls vara att man är slö och inte gör nånting.
141

 

Vidare menar Vera att många omotiverade elever har hög frånvaro, samt interagerar aldrig 

med resten av klassen. Hon säger att det vanligaste är att en omotiverad elev är en person som 

aldrig säger något, som aldrig är med och som säger att man ska göra saker hemma men 

aldrig gör det. Vera jämför motiverade och omotiverade elever med en tänd och en släckt 

lampa.142
  

 Nils menar att en elev som inte är motiverad märks väldigt tydligt. Det handlar om en 

elev som sällan har med sig material eller som ofta kommer för sent, om alls. En elev som gör 
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något helt annat under lektionen, till exempel sitter med sin telefon eller dator, och som inte 

ägnar Nils någon större uppmärksamhet anses vara omotiverad. En sådan elev deltar inte i 

diskussioner eller svarar på frågor.143 Nils gör, som tidigare nämnts, en distinktion mellan 

elever som vill ha bra betyg men som kanske inte alltid är aktiva i klassrummet och de som 

inte är betygsmotiverade men som gärna diskuterar:  

...vissa klasser satsar på ett högre betyg men är inte lika glada för att 

diskutera i klassrummet medan andra gillar att diskutera men är inte lika 

intresserade av betygen. Men de senare kanske är lite mer genuint 

intresserade, vilket kanske låter konstigt.
144

  

Eftersom Nils menar att diskussionen i klassrummet är det viktiga så ser han inte heller de 

betygsmotiverade eleverna som lika motiverade att lära sig utan snarare tvingade att ta sig 

igenom kursen för att få ett bra betyg.  

 Elin ser på eleverna på ett annat sätt än Nils. Hon försöker att tolka olika negativa 

signaler som tecken på att eleven inte mår bra:  

...jag tänker att en elev är omotiverad för att en elev inte mår bra. Jag tycker 

att elever signalerar mer, asså killar har ju ofta det här, dra på sig luvan.
145

 

Andra negativa signaler kan vara att eleven överhuvudtaget inte dyker upp. En elev som inte 

vill vara med eller som inte verkar vilja lyssna är också en elev som, åtminstone för tillfället, 

inte är motiverad. En elev som inte kan fångas in genom olika frågor som ställs av Elin mår 

inte bra. Den eleven beter sig likadant oavsett vilken lektion klassen har.146
  

 Helene försöker inte att tolka olika signaler som hon får från elever som ser ut att vara 

omotiverade. Hon säger att hon försöker att se till sin egen uppgift och att variera 

undervisningen så att alla kan vara med.147 Men hon säger också att hon märker när en elev är 

oengagerad:  

Oengagemang kan ju va att man frågor om nåt jag precis har sagt och inte har 

lyssnat kanske till exempel, eller vad blir det för mat.
148

 

Hon menar dock att detta kan vara tillfälligt och att hon inte vill döma någon för att de har en 

dålig dag. Däremot kan hon ibland se vissa upprepade mönster, som att en elev inte kommer 

till lektionen eller att eleven konstant kommer sent och glömmer sina saker. Men även ett 

sådant beteende försöker Helene att förklara för att se vad som ligger bakom beteendet.149 

 Jakob märker också om ett mönster upprepar sig. Om en elev konstant vägrar att försöka 

förstå vad undervisningen handlar om kan Jakob se denne som omotiverad: 

En omotiverad elev är ju en elev som inte ser, på nåt sätt, meningen med det 

vi håller på med.
150
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Vidare menar Jakob att om eleven inte inser att det handlar om honom eller henne så är denne 

omotiverad. Däremot måste man alltid försöka att se orsakerna till varför eleven känner just så 

menar Jakob. Själva beteendet hos en sådan elev kan variera men om det är tydligt att eleven 

inte lyssnar, tittar åt ett annat håll än framåt eller på en kamrat, eller verkar trött väldigt ofta 

kan detta vara ledtrådar.151
  

 Petra säger att en omotiverad elev inte tittar på henne och de är inte riktigt närvarande 

även om de fysiskt sitter där. Vissa sitter med datorlocket uppe och tycks göra något helt 

annat eller pysslar med sin telefon. Eleven gör helt enkelt något som inte alls har med det som 

Petra vill att klassen skall göra. Petra pratar också mycket om hur viktig gruppdynamiken i en 

klass är. Om det till exempel handlar om en klass med väldigt tydliga grupper och där en elev 

sitter helt ensam kan detta vara ett illavarslande tecken:152 

...det kan göra att man mår sämre och det påverkar också motivationen.
153

 

Klassens dynamik påverkar med andra ord individen och detta leder till omotivation. Petra 

säger dock att det har mycket med vilken personlighet eleven har. En blyg eller allmänt 

tystlåten elev behöver inte nödvändigtvis vara omotiverad men det är svårare att bedöma en 

sådan elevs motivation.154
  

 Camilla anser att en omotiverad elev är någon som försöker att undvika så mycket som 

möjligt:   

En elev som är omotiverad försöker väl att hitta genvägar att göra det på det 

lättaste sättet hela tiden, eh ja, ger jag en uppgift så försöker dom lösa det så 

snabbt som möjligt så blir jag av med den.
155

 

En elev som inte är motiverad kan till exempel också fråga saker som när lektionen är slut 

eller när det blir mat. Sådana upprepade mönster brukar Camilla se.156 Hon säger sig också ha 

en tendens att titta på hela klasser när hon bedömer grader av motivation: 

...en del klasser känns ju som att dom inte har nån motor, att dom inte 

kommer dit med nån styrfart. Dom kommer dit och sen så får man hjälpa 

dom med allting i princip.
157

 

Sådana klasser är svåra att få igång och det gör att undervisningen haltar och blir ryckig. Det 

kan, menar Camilla, leda till att elevernas motivation inte blir lika bra som hon hade 

hoppats.158 
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2.5.2 Sammanfattning 

Omotivation visar sig, precis som motivation, i en rad olika former. Verbal inaktivitet är en. 

Eleven är tyst och går inte igång på något som läraren säger. Läraren måste hjälpa till med allt 

för att eleven överhuvudtaget skall få något gjort. Eleven försöker också att hitta genvägar för 

att slutföra sina uppgifter så snabbt som möjligt. Denne är inte med i diskussioner heller, utan 

håller sig helt enkelt utanför undervisningen genom sin tystnad.  

 Eleven kan också ha ett destruktivt socialt beteende. Denne är då öppet kritisk mot 

läraren och ifrågasätter både denne och ämnet. Eleven vägrar att förändras, vägrar att förstå 

och ser inte någon mening med religionskunskap. En sådan elev, tycks lärarna mena, kan 

mycket väl förbereda sig innan lektionen för att kunna sätta dit läraren och många av dessa 

elever har potential att bli duktiga elever. Däremot anses de, med sitt nuvarande beteende, 

vara omotiverade.  

 Sociala problem kan också vara något som lärarna tycker sig se ibland bland vissa elever 

vilket kan innebära att denna elev just nu är omotiverad. En elev som sitter ensam i 

klassrummet, som tycks isolerad från de andra, tolkas som en elev med sociala problem och 

brist på motivation.  

 Eleven kan också vara aktivt inaktiv. Eleven kan sitta och göra saker som inte alls har 

med undervisningen att göra, som till exempel sitta med sin telefon eller använda datorn till 

annat än skolarbete. Eleven kan ställa irrelevanta frågor som "- När är det mat?," eller "Vad sa 

du?" - vilket tyder på att eleven inte har lyssnat. En elev kan titta åt ett annat håll än framåt. 

Elever som inte har med sig material kan också sättas in i denna kategori. Kort sagt alla 

beteenden som innebär att eleven aktivt gör något helt annat än vad denne borde göra. 

      

2.5.3 Diskussion 

De verbalt aktiva eleverna ses som motiverade samtidigt som elever som inte säger något är 

omotiverade. Detta är en del av vad resultaten visar men lärarnas förutfattade meningar kring 

hur handlingar av en motiverad respektive omotiverad elev kommer till uttryck är betydligt 

mer komplicerade än så. Läraren tycks se interaktionen med eleverna som en grundläggande 

faktor när det handlar om hur motivation skall bedömas. Den verbalt aktiva eleven hjälper till 

att föra undervisningen framåt med sina frågor och följdfrågor. Eleven visar att denne lyssnar 

på vad läraren säger och blir snarast ett hjälpmedel som läraren kan använda i undervisningen. 

Men all muntlig aktivitet är inte positiv. Frågor som visar att eleven inte lyssnar eller som har 

som syfte att ifrågasätta läraren och religionsämnet blir ett hinder, något som förhindrar att 

samspelet mellan läraren och eleverna fungerar som läraren önskar. 

 Lärarna tycks också lägga märke till signaler som tolkas som att eleven tar in och förstår 

den information som läraren förmedlar. Sådana elevbeteenden tycks stärka bilden av ett bra 

samspel mellan lärare och elev. Däremot är tystnad ett begrepp som är mer problematiskt. Det 

finns många olika sorters tystnad, vilket också avspeglas i lärarnas svar. Elever som ständigt 

är tysta, som inte besvarar de frågor som läraren kan ställa till dem, betraktas som 

omotiverade. Dessa elever betraktas som svåra att komma igång med. Däremot finns också 

den sortens tystnad som tyder på att eleverna är fokuserade. Här handlar det om rätt sorts 
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tystnad, då eleverna förväntas lyssna och inte prata. Det är viktigt att komma ihåg att det är ur 

lärarnas synvinkel vi ser på tystnaden, och det är deras mål vi utgår ifrån när vi ser på 

resultaten. Även då lärarna noterar att vissa elever är tystare än andra och menar att detta kan 

bero på många olika saker som inte har med omotivation att göra, läggs ändå mycket fokus på 

diskussioner i klassrummet. Lärare kan alltså acceptera tystnad men ser ändå att elever bör bli 

mer muntligt aktiva för att förenkla bedömning och förbättra undervisningen. Detta kan ha att 

göra med vilka mål läraren har för kursen men också vilken förutfattad syn denne har på ett 

motiverat beteende.  

 Att se tystnad som signal på både motiverat och omotiverat beteende är inte konstigt i 

sig. Beroende på vilken kultur som råder på en skola och i ett klassrum kan tystnad användas 

och tolkas på många olika sätt av läraren. En elev som är tyst kan av vissa lärare ses som 

nonchalant, okunnig eller osäker medan andra lärare kan tolka tystnaden som ett bevis på att 

eleven är eftertänksam och att det krävs mer tid för att eleven skall kunna svara på en fråga.159
 

Intresset och motivation bland elever kan faktiskt påverkas av både tystnad och tillåtandet av 

icke-tystnad160 vilket gör lärarens roll och syn på just detta väldigt viktig. Lärarens syn på hur 

undervisningen bör fungera tycks i det här fallet prioriteras högre än hur olika elever kan 

förhålla sig till tystnad. Återigen kan detta bero på hur viktigt läraren anser att samspelet 

mellan denne och eleverna är, eller snarare hur elevernas samspel med läraren fungerar.  

 Att lärarna anser att samarbetsvilliga elever, alltså de som kan samarbeta med varandra 

samt förstå när de skall vara tysta, också är motiverade, tyder på att just lärarens kontroll över 

klassrummet är av stor vikt och blir i sig en viktig faktor när lärarna bedömer hur motiverade 

eleverna är. Lärarna tycks alltså utgå ifrån sina egna behov att kontrollera undervisningen för 

att uppnå de mål läraren själv har satt upp, samt de mål som finns i kursplanen.  

 Dessa reflektioner kan låta märkliga, som ett angrepp på lärarkåren, och jag vill betona 

att detta inte är min mening. En lärare vill naturligtvis att undervisningen skall bli så bra som 

möjligt och att eleverna skall lyckas. Empirin talar inte emot detta påstående. Elever som 

tycks vara självständiga i klassrummet, som ifrågasätter och står för sina åsikter, tolkas av 

lärarna som motiverade elever. Lärarna tycks dock mena att problem uppstår då elever agerar 

på ett sätt som kan skada samspelet i hela gruppen. Självständigheten kan så accepteras till en 

viss gräns. Lärarens bild av hur elever skall bete sig kan alltså påverkas av hur lärarna anser 

att gruppen bäst fungerar tillsammans. Både med varandra och med läraren själv.                         
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3 Slutsats 
Syftet med min uppsats var att undersöka hur religionslärare tolkar olika beteenden i 

klassrummet. Jag ville se vad lärarna ansåg vara en motiverad respektive omotiverad elev. 

Huruvida tolkningen av dessa beteenden stämde eller inte var inte intressant. Det var lärarens 

tolkning och resonemang kring motivation som var i uppsatsens blickfång. Min 

problemställning var hur lärare resonerar kring vad som är en motiverad respektive 

omotiverad elev i religionskunskapsämnet och utgick från följande frågeställningar: 

 Vilka förväntningar har lärare på elever i religionskunskapsämnet? 

 Har lärare förutfattade uppfattningar av hur en motiverad respektive omotiverad elev 

beter sig? 

 Vilka beteenden tar läraren till sig för att göra denna bedömning?  

  

Jag har delat in min empiri i fyra olika kategorier då empirin tydligt visade att en sådan 

uppdelning skulle vara lämplig. Därefter kunde jag lokalisera olika kvalitéer som tillsammans 

kunde besvara mina frågor.  

 Vad gäller vilka förväntningar lärare har på eleverna i religionskunskapsämnet kan vi se 

att lärarna kan ha både positiva och negativa förväntningar, vilka ytterligare kan delas in i 

kategorierna öppet eller passivt kritiska, samt passivt och öppet intresserade elever. Flera av 

lärarna med negativa förväntningar tycks förvänta sig en motsättning mellan sina egna mål 

och elevernas motivation. Jag menar att även positiva förväntningar kan leda till att 

motsättningar uppstår i de fall då förväntningar inte överensstämmer med hur klasserna 

egentligen fungerar. Därmed kan man fundera kring hur elevernas behov och klassernas 

förutsättningar påverkas, i fall där lärarna har förväntningar och förhoppningar redan innan 

kursen börjar.  

 Huruvida lärare har en förutfattad bild av hur en motiverad eller omotiverad elev ser ut 

och vilka beteenden som i sådana fall läraren tar till sig för att göra denna bedömning kan vi 

avgöra genom att se på de olika dimensionerna som lärare bedömer som viktiga. Verbal 

aktivitet respektive inaktivitet är två tydliga signaler på om en elev är motiverad eller inte. 

Elever som tycks ta emot information är motiverade medan de elever som aktivt tycks syssla 

med annat under lektionen inte är det. Eleverna skall vara självständiga och samarbetsvilliga. 

Däremot får de inte vara så pass självständiga att de ifrågasätter hela religionskursens 

existensberättigande eller lärarens roll.  

 Genom att se vilka olika beteenden och signaler som lärare tar emot och tolkar kan vi 

svara på båda dessa frågor: Lärare har en förutfattad bild av hur motiverade respektive 

omotiverade elever ser ut.  

 Vad gäller den övergripande frågan, hur lärare resonerar kring vad som är en motiverad 

respektive omotiverad elev i religionskunskapsämnet, kan vi dra en rad slutsatser med hjälp 

av empirin och de slutsatser vi dragit i de olika kapitlen. Samspelet, interaktionen, mellan 

läraren och eleverna tycks spela en viktig roll när det handlar om hur motivation skall 

bedömas. Läraren vill inledningsvis få reda på hur klassen fungerar och hur samspelet mellan 

läraren och eleverna tar sig an. Kunskap om detta ökar chansen att motivationen ökar 

eftersom läraren då bättre kan planera sin undervisning. Kunskap om klassen tycks också vara 
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ett led i att få kontroll över den.  

 Just kontroll verkar vara en viktig faktor för läraren. Elever som vet när de ska prata och 

när de ska vara tysta anses vara mer motiverade än elever som inte vill eller vet vad som är 

rätt beteende. Till viss del utgår alltså läraren från sina egna mål och förväntningar för att 

klassen skall uppnå de mål som har satts.  

 Vad gäller tystnad som ett tecken på motivation eller omotivation, finns det tankar kring 

att tystnad kan innebära vad som helst men för att undervisningen skall kunna gå framåt och 

bli engagerande, som lärarna önskar, bör elever som är tysta bli mer verbalt aktiva. Detta 

förenklar lärarnas bedömning av elevernas motivation. Därmed överskuggar det högre målet 

med religionskunskapsundervisningen, alltså engagerade och aktiva elever, tystnadens 

mångbottnade natur. Elevens personlighet eller situation kan med andra ord åsidosättas för att 

denna lättare skall kunna bedömas.   

 Elevernas aktiva samspel med läraren är med andra ord av största vikt när läraren vill 

bedöma elevernas motivation. Lärarens möjlighet och förmåga att ha kontroll över en klass är 

å andra sidan mycket viktig för att läraren skall kunna identifiera motiverade elever. Detta 

eftersom avsaknaden av kontroll åsidosätter de mål, och därmed de förutfattade bilder av 

motiverade och omotiverade elever, som lärare har. Lärarens förväntningar och förutfattade 

bild av hur en motiverad eller omotiverad elev ser ut påverkas alltså av hur läraren vill att 

samspelet i klassrummet skall fungera. Det beror helt enkelt på vad en lärare anser vara 

kontroll.   

 

Sammanfattning 
Jag har gjort en studie av hur åtta religionskunskapslärare i gymnasieskolan tolkar elevers 

beteende i klassrummet, eller närmare bestämt vad lärarna anser vara ett motiverat eller 

omotiverat beteende. Jag har även undersökt vilka förväntningar lärarna har på eleverna före 

det första undervisningstillfället.  

  Min data fick jag genom öppet riktade kvalitativa intervjuer med lärarna och denna 

bearbetades därefter med hjälp av en tematisk analys. Jag delade in lärarnas svar i olika 

kategorier, som därefter delades in i dimensioner som slutligen kunde delas upp i kvalitéer. 

Jag kunde sedan dra slutsatser av det bearbetade materialet från intervjuerna. 

  Jag kunde dra slutsatserna att lärarna, före undervisningstillfället, antingen förväntade 

sig att eleverna inte skulle infria lärarnas förväntningar, eller tvärtom infria dessa under 

lektionen. En viss risk finns i båda fallen att lärarens förväntningar, positiva eller negativa, 

påverkar klassen ogynnsamt eftersom läraren utgår ifrån sina egna förväntningar och sällan 

tar i beaktande klassernas unika struktur. 

 Det tycks finnas förutfattade meningar bland lärarna kring hur en motiverad eller 

omotiverad elev skall bete sig. Det kan dock vara svårt för läraren att tolka elevers motivation 

om inte interaktionen mellan läraren och eleven är funktionell och aktiv. Vidare är kontroll en 

viktig faktor som tycks påverka lärarens tolkning av elevernas beteende. Utan kontroll kan 

inte lärarna uppnå sina egna mål och elever som inte kan kontrolleras kan uppfattas som 

mindre motiverade. Ju mer kontroll i klassrummet, desto mer ökar motivationen tycks vara 
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budskapet. Tystnad är en viktig faktor som kan visa läraren vilka elever som vet när de ska 

vara tysta och när de ska diskutera, vilket också har med kontroll att göra. Rätt beteende 

betyder hög motivation.   
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Bilaga 1 

Intervjuade 

lärare 

 

Lärarnas 

förväntningar på 

elevernas beteende 

och motivation 

Det första som 

uppmärksammas 

av läraren i 

klassrum med ny 

klass 
Identifiering av 

motivation 
Identifiering av 

omotivation 

Sylvia 

 

"Jag tycker oftast 

diskussionsuppgifter är 

svårast för att man ska 

uppehålla nån sorts, 

ehm, kultur utifrån vad 

som är inne just i vårat 

kompisgäng."  

 

"De är jättesvårt därför 

att idag så är 

fördomarna ännu större 

än förut därför att nu 

har man fördomar mot, 

både mot muslimer och 

kristna." 

"Ja det är väl, amen 

det man ju ser, det är 

väl kanske deras 

blickar och hur de 

sitter i klassrummet, 

asså för bara det kan 

ju få en blick av om 

dom är intresserade 

eller inte."  

 

"Inte dumförklara folk 

som tycker annorlunda 

än dig själv för då 

skulle vi behöva 

dumförklara väldigt 

många här i världen."  

 

"Jag kollar vad dom, 

alltså vad dom redan 

kan, vad dom har för 

fördomar, alltså vad 

dom har träffat på, och 

så tala om vad som 

står i kursplanen och 

vad vi behöver titta på. 

Också brukar jag prata 

om vad mina mål, och 

att de förhoppningsvis 

ska bli av med sina 

fördomar och få en 

större förståelse för 

andra människors sätt 

att se på tillvaron." 

"Men den perfekta 

eleven är en elev som 

har åsikter, som törs stå 

för dessa men samtidigt 

vara villig att 

förändras."  

 

"Jättebra diskussioner, 

ställer frågor och så. det 

är nog ofta så att de som 

törs delta i 

diskussionerna, alltså de 

som inte är intresserade, 

de är varken 

intresserade av när man 

ska prata eller när man 

ska skriva. Så att dom 

presterar nog bättre dom 

som är med."  

 

"Den perfekta eleven är 

en elev som har åsikter 

och som törs stå för dom 

men samtidigt är villig 

att förändras, ehm, aa!"  

"En sån elev, eh, är svår 

att få igång, i någon 

uppgift överhuvudtaget. 

(...) En omotiverad elev 

går inte igång på nåt av 

dom sätten, dom har på 

nåt vis bestämt sig för att 

det här är ett oviktigt 

ämne och då behöver jag 

liksom inte engagera 

mig."  

 

"De som är omotiverade, 

ehm, kritiska, dom e ju 

liksom kritiska mot alla 

som skiljer sig från deras 

alldeles egna norm. Dom 

har en snäv referensram 

liksom."  

 

"Jag kan ju tycka att de 

uttrycker otroligt hemska 

saker, både mot sina, ehm, 

och då brukar jag säga att 

de har ju säkert kristna 

skolkamrater." 
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Vera 

 

"Nu har ju jag blivit lite 

mer rutinerad och lite 

mer krass då och då 

tänker jag så här, jaha, 

nu börjar vi om från 

början igen, så jag har 

ju liksom, så det är ju, 

jag får ju lägga ner mer 

energi på första 

lektionen att lägga upp, 

att entuasmiera 

eleverna, varför håller 

folk på med tro 

överhuvudtaget."        

 

"Jag kan till och med 

börja mina praktiska 

programkurser i religion 

med att, ja, som ni vet 

är ju gymnasiet en 

frivillig skolform och då 

ingår religion som en 

kurs som ni köpte med 

fordonspaketet här till 

exempel, så ingår det 

som en kurs, bara så att 

ni vet det så behöver vi 

inte ta den diskussionen 

mer."  

 

"Om man ska träffas 

fem personer, en är 

muslim, en är kristen, 

en jude hindu buddhist, 

om dom träffas, vad 

finns det för skillnader, 

vad finns det för 

likheter. Vad skulle vi 

kunna komma överens 

om, vad kan vi inte 

komma överens om, vad 

beror det på?" 

"Det man märker först 

är hur dom sätter sig, 

det är ju en väldig 

skillnad också, när jag 

kommer till nya 

program brukar jag 

direkt se hur de sitter, 

om det finns några 

rivaliteter mellan 

grupperna och så. En 

person kan ju förstöra 

inte en hel klass men 

nästintill en hel klass 

genom att vara 

ifrågasättande genom 

mig som lärare och 

ämnet, asså det sprider 

ju ringar på vattnet, så 

tar man inte tag i det 

på en gång så kan det 

ju bli fler som hänger 

på det och blir det en 

för stor grupp så går 

det inte att kontrollera 

den gruppen sen så 

informella ledare 

måste man ta ner 

direkt och det ser man 

ganska snabbt."  

 

"Dom brukar ofta va 

ganska inställsamma, 

kunna läsa koder, de 

brukar vara ganska 

smarta liksom, a, de 

vet hur de ska bete sig 

och det är bara att se 

till att man får respekt 

från den så... eller 

kanske att man redan 

på lektion ett eller två 

måste platta till den 

eleven."  

"De faktiskt är där, 

ställer frågor, är med på 

genomgångar, jobbar 

med sina uppgifter, 

alltså. Alltså, det är som 

att jobba med en tänd 

och en släckt lampa 

skulle jag vilja säga, det 

är väldigt tydligt. det 

tycker jag är jättebra, att 

de är provocerande och 

ifrågasättande. Man 

måste vara med i 

religionskursen, det är 

ju ingen distanskurs. 

Det kräver en del 

diskussioner i klass."   

 

"Det finns ju dom som 

är jättemotiverade och 

därför måste man ju se 

till att ha varierade 

uppgifter så att man har 

enskilda skrivuppgifter 

också, men jag tror ändå 

att man liksom, man 

måste träna på att vara i 

ett sammanhang också, 

samarbeta alltså, när 

man kommer in i ett 

arbetslag när man blir 

vuxen sen också, så det 

är skolning för livet."  

 

"Jag gillar ju när 

eleverna diskuterar och 

ifrågasätter, det är 

därför jag är här ute på 

dom här programmen." 

"Vissa kommer ju in i 

klassrummet med en coca 

colaburk i handen så här, 

men nu får de inte ha det 

längre, men så ha de det, 

och så kan de komma in 

så här och lägga huvudet 

mot coca cola burken och 

så sitter de och säger, åå 

jag vill inte ha religion, 

jag tror inte på Gud! Det 

ser jag som en väldigt 

omotiverad elev. som inte, 

som aldrig säger nånting, 

som aldrig är med." 

 

 "Hög frånvaro brukar ju 

vara en sak, också att de 

inte interagerar  med 

andra i gruppen, att de har 

något socialt problem, 

asså att de inte kan fixa de 

vanliga sociala koderna så 

att säga."  
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Helene 

 

"Jag har ofta väldigt 

positiva förväntningar, 

tycker att jag förväntar 

mig att de ska tycka att 

det är roligt och 

intressant och 

spännande. Sen så 

tycker jag att 

religionsämnet är 

väldigt spännande också 

för att man kan plocka 

upp och fånga elever 

lite beroende på vart 

dom är och man kan ta 

hjälp av olika elevers 

bakgrunder också, eh, 

jag brukar försöka att 

tänka inför varje grupp 

också att man visar stor 

respekt inför olika sätt 

att tro och tycka för det 

är ju ett sånt ämne som 

kan beröra ganska 

känsliga saker så det 

tycker jag är viktigt."  

 

"Inför varje grupp 

förvänta mig att de ska 

va intresserade och 

engagerade och 

diskussionsbenägna."  

 

"Det vet man att det 

finns i alla klasser olika 

sätt att få människor att 

diskutera, till exempel i 

skrift." 

"Man försöker väl 

fånga upp en stämning 

kanske när man 

kommer in, och 

försöker fånga upp 

vilka individer som 

sitter i gruppen men 

också kanske vilken 

stämning som gruppen 

utsöndrar."   

 

"Jag tror att man ska 

passa sig för att snabbt 

tänka att den där 

eleven ser ointresserad 

ut, man måste försöka 

att ha ett öppet sinne, 

asså att dom precis 

som alla andra 

påverkas av vad som 

händer runtomkring 

och hur har dan 

hemma varit och vad 

käkar jag för lunch jag 

måste stressa till 

bussen och sånt. Så att 

bara för att en elev kan 

vara trött vid första 

lektionstillfället så 

behöver inte det 

betyda nånting." 

 

"Jag tror i grund och 

botten att om eleverna 

tycker att det är roligt 

så blir dom 

intresserade." 

"Jag tycker ju att en 

motiverad elev visar 

motivation väldigt 

genom engagemang, det 

tycker jag väl är det 

yttersta tecknet på att 

eleven är motiverad. Jag 

tycker engagemang kan 

visa sig olika från 

individ till individ, för 

någon är det att vara 

väldigt aktiv muntligt, 

för nån så är det att vara 

väl förberedd, för nån så 

är det att lyssna aktivt. 

Genom att ja, man ser 

att personen följer med, 

man ser kanske att 

personen nickar, eller 

man ser att personen ler 

när man säger nåt till 

exempel, eh, om 

personen ställer 

följdfrågor eller visar att 

han är med i."  

 

"Jag försöker att ha med 

mycket diskussioner i 

min undervisning och 

om man ser att dom är 

med i dialoger och man 

ser att dom är aktiva. 

när man har en dialog 

med någon, så snappar 

man ju upp alla dom här 

små subtila signalerna, 

som hur folk sitter."  

 

"Alltså kroppsspråk och 

frågor o jag menar 

engagemang kan ju visa 

sig i en följdfråga som 

är direkt kopplad till det 

vi pratar om."  

 

"Vara aktiv, ställa 

frågor, men också att 

komma i tid, ha med sig 

grejor."   

"Vi använder på den här 

skolan oss av macdatorer, 

eh, det syns ganska tydligt 

om en elev sitter och gör 

nåt annat på en dator som 

inte är engagemang och 

jag tror att vi lärare i 

klassrumssituationer 

snappar upp väldigt 

mycket mer, eh, än 

kanske vad många elever 

tror."  

 

"Oengagemang kan ju va 

att man frågor om nåt jag 

precis har sagt och inte 

har lyssnat kanske till 

exempel, eller vad blir det 

för mat. Om det är en elev 

som aldrig har med sig 

några grejor, alltid 

kommer sent, så sänder 

det också signaler." 

 

"Jag tror att man ska 

passa sig för att snabbt 

tänka att den där eleven 

ser ointresserad ut, så man 

ska försöka vara så 

förutsättningslös som 

möjligt." 
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Jakob 

 

"Det här är ett ämne 

som alla ska kunna vara 

intresserade av och att i 

början lägga fram det på 

det sättet, jag har till 

exempel börjat min kurs 

ofta med livsåskådning 

liksom meningen med 

livet, framtiden, 

identitet och såna saker. 

Och om man börjar där, 

tänker jag, så varje 

elevs liv är ju viktigt för 

dom, det är ju nånting 

dom är intresserade av, 

vem är jag och såna 

frågor är ju såna som 

alla på nåt sätt kan finns 

nån mening i."   

 

"Hur jag som lärare 

presenterar kursen och 

ämnet och inriktningen 

så hur jag går inte i 

klassrummet påverkar 

ju eleverna att bli 

motiverade." 

"Det första intrycket 

av en klass, det är, för 

mig iallafall, en 

kollektiv grej.. men 

asså, vi har ganska 

stora klasser, upp emot 

30 elever i varje klass 

och det första man ser 

då är gruppen. Och där 

är det lite olika hur en 

grupp är, hur en grupp 

beter sig och man 

känner ju av hur trygg 

den är kanske, såna 

saker kan man ändå 

känna tidigt. Hur 

uppmärksammar dom 

mig är såna saker, och 

hur fokuserade, det är 

väl ganska ofta så att 

precis när man lär 

känna en grupp så är 

dom ganska ofta, då 

vill dom också lära 

känna mig liksom, 

därför ar det ju lite 

mer reserverat, i 

början. Då handlar det 

mer om att öppna nån 

typ av kontakt. Det är 

ju sällan de öppnar 

upp sig direkt." 

"Att vara motiverad är 

att på nåt sätt uppfatta 

mening med det vi 

håller på med i 

klassrummet. Men 

elevaktivitet behöver 

inte betyda att man är 

verbalt aktiv. En 

elevaktivitet är till 

exempel att verkligen 

tänka! En elev som 

verkligen sitter och är 

aktiv på det sättet, att 

det händer nånting inne 

i eleven, det är där det 

ska hända nånting, det 

är elevaktivitet om 

nånting asså."  

 

"Det finns också såna 

som är mer inåtvända 

men ändå motiverade 

och intresserade."  

 

"När vi har en 

diskussionsfråga så 

säger jag, okej nu ska vi 

prata om det här så blir 

det helt tyst, asså, man 

känner att nu är det nåt 

folk lyssnar på. Man 

känner ju i en grupp när 

man har fokus och 

intresse och när man 

har, att nu, nu 

kommunicerar vi 

liksom." 

"Sen kan det ju vara 

uppenbart så att elever 

inte kommer, nämen det 

är ju en sån man märker 

om de inte kommer, eller 

kommer för sent. En 

omotiverad elev är ju en 

elev som inte ser, på nåt 

sätt, meningen med det vi 

håller på med."  

 

"Om det finns saker 

runtomkring i ens liv så 

man inte orkar riktigt. 

Man är tvungen att vara 

där men man kan inte 

riktigt bry sig."  
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Nils 

 

"Eleven ska väl försöka 

vara lyhörd och lyssna 

på andra, delaktig, ta till 

sig och vara en form av 

reflekterande elev, man 

ska helt enkelt kunna 

byta glasögon. Och då 

måste man kunna lyssna 

och ta till sig. Att vara 

nyanserad."  

 

"Jag har alltid funderat 

på hur jag ska få mina 

elever motiverade, det 

är den största 

utmaningen. Många är 

ju väldigt omotiverade. 

Framförallt kanske i ett 

ämne som 

religionskunskap då, 

vad ska jag med detta 

till?" 

"Hur stämningen är. 

Man märker ganska 

fort hur stämningen är 

i en grupp. När man 

ställer dom första 

frågorna märker man 

om dom vågar prata. 

Eller om dom bara 

sitter och antecknar. 

det är väl det man 

märker av först, eller 

om dom gör nåt helt 

annat. Man märker 

nästan första eller 

andra lektionen hur 

det kommer att vara, 

om man kommer att 

jobba i med- eller 

motvind." 

 

"Om dom inte säger 

nånting. Att man 

måste dra ur dom 

orden, men sen vet jag 

att vissa är mer 

motiverade i vissa 

klasser. Ämnet är inte 

så viktigt men betyg är 

viktigt." 

"En motiverad elev är 

aktiv, ställer frågor, 

svara på frågor, har ett 

positivt sätt i 

klassrummet. Asså, man 

märker att den vill 

genom att den är aktiv i 

tal och skrift."  

 

"Eh, den eleven ska väl 

försöka vara lyhörd och 

lyssna på andra, 

delaktig, ta till sig och 

vara en form av 

reflekterande elev, man 

ska helt enkelt kunna 

byta glasögon. Och då 

måste man kunna lyssna 

och ta till sig. Att vara 

nyanserad."  

 

"Det kan ju finnas olika 

typer av motivation. 

Vissa kan tycka att det 

är roligt att prata och 

diskutera men vill inte 

skriva ett skit men är 

jätteaktiv och så under 

lektionstid men när det 

kommer till prov så 

frågar man, har du 

pluggat? Nä säger han 

då. Så det är både och. 

Diskussionsglada 

klasser kan ju vara 

relativt motiverade, 

skulle jag vilja säga." 

"En omotiverad elev 

märks ju ganska tydligt. 

Det är en elev som sällan 

har med sig material, 

kommer inte i tid, deltar 

inte i diskussioner, svarar 

inte på frågor. Gör annat 

under lektionstid." 

 

"Vissa klasser satsar på ett 

högre betyg men är inte 

lika glada för att diskutera 

i klassrummet medan 

andra gillar att diskutera 

men är inte lika 

intresserade av betygen. 

Men de senare kanske är 

lite mer genuint 

intresserade, vilket kanske 

låter konstigt." 
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Petra 

 

"Nej, allt som oftast har 

jag inte det. För jag 

tänker att det är bättre 

att gå in med ett blankt 

papper liksom, så man 

får se, lite hur gruppen 

känns liksom. Jamen 

liksom som hur dom 

verkar." 

 

"Man ska vara nyfiken 

på det, och samtidigt 

skall man ju vara 

nyfiken på sig själv, hur 

man ställer sig till dom 

här djupa existentiella 

frågorna. Asså att våga 

diskutera det, det 

handlar om en 

nyfikenhet tycker jag." 

"Liksom hur gruppen 

känns för att, beroende 

på hur man sätter sig i 

ett klassrum till 

exempel, hur dom är 

när dom kommer in 

eller pratar dom med 

varandra, är det några 

där och några där, och 

sitter nån ensam där, 

asså såna grejor är ju 

liksom det första man 

tänker på när man 

träffar dom. Ser man 

ganska tydligt i en 

grupp att det, att nån, 

sitter väldigt ensam, 

eller, det är klart att 

det kan vara självvalt, 

alltså, men ofta är det 

ju inte det."  

 

"Jag tänker att först 

blir det nog mycket 

gruppen, och särskilt 

om det är en grupp 

man inte träffat förut, 

vilka grupper som 

finns i den stora, men 

ju längre tiden går blir 

det, man lär känna 

elever, då skapar man 

ju relationer till dom 

och då blir det alltid 

lättare att se 

individer."  

 

"Det är klart att det 

kan påverka 

motivationen, men det 

kan påverka åt båda 

håll, kan jag känna. 

Det kan sporra en att 

göra bättre resultat, 

men det kan också 

göra att man mår 

sämre och det 

påverkar också 

motivationen." 

"Ja, att dom är 

närvarande, ja inte 

fysiskt då, utan att dom 

faktiskt är med, och att 

dom, jamen att dom 

tittar på en när man 

pratar med dom, att dom 

svara när man frågar 

dom saker."  

 

"Ja, det är ju där man 

ser tydligast och lättast i 

diskussioner, asså dom 

elever som ställer frågor 

och kommer med 

funderingar och tankar, 

samtidigt som man 

måste försöka att få med 

alla på det tåget då. det 

är viktigt att man förstår 

vikten av att vara med i 

diskussionen, att man är 

med. man ökar 

motivationen mer om 

man får igång dom."  

 

"Det kanske inte är ett 

sådant tillåtande klimat i 

den klassen eller 

gruppen men man är 

fortfarande väldigt 

motiverad och vill ha ett 

högt betyg och dom 

eleverna måste man ju 

försöka att lyfta för att 

dom tar inte steget 

själva att prata i en 

diskussion."  

 

"Jag vet att det finns 

dom som är väldigt tysta 

men som fortfarande är 

väldigt motiverade."  

"För det första tittar dom 

inte så mycket på mig 

som lärare, dom är inte 

riktigt närvarande även 

om dom fysiskt faktiskt 

sitter där och eftersom vi 

arbetar mycket med 

datorer så sitter man ofta 

med locket uppe, vad gör 

man där egentligen? Man 

sitter kan med nån telefon, 

oftast pysslar man med 

nåt helt annat än det som 

vi faktiskt gör."  

 

"Det kan sporra en att 

göra bättre resultat, men 

det kan också göra att 

man mår sämre och det 

påverkar också 

motivationen."  
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Elin 

 

"Ja men de ska öka 

förståelse, framförallt 

det. Att se förbi alla 

fördomar och öka 

förståelse för alla är ju 

faktiskt människor."  

 

"Jag är nog en ganska så 

auktoritär lärare, så jag 

har inte svårt att fånga 

elevers uppmärksamhet, 

det kan jag ju säga. Men 

däremot inställningen 

kan ju vara att religion 

är nånting tråkigt då."  

 

"Man kan föra 

diskussion på ett 

papper. Men självklart 

har jag mycket muntligt 

för religion är en 

diskussionsämne." 

"Jag har väldigt 

mycket yrkesprogram, 

där behöver man inte 

se, där hör man. Öh 

religion är tråkigt!" 

 

"Man tror att en elev 

inte alls är intresserad 

men kanske bara är 

trött den dan."  

 

"Trygghet är viktigt. 

Först och främst måste 

eleverna få förtroende 

för mig, känna sig 

trygga med mig. Så 

jag måste vinna hela 

gruppen, och när jag 

gjort det måste det sen 

också finnas 

förtroende i gruppen 

sinsemellan." 

"Man ser ju när eleven 

tittar intresserat, asså det 

finns ju nånting i 

blicken som säger att 

jag vill veta mer. Man 

ser ju om en elev är 

receptiv, asså man tar 

till sig, det ser du i 

ögonen. Man tar in på 

olika sätt men på en elev 

ser man ju direkt om 

han är nyfiken, hela 

kroppsspråket, han är 

med, man får lite nickar 

du vet, man får 

respons."  

 

"Jag kör mycket case, 

eller fall så, det tycker 

jag är bra, då får dom 

fem eller sex case i 

klassen och då måste 

man ju i gruppen vara 

med och diskutera och 

sen så måste man ju på 

nåt sätt få fram vad 

gruppen har kommit 

fram till. Och hittar man 

nåt case som berör dom 

själva, då blir dom ju 

engagerade för då 

kommer det så nära dom 

liksom."  

 

"Självklart har jag 

mycket muntligt för 

religion är en 

diskussionsämne."  

 

"Och i religion särskilt 

som är ett 

diskussionsämne där 

man vill diskutera." 

"Jag tycker att elever 

signalerar mer, asså killar 

har ju ofta det här, dra på 

sig luvan men det är inte 

det att jag inte är 

motiverad det är att jag 

mår inte bra. Det spelar 

inte roll vilken lektion jag 

sitter på så mår jag såhär." 

 

 "Det beror mycket på 

vilka frågor du ställer. Jag 

jobbar mycket med att jag 

ställer frågor för att få 

igång tankeprocesser och 

mår eleverna bra så fångar 

dom dom och mår dom 

inte bra så fångar dom 

inte det." 



50 

 

 

Camilla 

 

"Jag har väl 

förväntningar på att de 

ska tycka att det är 

intressant, det finns väl 

undermedvetet att dom 

ska tycka om det, att vi 

är öppna för det här och 

är intresserade. 

Men samtidigt att de ska 

våga ställa frågor, att 

man vill att det ska bli 

lite mer öppet så att 

man kan diskutera, och 

att dom kommer lite 

längre i sina tankar och 

funderingar, och att det 

inte bara är att man 

skriver ett prov och 

lämnar in utan att man 

kan lyfta upp saker och 

dela med varandra 

liksom, erfarenheter och 

tankar. Så att det ska bli 

lite dynamik." 

"Ah, jag kanske tänker 

på om det är någon 

som är utåtagerande 

för det har jag ju 

träffat en del elever 

som är, sen märker jag 

väl om det är nån som 

fäller upp datorn eller 

nåt annat. Såna här 

beteenden."  

 

"Det finns ju olika 

stämningar i klasser. 

En del klasser är ju 

homogena eller lika 

varandra liksom, ingen 

sticker ut så utan alla 

är ganska.... Och sen 

finns det klasser där... 

Jag ser väl dom mer 

som individer, det 

hoppas jag verkligen 

att jag kan göra. Men 

det är ju väldigt stora 

klasser vi har, runt 

trettio personer, så det 

är lätt att, ja där har vi 

den gruppen och där 

har vi den." 

"Amen, jag jobbade på 

en privatskola i 

Göteborg och där va 

eleverna väldigt 

motiverade på alla 

möjliga olika sätt, dom 

var intresserade... det 

var det där, hängde med 

på lektionerna, ställde 

frågor, läste boken, 

gjorde allting och på 

något sätt så såg man att 

det betydde nåt."  

 

"Eh, ah att dom ställer 

frågor, det tycker jag är 

ett bra tecken att dom 

frågar eller ifrågasätter 

eller att dom vill ha lite 

mer provkommentarer 

och så. Och om dom 

redovisar, men ah hur 

ska jag tänka här, ge 

mig mer feedback. Vara 

nyfiken."  

 

"En elev kan ju vara 

aktiv andra tider än på 

lektionstider, att om jag 

ger en uppgift en fredag 

eftermiddag så känner 

elever, nä jag har ingen 

energi just nu så gör 

man det när man hittar 

motivationen istället."  

"Ibland avslöjar dom sig 

ganska snabbt, typ frågar 

regelbundet, när ska vi 

äta?"  

 

"En elev som är 

omotiverad försöker väl 

att hitta genvägar att göra 

det på det lättaste sättet 

hela tiden, eh ja, ger jag 

en uppgift så försöker 

dom lösa det så snabbt 

som möjligt så blir jag av 

med den."  

 

"En del klasser känns ju 

som att dom inte har nån 

motor, att dom inte 

kommer dit med nån 

styrfart. Dom kommer dit 

och sen så får man hjälpa 

dom med allting i 

princip." 


