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~SAMMANFATTNING~ 

SAMMANFATTNING

Många elever är idag omotiverade vad gäller skolarbetet. I den här uppsatsen har vi försökt att
hitta förklaringar till elevers inställning till undervisningen, lärare och skola. Vi har även tagit
del av lärarnas arbete och deras arbetsplats. Genom de böcker vi läst har vi fått vissa centrala
tankar som vi har använt oss av i de intervjuer som vi har gjort.

Vi har valt att göra djupintervjuer med 6 elever och 6 lärare i en större östgötsk stad. En pojke
respektive en flicka ur årskurserna sju, åtta och nio har intervjuats. Eleverna är valda utifrån
hur motiverade de är. Lärarna har vi valt utifrån hur många år de varit yrkesverksamma och
de har i huvudsak arbetat på högstadiet med språkundervisning.

Av intervjuerna att döma var relationen mellan lärare och elever det viktigaste för elevernas
motivation. Detta gällde framförallt de mindre motiverade eleverna som tappade intresset för
ämnet och därmed blev omotiverade om inte relationen med läraren fungerade.

Svaren och samtalen vi hade med eleverna visade att ämnet i sig egentligen inte har så stor
betydelse. Det viktigaste är hur ämnet förmedlas av läraren.

Det är också viktigt för elevers motivation hur stort engagemang läraren visar för sitt ämne.
Intervjuerna tyder på att det avspeglar sig i undervisningen om läraren inte visar tillräckligt
engagemang. Alla pedagogers önskan måste väl ändå vara att kunna motivera och skapa en
lust att lära hos eleverna.
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1 INLEDNING

  1.1 Problembakgrund

Vi har valt att i den här uppsatsen ta reda på hur vi med pedagogiska metoder kan få elever
mer studiemotiverade. Vi anser att det finns flera skäl till detta ämnesval.  Vi ser motivation
som en förutsättning för att eleven ska ta till sig den kunskap som förmedlas men under vår
lärarutbildning upplevde vi att vi inte fick tillräckligt med pedagogiska metoder för att kunna
motivera eleverna, eftersom utbildningen hade starkt fokus på ämnesteoretiska studier.
Lärarprogrammet har lett till goda ämneskunskaper men vissa brister när det gäller att
förmedla kunskaperna på den nivå vi undervisar. Under arbetets gång har vi kommit att titta
på olika relationer mellan elever och lärare.

Lärarprogrammet förutsatte att eleverna skulle vilja ta del av den kunskap som förmedlas i
skolan. Men hur gör man som lärare om så inte är fallet? Med viss erfarenhet från skolan kan
vi konstatera att just brist på motivation är ett stort problem för att bedriva effektiv
undervisning. Ofta hörs i klassrummet: Varför ska vi göra detta? Jag orkar inte. Det är inget
roligt.

1.2 Syfte

För oss är det viktigt att i den här uppsatsen få förståelse för hur både elever och lärare
reflekterar över lärandet och vilken betydelse relationer kan ha för lärandet samt hur skolan
fungerar som arbetsplats. Med den här uppsatsen vill vi komma närmare svaret på frågan hur
man får omotiverade elever intresserade av undervisningen.

1.3 Problemformulering

•  Stämmer litteraturens tankar överens med hur eleverna ser på undervisningen?

•  Hur viktig är läraren för elevernas inlärning?

•  Hur tillvaratar lärarna elevernas intresse?

•  Vilken betydelse har elevens syn på undervisningen för undervisningen i sig?
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2 METOD

2.1 Tillvägagångssätt

Undersökningen har genomförts enligt följande:

•  Genom pedagogisk litteratur tog vi del av flera forskares syn på undervisning. I
teoriavsnittet gör vi en sammanställning.

•  Utifrån vår teorigenomgång utformade vi våra intervjufrågor till eleverna.(Se bilaga 1).
Elevernas svar fick sedan utgöra mall för de frågor som vi ställde till lärarna för att vi på
så sätt skulle kunna se om lärarnas och elevernas uppfattning om skolan och
undervisningen skilde sig mycket åt. (Se bilaga 2). En av intervjuarna ställde frågorna
medan den andra noterade svaren. Vi valde detta tillvägagångssätt då vi kände att en
bandspelare kunde vara till hinder för uppriktigheten. De intervjuade personerna fick
under intervjuns gång vid behov följdfrågor. Dessa ställde vi för att lättare kunna jämföra
pojkars och flickors svar och för att se om det var någon skillnad mellan mer motiverade
(MM) och lite mindre motiverade (LM) elever. Vi valde att inte ställa någon direkt fråga
om motivation och avslöjade inte heller att arbetet handlade om detta för att de intervjuade
inte skulle känna sig pressade att hitta de rätta svaren, utan istället kunde redogöra för sina
egna tankar i de mer allmänna frågor som vi ställde.

I vår empiriska studie har vi valt att göra en kvalitativ undersökning i form av
djupintervjuer med 6 elever och 6 lärare i en större östgötsk stad varav en pojke och en
flicka ur årskurserna sju, åtta och nio. Klassföreståndarna/mentorerna har gjort en
bedömning av elevernas motivation och utifrån detta valt ut eleverna.

Lärarna har vi valt utifrån hur många år de har varit yrkesverksamma. Vi har intervjuat två
lärare som är relativt nyutexaminerade och som bara har arbetat i något år. Två lärare har
arbetat i ungefär tio år och två lärare har arbetat i minst tjugo år. Lärarna har även i
huvudsak arbetat på högstadiet med språkundervisning. Fyra av lärarna arbetar på en
kommunal skola medan en lärare arbetar på en friskola och en lärare med
Montessoriverksamhet. Vi valde att ha lärare som har arbetat olika länge och på olika
skolor för att få en så bred bild som möjligt på hur de ser på eleverna.

•  Vår uppläggning  av diskussionen har baserat sig på Anne-Marie Kvelis bok ”Att vara
lärare” (1993), där vi utifrån elevernas respektive lärarnas svar utgått ifrån punkterna syn
på människan, syn på kunskap och lärarens roll i enlighet med vår problemformulering.
Dessutom har vi valt att ta upp skolan som arbetsplats, då den har stor påverkan på såväl
elever som lärares inställning till undervisning.
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3 TEORI

3.1 Inledning

Vi började vårt arbete med att leta efter lämplig pedagogisk litteratur som diskuterade och
beskrev men som även ifrågasatte olika inlärningssätt och idéer. Vår utgångspunkt var att
synliggöra olika tankar om hur man som pedagog kan skapa en inlärning där eleverna känner
lust och vilja att ta till sig kunskap, för sin egen skull, istället för att tvångsmatas med olika
fakta som de inte anser sig behöva.

De frågor som vi ställde till eleverna är framför allt utformade utifrån den litteratur som vi har
läst. Vi har funnit att vissa framträdande faktorer har betydelse för hur undervisningen bedrivs
och konsekvenserna av denna. Vår sammanställning börjar med vissa kritiska synpunkter på
undervisning varefter följer en redogörelse för några motivationsteorier och sedan en
granskning av lärarens roll som motivatör för eleverna. Den efterföljande indelningen tar upp
områden som vi har funnit ha stor betydelse för möjligheten att skapa motivation; vikten av
elevers och lärares relationer, kunskap med förankring i elevernas värld och inte minst
lärarens engagemang. Under dessa rubriker har vi sammanställt intressanta åsikter från olika
författare som förtydligar och reflekterar över dessa aspekter av undervisningen. I vår
avslutande del har vi återgett viktiga reflektioner från Anne-Marie Kvelis bok Att vara lärare
som med sin syn på undervisningen har varit mycket betydelsefull för vår uppsats.

3.2 Kritiska synpunkter på undervisning

Kritik på hur undervisningen bedrivs uttrycks av Lars Thofelt, som är pedagog och professor i
biologi, i boken Om undervisning (2001). Thofelt, med egna erfarenheter av läraryrket,
beskriver hur han som nyutexaminerad upplevde sin nya arbetsplats vilket är ett tydligt
exempel på hur skolan såg ut då och, med största sannolikhet, även ser ut idag på många
platser.

”Skolan saknade glädje. Eleverna föreföll molokna och håglösa. Det var föga förvånande
eftersom de proppades fulla med detaljer från morgon till kväll. Jag kände alltför väl igen
tristessen från min skoltid, då jag förvisso inte skördade lagrar. Plugga in och rabbla in,
själlöst rabblande visar hur passiv eleven är. Läraren talar till eller förbi eleverna men sällan
med dem.” ( Thofelt s.45)

I Skolexempel, en debatt- och idéskrift om skolan (1995) från SACO (Sveriges Akademikers
Centralorganisation) ifrågasätter Hans-Åke Scherp, skolforskare och rektor, skolans uppgift,
enligt det traditionella synsättet, att se till att eleverna lär sig ett bestämt stoff på en viss tid.
Detta medför, säger han, att misslyckanden byggs in genom att lärarna känner sig misslyckade
om de inte lyckas lära in stoffet hos eleverna och eleverna känner sig misslyckade om de inte
når upp till kriterierna för att få kvalitetsstämpeln. Eleverna blir passiva kunskapskonsumenter
(utan ansvar) och allt ansvar vilar hos lärarna. Detta är enligt författaren en grogrund för
klander och skuldfördelning i relationen elever - lärare. ( SACO, Scherp s.42)

I Vad ska skolan ge (2000) framför Margita Nilsson, gymnasielärare och lärarutbildare,
mycket kritiska synpunkter på dagens skola.
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”Eleverna från och med högstadiet värjer sig, de införlivar inte vad de ”lärt” sig med sitt
eget vetande. I skolan lär man in och så får man glömma det igen, för att ge plats i hjärnan
för nästa prov, det är elevernas attityd som bottnar i en verklighet. En konsekvens av detta
blir att på alltför många lektioner sitter elever som inte vill och var och en förstår att det då
inte blir någon arbetsro.” (Nilsson s.91)

Eie Eriksson, lärarutbildare, ifrågasätter i sin bok Undervisa i språk (1989) varför skolan inte
kan ta tillvara småskoleelevernas glöd när de börjar skolan.

”Nyfikenhet, vetgirighet och entusiasm ligger bakom det lilla barnets många frågor och
provande agerande. Glad förväntan och vilja att lära sig präglar förskolebarn och första-
klassare. Det gäller för skolan att väl ta tillvara på och utveckla dessa positiva
förutsättningar, något som tyvärr inte alltid lyckas.”(Ericsson s.18)

3.3 Motivationsteorier

I de föregående beskrivningarna av skolans värld kan säkert många känna igen sig och det
gemensamma för dessa är att skolan inte fyller sitt syfte: att skapa ett intresse för att ta till sig
kunskap. Skolan framstår här som något nödvändigt ont som eleverna måste igenom. Var
finns då problemet? Hur kan vi motivera elever?

Ericsson redogör i sin bok Undervisa i språk (1989) om inlärning och motivation. Inlärning är
hos människan en inre, aktiv process som resulterar i ett förändrat beteende. Det är viktigt att
skilja på mognad och inlärning. När en hund lär sig att gå på två ben är det fråga om inlärning
då detta inte är ett naturligt beteende hos hunden utan ett resultat av träning. Det är genom
övning som inlärning sker vilket man sedan kan konstatera genom att man presterar något
som ett resultat på att man lärt sig det inövade. Övning kan göra att prestationsnivån förändras
vilket är ett tecken på att individen utvecklats. Skolan ska sträva efter att skapa denna positiva
förändring. Men övning är inte tillräckligt för att inlärning ska ske. Om det inte finns något
intresse eller positiv emotionell inställning till det som ska läras in så leder övning till en
minimal eller ingen förändring alls av prestationsnivån.

”Elevens beredskap inför inlärningsuppgiften, vilja att lära, motivation, är ibland helt
avgörande för resultatet.” (Ericsson s.75)

Ericsson uppmärksammar Hull (1943) och hans tankar om att motivation är en nödvändig
förutsättning för inlärning. Människan har, enligt Hull, vissa grundläggande behov av
biologisk art som sömn, näring, vatten men även några inskjutna variabler som behov av
trygghet, av samhörighet, av uppskattning, självförverkligande o.s.v. En människa som ska
lära sig något måste stå under ett visst tryck av något behov för att inlärning ska bli möjlig.
Det krävs ett spänningstillstånd som resulterar i inlärning när man har tillfredställt behovet av
t.ex. självförverkligande eller uppskattning. (Ericsson s.75)

Christer Stensmo (docent i pedagogik, psykolog och lärarutbildare) har i sin bok Ledarskap i
klassrummet (1997) en ingående redogörelse för motivation. Idéerna om motivation kan
spåras ända tillbaka till den grekiske filosofen Epikuros och Hedonismen. Epikuros ansåg att
människan strävar efter mål som inger lust (välbefinnade, behag) och försöker undvika mål
som är förknippade med olust (smärta, obehag). Detta är känt som Hedonismens lust - olust -
princip. Den hedonistiska motivations- teorin som fastställer två typer av mål är föregångare
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för många av de efterföljande motivationsteorierna. Hedonismens motivationsteori: 1) målet
att uppnå något. 2) målet att undvika något. Dessa mål kan vara i form av behov eller känslor
inom människan (inre motivation) eller finnas i omvärlden i form av yttre belöning som man
vill uppnå eller yttre bestraffning som man vill undvika (yttre motivation). Målen kan även
skapas i ett socialt samspel mellan människan och hennes omvärld (interaktiv motivation).
(Stensmo s.97)

Inre motivation studerades av Murray (1938) och hans lista på 28 mänskliga behov och av
Maslow (1954) och hans kända behovshierarki. Maslow skiljer mellan bristbehov som är
nödvändiga för människans fysiologiska överlevnad och välbefinnande (som behov av
säkerhet/trygghet och kärlek/gemenskap) och utvecklingsbehov som utvecklar människans
möjliga resurser (behov av självförverkligande/självkänsla). När elever använder sig av sin
nyfikenhet och upptäckarlust vid inlärning så är det deras inre motivation som driver dem. Att
använda sig av elevers intressen vid undervisning kan vara ett sätt att skapa inre motivation.
Inre motivation kan också vara ett behov av självförverkligande för att det finns ett inre drift
hos eleven att hämta in kunskap för sin egen utveckling. (Stensmo s. 97-98)

Yttre motivation har undersökts av framförallt Skinner (1974). I sin beteendeteori om hur
belöningar och bestraffningar kan verka som motivation i mänskligt beteende studerade han
hur man genom att tillföra något önskvärt/icke önskvärt eller genom att man tar bort något
önskvärt kan avläsa ett visst agerande. Belöningar kan vara materiella t.ex. mat, godis, pengar,
leksaker, böcker eller liknande som har ett yttre motivationsvärde för personen. Det kan även
vara sociala belöningar som att bli uppskattad av betydelsefulla människor i omgivningen
t.ex. föräldrar, lärare, chef eller olika typer av privilegier som ett högt betyg eller ett positivt
skriftligt omdöme. Ytterligare belöning kan vara gillade beteenden som kan användas som
belöning för mindre gillade beteenden. Exempel på detta kan vara att en lärare säger: ”Om ni
räknar klart denna sida (önskvärt beteende) så får ni gå på rast sedan (gillat beteende)”.
Bestraffningar kan vara att tillföra något fysiskt eller psykiskt obehagligt; aga, anmärkningar,
tråkiga arbetsuppgifter, remittering till annan instans (rektor, föräldrar), skyldighet att ersätta
något förstört, kan vara exempel på straff där man tillför obehag. Det kan också vara förlust
av privilegier, konfiskering av egendom, sänkning av betyg, uteslutning (avstängning eller
temporär utvisning eller isolering som inlåsning eller begränsning av rörelsefriheten).
Andra yttre motivationsmål kan vara i form av vinster, kostnader och förluster som är centrala
inslag i ekonomisk psykologi (Becker 1992). (Stensmo s. 98-99)

Interaktiv motivation där motivation skapas genom ett samspel mellan en situation och en
person studerades i Kurt Lewins fältteori (1951). Lewin menade att människan verkar i ett fält
där krafter strävar i olika riktningar, mot olika mål och till följd att olika typer av
målkonflikter uppstår. Det är de tidigare erfarenheterna av framgång eller misslyckande som
blir avgörande för vilka mål som blir dominerande. Fredrich Hoppe som var medarbetare till
Lewin uttryckte interaktiv motivation i formeln: M=F*V . M står för motivation, F är
förväntan om framgång och V är värdet av att nå ett mål. Den förväntade framgången hos en
person beror på vilka tidigare erfarenheter av framgång eller misslyckanden som finns av den
aktuella situationen. Betydelsefullt är även hur personen uppfattar sin egen kapacitet att klara
av situationen. Strävan att utföra en uppgift väl i förhållande till någon kvalitetsnorm brukar
benämnas prestationsmotivation och där det centrala är erfarenheter av framgång respektive
misslyckande. David McClelland  (1961) formulerade en teori om prestationsmotivation som
framhöll att kvaliteten i människors prestationer är ett resultat av omvärldens krav och
förväntningar. Om en människa har svag eller stark prestationsinriktning beror på olikheter i
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uppfostran och kulturmönster. Barn som tidigt får mycket ansvar blir mer prestationsinriktade
än barn utan dessa krav och förväntningar. (Stensmo s.99-100)

John Atkinsson (1964) vidareutvecklade denna teori och visade på att prestationsmotivation är
sammansatt av två komponenter 1) lust att ta itu med en uppgift och 2) rädslan att misslyckas.
När människan vet att hennes prestation ska värderas gör hon en analys över möjligheten och
lusten att lyckas och möjligheten och rädslan att misslyckas. Högsta prestationsmotivation
finns vid medelsvåra uppgifter, mindre vid lätta uppgifter och vid för svåra uppgifter hålls
prestationen tillbaka på grund av rädsla att misslyckas.

Förväntningarnas effekt på motivation och prestation studerades av Robert Rosenthal och
Elisabeth Jacobson (1968) under benämningen ”Pygmalioneffekten”. Denna undersökning
visade att lärares förväntningar på eleverna fick eleverna att prestera olika. Elevernas
uppfattning om sig själva färgades av lärarens förväntningar och de presterade därefter. En
annan teori var attributionsteorin (Weiner 1980) som innebär att människor ger sig själva
olika egenskaper, avsikter och beteenden. Weiner visade på fyra centrala områden för
människors subjektiva förklaringar till framgång respektive misslyckanden.

•  Förmåga: ”Jag är smart”, ”Jag är dum” (Ability).
•  Ansträngning: ” Jag ansträngde mig”, ”Jag ansträngde mig inte” (Effort).
•  Svårighetsgrad: ”Det var lätt”, ”Det var svårt”(Task difficulty).
•  Tursamhet: ”Jag hade tur”, ”Jag hade otur” (Luck).

Dessa olika förklaringar kombineras och används av människor beroende av självkänsla. Hög
självkänsla medför att man använder sig av förklaringar som ”Jag är smart” vid framgång och
”Jag ansträngde mig inte”/”Jag hade otur” vid motgång. Människor med låg självkänsla
förklarar framgångar med ”Det var lätt”/”Jag hade tur” men misslyckanden med ”Jag är
dum”. (Stensmo s.100-101)

3.4 Lärarens roll som motivatör

Stensmo uppmärksammar lärarens roll som motivatör. Ordet motivation, berättas det, kommer
från ordet ”movere” som betyder ”röra sig” och kännetecknas av de processer som sätter
människan i rörelse; de krafter som ger hennes beteende energi och riktning. En lärare kan
benämnas ”motivatör” eftersom lärarens uppgift är att sätta andra i rörelse mot bestämda mål.
Det finns många rekommendationer om hur en lärare kan göra för att motivera elever i olika
handböcker om pedagogik och psykologi. De förslag som Stensmo presenterar är framtagna
av K. Sinclair och N. Hatton som anser att följande arbetsuppgifter skapar motivation:

•  Att stimulera engagemang och ansträngning
Eleverna ska vara delaktiga i och ta ansvar för skolans undervisning och mål. Det är
viktigt med goda relationer mellan skolpersonal och elever. Sociala konflikter bör
hanteras konstruktivt av personal och lärare. Elevernas talanger och individuella behov
ska tas tillvara och kanaliseras till uppgifter som överensstämmer med skolans mål och
verksamhet.

•  Stärka undervisningsbetingelser.
Läraren ska anpassa undervisningen till eleverna behov och förutsättningar. Stark
prestationsmotivation och goda förutsättningar hos elever medför att de vill arbeta
självständigt och ta ansvar för sitt lärande medan elever som är ängsliga, med mindre goda
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förutsättningar och låg självkänsla vill att läraren ger direktiv och att elevernas framsteg
regelbundet bekräftas. En trygg och säker klassrumsmiljö är viktigt, inga elever ska känna
sig utsatta eller hotade, eleverna ska våga göra misstag. Att ge regelbunden feedback på
elevernas prestationer för att de ska få bekräftelse på sitt lärande och att vara noga med att
”se” alla elever är också något som läraren ska tänka på.

•  Stödja individer och grupper.
Lärarens uppmärksamhet på elevers prestationer kan fungera som förstärkning.
Uppmärksamhet och erkännande gör att eleverna känner att deras ansträngningar är
värdefulla. Detta kan vara muntligt beröm eller någon form av förmån som kan ges såväl
till enskilda elever som till grupper. Läraren ska försöka ge eleverna en positiv självbild
som de får genom att de känner sig framgångsrika och kompetenta och undvika att skapa
en negativ självkänsla som blir följden vid ett ständigt misslyckande. Det är även viktigt
att undvika stress- och ångestsituationer som skapas genom orealistiska förväntningar från
lärare, föräldrar eller av eleverna själva. Uppgifter och problem ska vara utmanande men
elevernas möjlighet att lyckas vid ansträngning måste vara sannolik.   

•  Fostran av klassrumsklimat och moral.
Lärarens attityd smittar av sig på eleverna. Läraren är en modell för eleverna och en
positiv attityd och entusiasm överförs på eleverna. Positiva attityder gör det också möjligt
för eleverna att kunna ta konstruktiv kritik från läraren. Ansvarsfulla uppgifter som att
leda grupper och verksamheter, ge kamratstöd, vara talesman för klassen eller representera
klassen och skolan i olika offentliga sammanhang befrämjar deras psykiska utveckling
och utvecklar elevernas potentiella resurser. Skolans personal måste synas på raster,
ingripa vid normbrott, i grupper, på lektioner och även skolpersonalens kontakter
sinsemellan är viktiga. (Stensmo s.103-106)

Även Ericsson uppmärksammar lärarens betydelse som motivatör för eleverna. Läraren
har en viktig roll att kunna engagera eleverna. Läraren ska kunna förtydliga betydelsen av
den kunskap som ska läras in. För att kunna bedöma individuella nivåer och se vilka krav
som man kan ställa på varje elev är det viktigt att skapa en bra relation med eleverna.
Delmål ska sättas upp för varje elev. Undervisningen bör vara varierad och elevernas
specialintressen måste få uppmärksamhet. Det ska kunna vara möjligt för eleverna att vara
delaktiga i planering och upplägg vid val av metoder och innehåll. Elevernas
medbestämmande i undervisningen gör att eleverna kan känna ansvar och glädje. Kraven
blir därmed realistiska och rimliga vilket gör att eleverna kan få uppnå känslan av att
lyckas i sitt skolarbete. (Ericsson s.75-76)

3.5 Relationer elever – lärare. Individualisering.

Otto Lauritz Fuglestad, som är professor i pedagogik, visar i  Pedagogiska processer (1999)
hur olika teorier kan användas för att förstå den pedagogiska praktiken. Fuglestad klassificerar  
undervisnings- och lärandesituationer under benämningen ”interaktionssituationer” (ett socialt
växelspel) mellan två parter. Detta är, säger han, ett ”relationellt perspektiv” där relationen,
inte individen, är viktig. Lärarrollen och den skicklighet man har som undervisare och ledare
av klassrumsprocesser är inte någon personlig egenskap, som man har naturligt, utan det är en
skicklighet som skapas och förverkligas i interaktion med andra. Lärarens yrkeskompetens är
relationell och den utvecklas i en gemensam process tillsammans med andra människor.
Lärare och elever måste tillsammans utveckla en ”relationell kompetens” förutom den
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individuella. De måste ta reda på hur just de som lärare och elever ska tala och lyssna för att
nå fram till varandra. Den relationella kompetensen växer fram genom en interaktionsprocess.

 ” För att vara bra på att lära ut måste läraren också utveckla skickligheten i att lära in. Den
lyssnande läraren är en lika viktig sida av den goda läraren som den talande”
(Fuglestad s.128).

En skicklig lärare som har välfungerande och kreativa lektioner med en klass kanske inte
fungerar alls i en annan grupp. Det är tillsammans och i kontakten med andra som vi ska
kunna skapa intressant undervisning men det är inte alltid som detta uppnås. Orsaken till detta
kan vara att det beteende som bemöts väl i en klass kanske inte är lika accepterat av en annan
grupp av elever, på grund av att det är andra individer med andra tankar och erfarenheter.
Läraren behöver tänka i nya banor varje gång som han/hon möter en ny klass för att på så sätt
försöka upprätta en bra relation. Vi kan aldrig  vara säkra på att varje lektion ska fungera och
vara just så som vi vill ha det.

”Undervisning handlar just om att etablera kontakt och få igång samtal, inre och yttre. Varje
gång en lärare möter nya studenter måste kontakten etableras på nytt.”( Fuglestad s.108)

Kommunikationen formas av de ramar och strukturer som styr den kontext, organisation eller
situation som parterna agerar inom – som exempelvis ett klassrum i en skola. Det är viktigt
för läraren att hela tiden utvecklas genom att studera teori, genom att göra egna erfarenheter
och genom att reflektera över sina erfarenheter. Yrkeskunskapen som läraren har är en
handlingskunskap som förverkligas genom interaktion med eleverna och som hela tiden
utvecklas och därför inte kan anses vara fullkomlig kunskap.

Relationell handlingskunskap innebär att man utövar sitt yrke i samspel med andra människor.
Lärarrollen måste förstås i förhållande till elevrollen – som en relation. Förståelse för detta
samband gör att man som lärare kan utveckla ”den dubbla blicken” där man har ett öga på sitt
ämne, det innehåll som ska förmedlas, medan det andra ögat observerar den andra parten.
Efter det att läraren och eleverna har provat sig fram ett tag så utvecklar de ”det
kommunikativa rummet”. Relationell handlingskunskap består också av att läraren kan visa
sin yrkeskunskap genom konkret handling, i situationer med andra personer, till skillnad mot
att argumentera för en teoretisk kunskap.  (Fuglestad s.121-131)

David Wood, professor i psykologi, skriver i Hur barn tänker och lär (1992) om hur lärares
syn på sina elever påverkar elevernas möjlighet att lyckas. Han anser att det oftast är barns
beteende i klassrummet och dess vilja och förmåga att koncentrera sig på uppgifter i det
aktuella ämnet som ligger till grund för lärares bedömning av elever. Om barnen ägnar sin tid
åt uppgifterna i klassrummet så anses de vara kompetenta och med god förmåga att lära sig av
ämnet ifråga. De barn som ”trivs” med undervisningen och som gör det som de blir ålagda
blir av läraren ofta ansedda som duktiga barn och behandlas på ett annat sätt än de som har
sämre förmåga att anpassa sig till undervisningen och på så sätt uppmuntras förväntade
beteendemönster. Det finns flera orsaker till att läraromdömen, barns koncentrationsförmåga
och skolprestationer hänger ihop på detta sätt. (Wood s.71)

Lärarens syn på elevens förmåga tydliggörs också hos Stensmo. Han skriver om att lärarens
förväntningar kan påverka eleverna på så sätt att om läraren förväntar sig att eleven ska
misslyckas skapar detta negativa självförväntningar hos eleven. Det är viktigt att eleverna
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blir sedda och får bekräftelse på sitt lärande och sina prestationer genom regelbunden
återkoppling (feedback). En elevs lärande och prestationer ska sättas i relation till ett uppsatt
mål t.ex. genom att den aktuella prestationen jämförs med tidigare prestationer. Det är viktigt
att det är elevens egna tidigare prestationer som man jämför med och inte klasskamraternas
prestationer. Jämförelse med klasskamraters prestationer bör aldrig förekomma. Kritik som
framförs till eleven ska riktas mot elevens konkreta elevbeteende och inte mot denne som
person. (Stensmo s.105)

Vid en jämförelse av Piagets och Vygotskys pedagogiska teorier så uppmärksammar Wood
vissa skillnader som finns i relationen lärare - elev. Piaget ansåg att ett barn går igenom olika
utvecklingsstadier vilket begränsar dess möjlighet att ta till sig kunskap på högre stadier än
det som barnets intellektuella utveckling befinner sig på. Vygotsky som har mycket
gemensamt med Piaget, vad det gäller handling som grund för inlärning och tänkandets
utveckling, har en annan inställning vad det gäller förhållandet språk, tal, och tänkandet.
Vygotsky lägger även en större betoning vid den betydelse som kommunikation, socialt
samspel och undervisning har för utvecklingens gång. Det synsätt som Vygotsky har, att man
kan lära sig lära och lära sig tänka genom det sociala samspelet, innebär, enligt Wood, en
annan relation mellan barnet och den vuxne än den relation som Piagets teori, med
utvecklingsstadiernas gränser, innebär. Vygotsky anser att det är fråga om ett samspel där
barnet och den vuxne samarbetar för att båda ska förstå det stoff som utveckling och inlärning
skapas av. (Wood s.46)

En annan viktig fråga som Wood diskuterar i sin bok är hur viktigt det är med
individualiserad undervisning. Han ifrågasätter möjligheten att avgöra om undervisningen
passar in i ett barns utveckling. Det är lika lätt att underskatta ett barns förmåga som att lägga
undervisningen på för hög nivå för barnets potentiella uppfattningsförmåga. Han
uppmärksammar kontigent inlärning som innebär att man ger barnen hjälp när de behöver det
och utifrån vad de förstår i olika skeden av undervisningen. Om de inte förstår en instruktion
får de mer hjälp. När de förstår vad som sägs drar sig läraren tillbaka och ger dem större
utrymme för egna intiativ. Viktigt är att barnen inte lämnas ensamma vid eventuella
svårigheter och inte hindras av en undervisning som är alltför störande eller styrande.
(Wood s.94)

Wood påpekar också hur barns svårigheter att koncentrera sig kan bero på att undervisningen
ligger på för hög nivå.

”Att vara uppmärksam eller koncentrerad är inte någon naturlig egenskap som olika barn
besitter i större eller mindre utsträckning. Om klyftan mellan barnets nuvarande förståelse
och den som krävs under en viss lektion är för stor ska vi inte heller förvänta oss att barnet är
inriktat på det som sägs och görs.” (Wood s.247)

Detta är ett bevis på hur viktigt det är med individualiserad undervisning, för att skapa en lugn
och harmonisk grupp och därmed arbetsro för alla i klassen.
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3.6  Kunskap förankrad i elevernas värld

Lars Thofelt ger exempel på hur abstrakt och svårtillgänglig kunskap kan vara.

”Teorin eller snarare föreläsningarna kändes som metod alltmer förstockad. Elever på alla
stadier lyssnade sig igenom timmar, dagar, veckor och år. Var fanns den kreativa handen?”
 (Thofelt s.35)

Thofelt efterfrågar praktiken och den verklighet som finns utanför de abstrakta
beskrivningarna. Teoretiska exempel är inte möjliga att förstå så varför och till vilken nytta
använder man dem. Undervisningen ska på samma gång som den lär ut och förklarar något
också visa på att det finns en nytta med kunskapen. Betydelsen av det inlärda ute i samhället
och elevernas verklighet måste befästas. Thofelt anser att teorin måste kompletteras med livet
och verkligheten. Elever kan lära sig hur saker och ting hör ihop endast genom att undersöka
tillvaron. Thofelt framhåller att det viktigaste med undervisningen är att väcka ett intresse för
att undersöka och att genom konkreta exempel lära känna tillvaron utanför skolsalen. Först
ska man praktiskt undersöka kunskapen för att sedan teoretiskt befästa denna. Allt arbete ska
sedan redovisas både skriftligt och muntligt och därefter bedömas.
Han vill att skolan ska vara en naturlig del av samhället och ger exempel på hur man lätt
skulle kunna lära sig franska språket om man fick ägna sig åt sina intressen istället för att
”sega sig igenom” åldrig skönlitteratur.

” En beskrivning på franska av datorn, motorn eller modet borde skapa vilja och intresse för
gallernas tungomål.”(Thofelt s.67)

Per Settergren, med lång erfarenhet som lärare, tar i sin bok Lärarkunskap om undervisning
och inlärning (1992) upp Ulf Telemans tre principer för inlärning av kunskap.

1) Kunskapsutveckling sker via språkanvändning i alla ämnen.
2) Kunskapen i alla ämnen är död om den inte har anknytning till elevernas erfaren-
    hetsvärld.
3) Kunskapen erövras när den bearbetas av eleverna själva i aktivt språkbruk.
 (Settergren s.42)

Enligt Telemans principer skulle språklig aktivitet med läsning, samtal och skrivning i
kombination med en förankring i elevernas värld vara viktigt för utväxling av kunskap.
Vikten av att använda sig av språket i behandling av ny kunskap betonas och därmed
arbetsformer där eleverna får samtala mycket, läsa mycket och skriva mycket. Det är
kombinationen av dessa aktiviteter som är viktig.

 När läraren berättar lättförståligt om något kunskapsområde eller ger en introduktion till en
text så får eleverna öva sig i att lyssna och förstå instruktioner. Samtalet kan sedan användas
som en form av ”kontrollstationer” vilket innebär att eleverna får stanna upp och samtala om
det som man arbetar med. Då kan läraren få en möjlighet att förhöra sig om att eleverna
verkligen har förstått kunskapen. Att skriva om det som man har lärt sig eller om det som man
funderar på gör det lättare för eleverna att förstå sammanhang och vad de behöver ta reda på.
Skrivandet är också ett sätt att samla, bevara, fördjupa och redovisa kunskaper och insikter på.
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När man ska förmedla ny kunskap så är det även viktigt att knyta an till elevernas
erfarenhetsvärld. Man börjar i det välkända och går vidare mot det okända. Om man ska sätta
ord på detta så kan man säga att eleverna måste ha krokar att hänga upp sin nya kunskap på.
Detta kan göras på många sätt t.ex. genom att samtala om en bild eller en händelse och låta
barnet ur sitt eget perspektiv och på sitt eget konkreta sätt sätta ord på upplevelsen. Andra sätt
för läraren att öka förståelsen vid inlärning kan vara att tydliggöra kunskapen genom att ge
mycket exempel ur verkligheten eller exempelvis från barnens intressen. (Settergren s.42-44)

Abstrakt kunskap utan förankring i elevens värld kommenteras även av Scherp i SACOs
skrift.
”Elever som inte kan se hur olika kunskapsbitar passar in i en för dem meningsbärande
helhet glömmer vad de ”lärt sig” när de har klarat av provet. Kunskapens inre värde kommer
i bakgrunden och det yttre värdet i form av ett ”kvitto” på att man avverkat något kommer i
förgrunden.” (SACO, Scherp s.46  )

Författaren anser att man bör organisera kunskap utifrån elevernas verklighet och
föreställningsvärld så att den blir meningsfull. Detta innebär att man måste arbeta
ämnesövergripande eftersom elevernas tankevärld inte är indelad i traditionella ”skolämnen”.
Det är endast för elever som är speciellt intresserade av att ämne som det kan kännas
meningsfullt med enskilda ämnen.

Skolans isolering från verkligheten kommenteras i Vad ska skolan ge (2000) av Margita
Nilsson.
” Det avskilda rummet kan utvecklas till en sådan barnkammare att en väsentlig mognad inte
sker därför att verkligheten inte syns.” (Nilsson s. 94)

Margita Nilsson anser att högstadiet har utvecklats till en förvaringsplats och hon efterfrågar
en öppnare skola som har kontakt med det övriga samhället. Eleverna ska konfronteras med
det yrkesverksamma livet och det som förväntas av dem efter skolans ofta ”överteoretiska”
värld. Hon påpekar att det finns ett slags ”isoleringsfenomen” i hela samhällsutvecklingen där
kunskapen om hur arbetsplatser ser ut och hur produktionen av varor går till förblir okänt för
eleverna under skoltiden. Den helhetskunskap som barn och ungdomar fick ta del av förr i
tiden, då man på nära håll såg hur människor föddes och dog, var bröd, kött och mjölk kom
ifrån, finns inte längre. Arbetslivet och den vuxna världen var mer synlig förr, ungdomar fick
utbildning vid arbetet och därmed en ovärderlig yrkeskunskap byggd på erfarenhet. Idag är
det oftast endast elever med stora problem som får denna möjlighet att komma ut i arbete men
egentligen borde det vara obligatoriskt att alla elever att ingå i ett lärlingssystem. De skulle
därmed få förståelse för yrkeslivet och samtidigt komma i kontakt med vuxenlivet och det
som förväntas av dem i framtiden. Med stor sannolikhet skulle detta göra att skoltröttheten
och omotivationen hos elever minskade. Det skulle behövas en ungdomsutbildning, menar
författaren, där man tar tillvara tonåringars sociala och emotionella mognad och med en stark
koppling till arbetslivet. (Nilsson s.93-96)

Betydelsen av att relatera den abstrakta kunskapen som lärs ut i skolan till verkligheten
förstärks också av Wood.

”De bilder eller metaforer vi använder för att prata om, beskriva och förklara de osynliga
och ogripbara processer som försiggår när vi tänker, hämtar vi från våra erfarenheter av den
synliga, påtagliga och fysiska verkligheten och det är väl inte så konstigt.” (Wood s.27)
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I SACO:s skrift kritiserar Scherp hur den kunskap som lärs ut i skolan redan är förutbestämd
och självklar.

”Istället för att ge svar på frågor som aldrig ställts borde skolan hjälpa eleverna att söka och
hitta svar på frågor och problem som livet ställer dem inför och som de själva upplever.”
(SACO,Scherp s.46)   

3.7 Lärarens engagemang

Läraren som motivatör är viktig i undervisningen. Hur en lärare kan förstärka elevers intresse
av skolarbetet tydliggörs hos Stensmo.

”För att ett gott lärande ska komma till stånd måste läraren anpassa undervisningen till
elevernas behov och förutsättningar.” (Stensmo s.104)

Ett viktigt påpekande hos Stensmo är att lärares uppmärksamhet på elevers prestationer kan
fungera som förstärkning (yttre motivation) och att intressant och spännande undervisning i
bästa fall kan skapa en nyfikenhet och ett behov hos eleven av att vilja förstå något t ex. målet
att lösa en uppgift (inre motivation). Stensmo betonar betydelsen av att förstärka elevens
positiva självbild vilket ger en bättre självkänsla. Viktigt är också att läraren uppmuntrar varje
elev till att känna sig framgångsrik åtminstone inom något område. Eleven bör få en realistisk
bild av sina möjligheter, gränser, styrka och svagheter för att befrämja självkänslan. Uppgifter
bör vara utformade så att det finns en viss utmaning men de ska samtidigt vara möjliga att
klara av för eleven. (Stensmo s.105)

Fuglestad betonar  betydelsen av att man som lärare alltid utvecklas.

”Tjugo års erfarenhet som lärare kan betyda tjugo år av samma erfarenhet som under det
första året eller också kan det betyda tjugo år av ett kontinuerligt lärande och en ständig
utveckling under den perioden.” (Fuglestad s.41)

Fuglestad, men även Olga Dysthe (fil.dr i språkvetenskap) med boken Det flerstämmiga
klassrummet (1996), uppmärksammar ”dialogisk undervisning” som innebär att läraren följer
upp elevernas frågor och kommentarer och visar att han/hon värdesätter deras bidrag genom
att bygga på den i den fortsatta kommunikationen. Läraren ska kunna lära ut men även lära in
genom att han/hon fångar upp var elevernas tankar befinner sig och orienterar sin
undervisning utifrån detta.

Motsatsen till dialogisk undervisning är monologisk undervisning, vilket är det traditionella
sättet att undervisa på. Den innebär att det är läraren som står för all kunskap och som
förmedlar denna till de ovetande eleverna. Exempel på monologisk undervisning är
föreläsningar och i de lägre årskurserna ”fråga-svar-bedömning”- sekvenser ofta kombinerat
med instuderingsfrågor. Individuell läsning med anteckningar är ett annat sätt att bedriva
monologisk aktivitet på då eleverna, utan att tänka självständigt och utan reflektera över det
som står, ägnar sig åt att skriva av lärobokens information. Den kunskap som förmedlas i det
monologiska klassrummet är ofta fastställd kunskap från läroböckerna som eleverna blir
”matade” med, utan att den knyts an till deras egna erfarenheter. Det är lärarens egna struktur
på undervisningen som bestämmer ramarna, vilket kan kännas främmande för eleverna. Det
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krävs en dialog för att man gemensamt ska kunna komma fram till de referensramar för
undervisningen som passar både för elever och lärare. Vid dialogisk undervisning så anses
inte det som läraren säger vara ett självklart budskap som ska accepteras av alla, utan det blir
en ”åsiktsgenerator” som man kan diskutera omkring samtidigt som andra synpunkter och
åsikter får komma fram. Elever som vant sig vid dialogisk undervisning använder det
klasskamraterna säger och skriver som redskap i sitt eget tänkande. (Dysthe s.222-226)

Fuglestad påpekar att det är hur läraren agerar i den konkreta undervisningssituationen som
har betydelse för kvaliten på undervisningen och inte hur väl man kan motivera sina
handlingar genom olika pedagogiska principer.

”Professionell yrkeskunskap existerar inte för sig i en teoretisk tankevärld utan kommer till
uttryck genom handlingar.” (Fuglestad s.121)

Scherp skriver i SACOs skrift om hur man kan skapa goda inlärningssituationer genom att ge
eleverna erfarenhet av att lyckas med sitt arbete, genom att elevernas föreställningsvärld
utmanas och genom att knyta an till elevernas erfarenheter. Uppgifter som lärare använder bör
vara utmanande för att eleverna ska känna att de har presterat något. Känslan av att lyckas
med något infinner sig inte om eleven får för lätta uppgifter. Läraren ska stötta och tro på
elevens ansträngning att klara av uppgifterna. Viktigt är dock att det är eleven som har
ansvaret för att klara problemet och att inte läraren. För att kunna ge eleven bästa möjliga stöd
så är det betydelsefullt att lära känna eleven väl så att man vet vad man kan förvänta sig av
honom/henne och vilka krav man kan ställa. Ambitionsnivån hos eleven måste vara det som
vägleder läraren, som genom att skapa intressant undervisning och utmaningar i skolarbetet
kan försöka höja elevens ambitionsnivå. Men det viktigaste för läraren är att hjälpa eleven att
nå upp till sin ambitionsnivå och för eleven att klara av sin ambitionsnivå.
(SACO, Scherp s.44-45)

3.8 Kveli- Om bra undervisning

Anne-Marie Kevlis bok Att vara lärare har kommit att bli en huvudbok för oss.
Kveli skriver i sin bok om vad bra undervisning är. Vi har valt att i vår uppsats prata om några
av de punkter som vi tycker är viktigast nämligen synen på människan, Synen på kunskap
samt lärarens roll. Med synen på människan ( i det här fallet eleven) menar hon hur en elev är
och bör vara. Om de är aktiva under lektionstid, samarbetsvilliga, ansvarsfulla om det finns en
vilja att lära sig. Hon ifrågasätter även i vilken utsträckning de är beroende av att bli matade
med kunskaper, ledda, kontrollerade och övervakade?”

Åsikterna om vad kunskap egentligen är och var den finns och hur den utvecklas är frågor
som Kveli diskuterar i sin bok.  Hon ställer sig frågan vad är viktigt att kunna för att få ett
tillfredsställande liv? Frågan kvarstår, dock menar hon att vilken kompetens är det aktuellt
och önskvärt att eleverna tillägnar sig?

Kveli skriver vidare om skolarbetet ska präglas av kontroll eller frihet? Ska skolan utgå från
den enskilda elevens möjligheter och intressen eller från samhällets krav? Hon tillägger sedan
att vi inte får tappa bort det faktum att varje människa utvecklar sina uppfattningar genom en
lång och sammansatt läroprocess.  Ett exempel på en läroprocess som Kveli tar upp i sin bok
är en kommunikationsmodell som tagits fram av Thomas Gordon. Kommunikationsmodellen
går ut på att läraren engagerar sig i eleven som människa och försöker skaffa sig en bild av
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dess personlighetsutveckling. Gordon säger vidare att bra skolresultat är beroende av att
eleven bygger upp en positiv självbild och på så sätt utvecklar en medvetenhet om sina egna
värderingar och val. ”De humanistiska grundidéerna appellerade klart till lärarna.
Uppslutningen kring idéerna kan också hänga samman med att vår tid präglas av en
liberalistisk värdeorientering med betoning på individens frihet, självständighet och
ansvar.”(s.76)

Kveli menar att det finns en mängd pedagoger som har olika teorier om hur man kan nå fram
till olika resultat, men i slutändan är det ändå allt runt omkring en person t.ex. familjen,
vännerna, fritidsaktiviteter som formar individen. Därför menar Kveli att det är viktigt att
läraren känner till elevens bakgrund så att läraren kan ha en bättre relation med eleven som
gör att det leder till att eleverna blir motiverade att vilja ta emot kunskap.

”Läraren kan sätta igång elevernas tankeverksamhet, men det är eleverna själva som måste
tänka. Konsekvensen av detta blir att uppmärksamheten förskjuts från
undervisningsmetoderna och lärarens aktiviteter till inlärningsprocessen och elevernas
arbete. Bra undervisning är en fråga om att kunna stimulera och möjliggöra sådana
elevaktiviteter som leder till inlärning.”

I Läroplanen står att

”Skolan har uppgiften att dels överföra vissa grundläggande värden och förmedla kunskaper,
dels förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.
……En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och samanhang. Eleverna skall få
möjlighet att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
arbeta självständigt och lösa problem.”  (Lpo 94)

För att kunna uppfylla Läroplanens krav kräver det att läraren känner till vad eleven gör
utanför skolan. Det gäller både familjemässiga förhållanden men Kveli menar även att det är
viktigt för en lärare att veta hur ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden i samhället
kan se ut. Vidare så betonar hon också vikten av att vuxna som finns i barnens omgivning ska
hjälpa eleven på bästa sätt för att den ska kunna få en så bra helhetsbild som möjligt.

 ”Om barnen ska kunna uppleva sammanhang i sin värld måste detta skapas genom
samarbete mellan de olika vuxna som har med barnen att göra. Skolans ansvar är inte längre
begränsat till skoldagen och skolområdet. I läroplanen åläggs skolan ett medansvar för barns
och ungdomars totala uppväxtmiljö. Den fortsatta samhällsutvecklingen är därför också
beroende av vad eleverna får med sig från skolan i form av kunskaper, färdigheter, attityder
och värderingar. En av de stora utmaningarna för läraren är just nu att kunna bedöma och
för stå arbetet i skolan ur ett sådant samhällsperspektiv.” (s.21ff)

Kveli säger också att det finns många olika faktorer som begränsar en lärares möjligheter att
hjälpa en elev. Läraren har ansvar för många elever samtidigt och arbetsuppgifterna är många
och tidskrävande. Det är ändå viktigt att vara öppen och ha ett medvetet förhållande till
eleverna och hon tycker att det viktigaste är att elevernas tankar och handlingar alltid tas på
allvar.
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4 Empiri

4.1 Sammanställning av elevintervjuerna

Vi har intervjuat sex elever. En pojke och en flicka ur årskurserna sju, åtta och nio. Eleverna
är valda utifrån sin motivation. Vi har valt att dela in eleverna i  tre olika kategorier mer
motiverade och lite mindre motiverade elever, samt vilken årskurs de går i.  Vi förkortar
flickorna med F och pojkarna med P och siffran som står efter indikerar vilken årskurs de går
i. LM= lite motiverad MM= mer motiverad. Om det står LMP9 så betyder det en pojke i
årskurs nio som är lite mindre motiverad.

1. Trivs du i skolan?

När vi först ställde frågan svarade alla elever ja. Sedan började de fundera lite. När vi ställde
följdfrågan vad är bra? Då fick vi mer varierande svar fyra av sex svarade dock att det är bra
lärare,  några sa att det är bra med olika lärare för de kan sina ämnen bra, en annan sa att hon
inte känner sig så utsatt när det är flera olika lärare det kanske finns någon som tycker bättre
om mig och det är bra. En F8 svarade att hon tyckte att det var bra att hon kände nästan alla
på skolan och att det var fräscht var också bra. Vi frågade eleverna om det var några särskilda
ämnen som var speciellt roliga och överlag tyckte eleverna att praktiska ämnen var roligare.
En LMP9 sa att det är mycket fritt. Man får ta rast när man vill och bestämmer i övrigt själv
hur mycket man vill arbeta i ett ämne. Han säger också att vill man inte arbeta i ett ämne så
kan man arbeta mer med det vid ett annat tillfälle.

Vad är mindre bra? Av svaren framgick att de mer motiverade eleverna svarade att det var
rörigt och att det mest var småsaker som att det inte fanns tillräckligt med tid att duscha och
byta om när man hade haft gymnastik. En lite mindre motiverad elev svarade att hon kände
sig utsatt och att hon nästan alltid får skulden även om det är något som hon inte har gjort.
Hon sa också att hon alltid blir utslängd om hon råkar komma lite sent till lektionen. Den
andra LM svarade att allt var bra.

2. Vad gör att du känner intresse för ett ämne/undervisningen?

Alla MM och en LM tyckte att läraren var viktigast det var den som gjorde att ett ämne blev
intressant. Någon sa att gymnastiken känns roligast för då får man röra på sig. En annan sa att
det är viktigt att det finns en utmaning i arbetsuppgifterna. Oftast känns uppgifterna alldeles
för enkla.  Alla tyckte att det var viktigt med varierande undervisning och att lärarna gör lite
intressanta och roliga genomgångar och uppgifter inte bara arbeta med läroböckerna. På två
av skolorna så hade de nivågruppering i vissa ämnen och en elev svarade att nivågrupperingen
gjorde att grupperna kändes lugnare.
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När vi frågade vad klassen/gruppen har för betydelse fick vi svaret bara det är lugnt.
När vi frågade om nivån på uppgifterna hade någon betydelse fick vi till svar att det är viktigt
att de är utmanande annars tappar man lätt sugen. Alla svarar också att det är viktigt att man
får vara på sin egen nivå. Vi frågade också om det egna intresset för ämnet hade någon
betydelse och det var alla överens om att det hade men man behövde inte nödvändigtvis utöva
det intresset på fritiden för det. Det är viktigt att lärarna kan väcka intresset hos eleverna för
då blir det automatiskt både roligt och intressant. En elev säger att ämnet ska vara båda svårt ,
lätt och roligt.

3. Hur ska en bra lärare vara?

Eleverna svarade att en bra lärare ska kunna lyssna ha koll och struktur och inte älta samma
saker hela tiden. Alla tyckte att läraren skulle variera sig. Vara öppen för nya idéer, någon sa
snäll och rolig. Läraren ska kunna skämta och förstå skämt sa en annan. Läraren ska kunna
sitt ämne. Läraren ska vara glad.  Några säger att lärarna ska vara ganska stränga, ha ordning
på klassen och se till att alla hänger med.  Lärarna ska inte tjata på en. Två LM tyckte att det
var viktigt att man kunde prata med läraren. LMF7 sa också att det är viktigt att inte bli
bortglömd. En lärare ska också kunna hålla ordning på klassen. En lärare ska också kunna se
alla elever och kunna prata och vara personlig med dem säger en annan.

4. Är det viktigt att läraren visar intresse för dig personligen?

Alla LM tyckte att det var viktigt att få beröm en LMF7 sa att även om hon har dåliga poäng
på ett prov men trots det så var det en del på provet som var bra så är det alltid trevligt att få
höra det. En MMP7 säger att det är viktigt att få uppskattning för det man gör för då gör man
bättre ifrån sig nästa gång. Annars känns det som man anstränger sig utan att det ger något. En
LMP9 säger att positivt bemötande stärker motivationen. En MMF8 säger att det inte är så
viktigt med personlig kontakt, hon tycker att alla ska få uppmärksamhet. Om hon får för
mycket och är duktig och kan svara på frågor så blir de andra eleverna irriterade på att hon får
mycket uppmärksamhet.
En MMF9 säger att klassföreståndaren/mentorn är viktigt att kunna ha lite bättre kontakt med.
Hon har överseende med att idrottsläraren inte har möjlighet att ta sig tid och prata med alla
lite extra. En LMP9 säger att det är svårt att prata med stränga lärare.

5. Vad är viktigast med att gå i skolan ?

I den här frågan kan man se en skillnad mellan MM och LM. Av svaren framgick att MM var
mer motiverade än LM En MMP7 svarade att det viktigaste är att man lär sig. Betygen gör att
man känner om man är duktig eller inte och de i sin tur leder sedan till bra jobb. Vi ställde
sedan följdfrågan om kompisar var viktiga då svarade han att inte på lång sikt men det gör att
man arbetar bättre han tillade även att har man det bra hemma så blir man bättre i skolan.
De övriga eleverna tryckte hårt på att det var viktigt med kompisar och hela den sociala biten.
En MMF9 svarade att man lär sig hur man beter sig socialt och att det är roligt att lära sig
saker. Hon sa också att man kommer inte ihåg allt man lär sig men man lär sig hur man
inhämtar kunskap.
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6. Tycker du att du får vara med och bestämma tillräckligt mycket?

LMP8 säger att det är lättare att vara med och bestämma i små grupper för då vågar man mer.
Han sa att han ifrågasätter undervisningen och om han har några bra idéer så brukar han få
dem förverkligade längre fram.
En MMP7 tyckte att man inte lärde sig någonting när man fick fria händer att t.ex. skapa egna
texter i engelska som han sedan skulle spela upp för klassen. Detta för att det då inte blev
grammatiskt korrekt. Ibland kan det fungera tillade han i t.ex. NO.
Flertalet av eleverna anser att de får bestämma tillräckligt de är inte alltid helt positiva till att
eleverna får bestämma det blir lätt rörigt, man lär sig mindre och det är bättre med
tillrättalagda uppgifter. Några ville ändå bestämma mer och ge förslag som lärarna tar tillvara
på bättre.

7. Hur ska ett bra schema se ut?

Vissa tyckte att schemat var bra nu. Några tyckte att det var för långa arbetsdagar de orkade
inte på eftermiddagarna. Det var viktigt att man hade teoretiska ämnen varvat med praktiska.
Alla elever som tillhörde mentorsgrupper var väldigt positiva till att få börja dagen med en
mjukstart med en liten samling först tillsammans med sin mentor. Kortare lektionspass mellan
30-50 minuter. Ett lugnare tempo med sovmorgon och att få sluta tidigare ibland kom fram
som klara önskemål. Rasterna var viktiga helst skulle de vara längre och det skulle även
finnas en större frihet i när man skulle ta dem. En MMF9 tyckte att tiden i skolan skulle vara
kort men effektiv.
Alla elever poängterade att lärarna inte skulle lägga prov i olika ämnen på samma dag och så
tätt inpå varandra. Alla ifrågasatte varför alla lärare skulle ha proven samtidigt.

8. Om du fick bestämma hur skulle skolan/undervisningen vara?

Eleverna kom gemensamt fram till att flextid på morgonen, fler lärare, mindre grupper , inte
så mycket regler det skulle t.ex.  vara tillåtet att äta godis på skolan. Det ska vara
nivågrupperat. Ha en lugnare lektion någon gång i veckan då man kan slappna av lite mer.
Lektionerna skulle vara ännu mer varierade så att man kunde göra lite roligare saker oftare.
Några tyckte att det var roligt att avsluta lektionerna med något kul t.ex. en lek, tävling eller
något annat trevligt.

9.Hur kan lärarna göra lektionerna mer intressanta för eleverna?

En elev säger att genom att vara aktiv och fråga vad eleverna tänker på när man går igenom
något. I t.ex. historia kan man försöka anknyta till elevernas intressen genom att påpeka att de
skrev låtar på den tiden också o. dyl. Det är viktigt att läraren är intresserad av sitt ämne och
inte hela tiden säger att de slösar bort sin tid. De ska säga till eleverna att skriva ner och
försöka tänka själva om det de lär sig. Eleverna ska förstå att ämnet är intressant i sig. Läraren
ska inte bara säga att det här ska du kunna för att komma vidare.
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10. Hur kan du själv bidraga till att gör lektionen bra?

Några elever visste inte medan någon sa vara tyst och koncentrera mig mer. En annan sa om
jag sitter tyst och verkar intresserad så kan ju läraren inte skälla på mig.

11. Är det något du vill tillägga?

 Några elever tackade för att vi ville intervjua just dem.

4.2 Sammanställning av lärarintervjuerna

Vi har intervjuat fem språklärare och en Montessorilärare som undervisar i mer än ett ämne.
Vi har valt att  dela in dem i tre kategorier, utifrån den tid som de har varit yrkesverksamma.
Vi kallar de lärare som bara har jobbat ett år för nya lärare och det har vi förkortat med NL.
Lärare som har jobbat runt tio år kallar vi för mellanlärare förkortat ML och de lärare som har
jobbat tjugo år och mer  kallar vi för gamla lärare förkortat GL.
Lärarna som vi har intervjuat arbetar alla med barn i högstadiet men några av dem har även
erfarenhet att arbeta med barn i mellanstadiet. Montessoriläraren arbetar främst på låg och
mellanstadiet.

1.Trivs du att arbeta som lärare?

På första frågan fick vi från alla sex lärarna svaret att de trivdes bra i allmänhet. En lärare
kommenterade trots allt. Någon annan svarade att det var hundår i början.
Fem kommenterade spontant att det var kul att arbeta med barn. Många av lärarna tryckte
särskilt starkt på att de fick en kick av att se att just deras elever gjort framsteg. Alla lärare
svarade också att de tyckte att det var viktigt med bra kollegor.

En naturlig följdfråga blev: Hur viktigt är ämnets betydelse?

NL:
Den ena NL läraren svarade att gruppens och hennes dagsform hade betydelse för vilket ämne
som blev mest intressant. Den andra NL läraren svarade att engelska var roligast därför att där
kunde hon arbeta mer fritt med kommunikationsövningar och lekar medan det inte på samma
sätt fanns utrymme i svenskan.

ML:
Båda lärarna tyckte om att arbeta med alla ämnen men den ena föredrog de ämnen som hon
specialiserat sig i. Den andra ville inte jobba med  språkval för att hon ansåg inte att hon hade
kompetens för det.

GL:
Den ena läraren föredrog franska därför att eleverna oftast var mer motiverade. Den andra
läraren föredrog matte därför att det var hennes ämne och att hon kände sig trygg i det.
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Ytterligare en följdfråga blev: Vad är mindre bra?

NL:
Båda lärarna ansåg att det fanns för lite tid till för och efter arbete. En svarade också att det
var för tung fostransdel.

ML:
Alldeles för styrd arbetstid, ta bort alla onödiga möten. Arbetsuppgifterna har ökat det finns
bara kärnan kvar alldeles för lite resurser.

GL:
Eleverna är svåra att motivera idag p.g.a. att det finns så mycket annat som är viktigt på
fritiden t. ex datorer, TV-spel film m.m. Klassföreståndarrollen är mycket tyngre idag. Det
handlar mycket om att fostra och prata problem med eleverna.
Det är alldeles för lite luft mellan lektionerna i schemat vilket gör att det är för dåligt med tid
till reflektion och därför också för ämnet.
Alla lärare var överens om att skolans miljö hade stor betydelse för deras trivsel.

2. När fungerar dina lektioner bäst?

NL:
En NL lärare tyckte att det kändes bäst att ha mer styrd undervisning då hon kunde få
elevernas uppmärksamhet på ett kontrollerat sätt med t. ex. övningar på tavlan, säga efter med
överdriven röst på band.
Den andra NL tyckte däremot att lektionerna fungerade bäst när hon hade en dialog och
använde deras egna idéer.

ML:
Den ena ML tyckte att det var roligt att göra något överraskningsmoment innan hon startar
upp ett nytt tema. T. ex läsa en bok på ett spännande sätt eller se en film. På så sätt kunde hon
fånga upp elevernas intresse. Hon tyckte att det var viktigt med en röd tråd inom sina
arbetsområden. Den andra ML ville skapa inspiration hos eleverna genom att t. ex berätta en
saga om planeterna i rymden och därmed lägga sig på elevernas nivå och skapa en spänning.
Efter det var hennes mål att få dem att arbeta självständigt och av eget intresse med
arbetsområdet.

GL:
Båda GL tryckte hårt på vikten att ha små grupper att arbeta med. De var båda överens om att
man nådde mycket bättre resultat då. Den ena GL tyckte att det var viktigt med mysig miljö
och att det var viktigt att anpassa sig och se elevernas sinnesstämning och behov. Hon sa
också att det var viktigt att kunna vara flexibel och kunna byta uppgift om det inte passar.
Den andra GL ansåg inte att det var möjligt att kunna tillgodose alla elevers behov utan man
fick acceptera olika skillnader mellan eleverna. Om man fick svag respons från eleverna
skulle man inte förvänta sig att de skulle ta till sig i den här åldern utan att man hade sått ett
frö till senare i livet. Hon ansåg också att det var bättre att ha några starka elever i varje grupp
så att de kan fungera som motor för de lite svagare eleverna. Viktigt med väl motiverade
elever t. ex i franskan.
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Alla lärarna tyckte att det var viktigt med Lpo 94 men läraren som jobbade med Montessori
och läraren på friskolan var helt styrda utav läroplanen.

3. Hur ser du på din lärarroll?

På några frågor upplevde vi att åldersindelningen inte spelade någon roll därför har vi valt
att sammanfatta vissa frågor utan att använda oss av förkortningarna.

Några lärare sa att de kände sig bestämda och ganska stränga, vissa sa att de kände sig för
snälla. Någon sa att hon kunde förklara bra medan en annan sa att hon skulle vilja kunna
förklara bra. De flesta lärarna trodde att eleverna hade samma uppfattning om dem som de
hade på sig själva. Lärarna som ser positivt på sig själva är genomgående stränga och tydliga
och vill ha ordning och reda samtidigt som de ser sig som snälla och roliga personer som
brinner för sitt arbete. Lärarna som hade en mindre positiv bild av sig själva var mer osäkra
över hur de var som lärare i jämförelse med elevernas uppfattning om dem.

4. Är det viktigt att du får uppmuntran för ditt arbete?

Samtliga lärare svarade att det var viktigt att få uppmuntran för sitt arbete framförallt från
eleverna, kollegorna/arbetslaget och ledningen. En svarade att hon fick uppmuntran från
arbetslaget men att däremot gav ledningen varken positiv eller negativ respons på lärarnas
arbete. Ledningen såg det heller inte som sitt arbete att ta tag i elevvårdsproblem utan all
kontakt med föräldrar angående problem på skolan fick skötas av lärarna.

5. Har elevens sociala bakgrund någon betydelse för dess uppträdande och
intresse för skolan?

NL:
En NL lärare säger att elevernas sociala bakgrund har betydelse för hur de är mot andra. Det
påverkar också vilken roll de har i skolan. Vissa elever väljer att inte göra något i skolan trots
att intresse finns. De har oftast svårt hemma. För vissa elever kan det viktigaste vara att skapa
en betydelsefull roll i skolan. Båda konstaterar att eleverna har koncentrationssvårigheter när
det finns sociala problem i hemmet och eller i skolan.

ML:
En av lärarna hade arbetat på en mindre skola på landsbygden och där fanns det tydliga
kulturella skillnader på barn från akademikerhem och barn från lantbrukarfamiljer. Den andra
påpekade vikten av att de vuxna runt barnet är enade.

GL:
Det märks väldigt tydligt om det finns problem i hemmet säger en av de äldre lärarna. Det
märks särskilt tydligt på pojkar som lätt blir utåtagerande i stora grupper. I mindre grupper
blir det lättare för dem att berätta vad som har hänt och varför de reagerar som de gör.
Separerade föräldrar kan också påverka barn som känner ständig oro som blir särskilt märkbar
vid helger och lov då de inte vet var de ska vara. Eleverna är mycket mer medvetna om
vuxenvärlden idag än de var för 30 år sedan  på grund av TV, video dataspel, internet m.m.
och det resulterar i att de har svårt att koncentrera sig på lektionstid. En lärare säger att man
kan se en tydlig skillnad på så kallade profilklasser( idrott, orkester, dans, bild) där eleverna
får utrymme för sitt intresse som de oftast även utövar på sin fritid. Detta ger mindre tid till att
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vara på stan och driva omkring. Fritiden är av stor betydelse för elevernas motivation avslutar
en av GL lärarna med att säga.

6. Går det att planera tillsammans med eleverna?

NL:
Vi frågade de nyutexaminerade lärarna om det gick att planera tillsammans med eleverna och
den ena svarade att det kanske är möjligt men att hon inte var tillräckligt liberal för att göra
det själv. Det har gått för långt med att eleverna ska få vara med och bestämma jämt svarade
hon. Den andra NL sa att det skulle kunna fungera om målen var tydligare men på hennes
skola så var det inte aktuellt.

ML:
En av ML lärarna svarade att i ett tema så skulle eleverna kunna vara med och bestämma men
det går inte i de lägre årskurserna.

GL:
Den ena GL svarade att det är svårt att planera med många elever. Den andra GL svarade att
det skulle kunna fungera vissa lektioner. Det går att ge eleverna målen men upplägget kan
vara upp till var och en. I specialundervisning så måste eleverna styras i planeringen.

7. Hur ska ett bra schema se ut?

På den här frågan ansåg vi inte att det var relevant att redovisa vilka lärare som sa vad
därför har vi valt att göra en gemensam sammanfattning för alla lärarna.

Alla lärare var överens om att det skulle vara mer luft mellan lektionerna så att det fanns tid
för reflektion samt för- och efterarbete. Några lärare föreslog också att det kunde vara bra att
varva teoretiska ämnen med praktiska. Högst 50 minuter lektionstid tyckte någon. Många
tyckte också att det vore bättre om läraren förflyttade sig mer mellan lektionerna än eleverna,
det skulle kunna spara en del bråk i korridorerna kommenterade en annan.  Någon tyckte att
det skulle vara bra att ha språkrum. Några tyckte att man skulle arbeta mer i block så att man
läste ett ämne under en viss period för att sedan fortsätta med ett annat så att eleverna såg en
större helhet. En lärare tyckte att det skulle vara max 4 undervisningstimmar /dag för lärarna.

8. Vad tror du att eleverna tycker är viktigast med att gå i skolan?

Majoriteten av lärarna trodde att det viktigaste för eleverna var att få träffa kompisar.
Elevernas sociala kontakter var alltså viktigare än kunskapsinhämtandet. Att inhämta kunskap
ansåg lärarna hade liten betydelse för eleverna.

9.Vilken relation tycker du att du har med dina elever?

NL:
En NL svarade att hon tyckte att hon kunde vara personlig tillsammans med eleverna och
gärna berätta saker om sitt eget liv och sin familj men att det var viktigt att inte bli för privat
och bjuda hem eleverna. Hon tyckte även att det var viktigt att få träffa föräldrarna för att få
en bättre förståelse för elevens beteende. Hon kände även att hon inte ville ha rollen att vara
klassföreståndare utan trivdes bättre som ämneslärare. Det var viktigt att kunna identifiera sig
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med eleverna hon kände och hon kunde det tack vare sina tidigare erfarenheter. Den andra NL
svarade att det var mycket viktigt att ha en bra relation med eleverna och hon berättade gärna
om sig själv för sina elever även också om sina misslyckanden. Det gjorde hon med avsikt för
att berätta för sina elever att det är okej att misslyckas ibland.

ML:
Den ena ML svarade att hon hade den relation som hon önskade att ha med eleverna. Inte för
nära. Den andra svarade att hon att hon hade en relation där hon kände att eleverna kunde lita
på henne. Hon kände också att det var en avslappnad relation och att hon kunde vara sig själv
tillsammans med sina elever. Det fanns dock några få elever som hon själv fick uppfattningen
av att hon inte nådde. Hon poängterade också att det var viktigt att ha en viss distans till
eleverna så att de såg på en som vuxen.

GL:
Den ena GL läraren sa att hon kände inte att hon talade samma språk som eleverna. Hon
kände tydligt att hon inte kunde identifiera sig med flertalet elever och deras otrygga
hemmiljö som skilde sig mycket från hennes egen uppväxt. Hon kände sig osäker över hur
stora krav hon kunde ställa på eleverna. Hon sa också att ibland borde man känna sig nöjd
över att eleverna överhuvudtaget kommer till skolan och lektionerna. Hon kände sig
missbelåten med sin roll som klassföreståndare för att hon kände att hon inte hade en bra
relation med eleverna trots att det var hennes tredje år som klassföreståndare med dem.

Den andra GL sa att förhållandet ska vara kamratligt men samtidigt respektfullt. Ömsesidig
respekt. Vänlighet och artighet kan man komma långt med. Hon tyckte om att berätta om sig
själv eleverna kände till hennes familj och privatliv och hon tyckte att det var en naturlig del
av arbetet som lärare att dela med sig av sig själv till eleverna.

10. Om du fick bestämma hur skulle skolan/undervisningen vara?

NL:
En NL tyckte att det borde finnas mer personal som kan hjälpa eleverna. Det skulle finnas mer
estetiska ämnen. Den andra NL svarade att det skulle finnas ämnesklassrum där allt fanns i
t.ex. franska där man kan pynta och skapa en trevlig atmosfär. Man skulle profilera skolan
och skapa en VI-anda genom att trycka upp t-shirts eller liknande. Man skulle ta del av
elevernas synpunkter vad gäller inredningen av skolan och genom deras medverkan, förhindra
klotter.

ML:
Den ena ML tyckte att elevernas individuella färdigheter skulle få styra vilka ämnen de skulle
rikta in sig på och därmed skulle de få en ökad förståelse och ett större intresse av att lära sig
något. Hon tyckte också att en trevlig miljö är viktigt t.ex. en simhall. Den andra ML sa att
även hon tyckte att det skulle vara bättre med ämnesrum med tilltalande material. Små
grupper typ 10 elever. När någon är sjuk så ska man sätta in vikarier så att inte arbetsbördan
blir för tung för de lärare som är friska. Elever med diagnoser ska få den hjälp de är
berättigade till. Individuell plan för varje barn. Som lärare skulle man ha större möjlighet att
styra över sin egen tid.
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GL:
Den ena GL gav inga direkta idéer utan påpekade de brister som fanns i dagens skola. Hon
visste inte hur man skulle kunna förändra undervisningen. Hennes känsla var att allt kändes
fel, ungar som skolkar och hänger i korridorerna, eleverna är svårmotiverade. Om man ska
bygga undervisningen på deras intressen så är det alltid några som blir missnöjda.
Den andra GL tyckte att det vore bra med två lärare i varje grupp om 25 elever. Svaga elever
skulle varva teori med praktik. Man skulle ha roligare saker för sig t.ex. varje onsdag skulle
vara en aktivitetsförmiddag då man såg på film, badade eller liknande. Man skulle ha eleverna
fler gånger i veckan. Det är hoppigt som det är nu. Ett hemklassrum skulle vara bra och det
skulle lugna eleverna.

11. Vad använder du dig av för material till din undervisning?

Vissa lärare föredrog att använda böckerna mest medan andra blandade sin undervisning med
en del film, tidningar, ordkort, mediacentralen, litteratur m.m. Alla tyckte tyvärr att det fanns
för lite tid till studiebesök. Flera lärare tyckte att det skulle vara bra att låta vissa elever ha
prao en dag i veckan och på så sätt få kontakt med yrkeslivet.

12.Vilken betydelse har klassen/gruppen för undervisningen?

En av lärarna sa att homogen grupp alltid fungerar bra. En annan sa att hon blev stressad av
att ha en stökig grupp och tappar därmed inspirationen. Med en lugn grupp så får man mer
lust att variera sitt material. En annan säger att det är bra att grupperna är blandade med både
svaga och starka elever så att de starka kan fungera som motor åt de svaga. En annan lärare sa
att gruppens sammansättning inte har någon betydelse för hennes undervisning. Hon gör
samma sak i en stökig som i en lugn grupp men anpassar efter eleverna t.ex. om man läser ett
stycke så gör man det lite längre för de lugna och lite kortare för de stökigare eleverna.

13. Hur tycker du att en idealisk elev ska vara?

Någon säger finns det sådana? Alla är överens om att det är en elev som vill lite och som är
positiv och har synpunkter på undervisningen. En person som är ärlig och öppen som man kan
ha en bra dialog med tyckte några. En lärare påpekade vikten av att vara en bra kompis och
inte en så egoistisk person. En annan tyckte att en idealisk elev inte skulle vara för tam utan
ha glimten i ögat, gärna lite busig och komma med blixtrande idéer. Alla har sin egen
personlighet eleverna kan inte stöpas i en form. Viktigast är att lära eleverna att visa respekt
och hänsyn mot varandra.
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5 Diskussion

Vårt huvudsyfte var från början att ta reda på hur lärarna kunde få eleverna mer motiverade
under rubriken Elevers motivation. Efter hand har den frågan fått en något mindre betydelse
eftersom svaren på intervjufrågorna, som vi upplevde det, visade på andra faktorer som hade
betydelse för hur undervisningen bedrevs. Även rubriken förändrades till
Motivation - Relation med underrubriken Hur kan förhållandet  elev - lärare förbättras?.

Den litteratur som vi läste från början valde vi med avsikt att hitta forskares åsikter om hur
man kan öka elevers motivation, men allteftersom öppnade sig andra intressanta aspekter i
undervisningen som vi vill betona. Vi ser därför arbetet som en process, där inläsningen av
litteraturen ledde fram till intervjufrågorna och intervjuerna med eleverna. Deras svar ledde i
sin tur fram till frågorna till lärarna. Vi skulle kanske ha ställt färre och mer specifika frågor
men egentligen ledde frågorna till att vi fick fram andra synvinklar och arbetet fick därför en
förskjutning mot områden som visade sig vara viktiga för lärare och elever. Något tydligt
resultat ser vi inte förrän i diskussionen där vi har lagt vår fokus på: syn på människan, syn på
kunskap, lärarens roll och skolan som arbetsplats. Diskussionen avslutar vi så med att själva
försöka formulera en definition om vad vi lägger i begreppet motivation.

Efter att ha läst en hel del litteratur och med hjälp av erfarenhet från tidigare arbeten har vi
byggt uppsatsen på de 12 intervjuerna som vi har gjort. Vi samtalade med varje intervjuperson
mellan 60-90 minuter. För att lätta upp stämningen började vi varje intervju med att bjuda på
fika och vi tror att detta ledde till att vi fick samtliga att prata mer.

Vi valde att intervjua lika många pojkar som flickor för att på så vis hitta eventuella olikheter
mellan könen. Vår undersökning visade dock att det inte fanns någon märkbar skillnad mellan
pojkar och flickor utan det som hade betydelse var hur motiverade eleverna var för
undervisningen. Vi intervjuade 6 språklärare som alla var kvinnor. Det visade sig vara svårt
att finna män som arbetade som språklärare men eftersom vi inte hade för avsikt att jämföra
eventuella olikheter mellan män och kvinnor, utan framförallt deras erfarenheter av läraryrket,
var det inte viktigt för oss att ha lärare av båda könen.

Vi har upplevt det mycket positivt att vara två i arbetet med examensarbetet. Vi har fått ut
mycket genom att vi har kunnat utbyta tankar och idéer med varandra och därmed haft
möjligheten att se problemen ur två perspektiv. Svårigheterna har varit att hitta gemensam
arbetstid.

De citat som finns med i diskussionen är både från sammanfattningarna och de enskilda
intervjuerna.

Utifrån Kvelis bok ”Att vara lärare” bok har vi formulerat följande frågeställningar och vi
har använt oss av hennes modell men vi har utgått från vår egen undersökning och delat in
den i fyra olika grupper(Kveli s. 74).
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FOKUS PÅ: ELEV LÄRARE
Syn på människan: Vilken betydelse kan elevens syn på

läraren ha?
Vilken betydelse kan lärarens
syn på eleven ha?

Syn på kunskap: Vilken betydelse har elevens
intresse för undervisningen?

Hur tillvaratar läraren elevens
intresse?

Lärarens roll: Vilken betydelse har lärarens
engagemang för eleverna?

Vilken betydelse har lärarens
engagemang för sin lärarroll/
undervisningen?

Skolan som arbetsplats: Hur upplever eleverna sin
arbetsplats?

Hur upplever lärarna sin
arbetsplats?

5.1 Syn på människan

5.1.1 Elevernas syn på lärarna

I vår undersökning upplevde vi att de mer motiverade (MM) eleverna inte hade samma behov
av att få uppmärksamhet från lärarna som de lite mindre motiverade (LM) eleverna. Det
framgick tydligt att MM eleverna var mer intresserade av att inhämta kunskap från läraren
och därför tyckte att det viktigaste var att läraren var kunnig och strukturerad i sitt ämne.
LM upplevde däremot att det var viktigt att kunna prata med läraren, att få uppmuntran och
positivt bemötande av det som man gjorde bra.

”Det känns skönt när läraren pratar och uppmuntrar säg att jag har 10 av 50 på ett prov men
om de 10 poängen var på ett speciellt område och jag kunde det bra så kan det vara roligt att
höra att någon del av provet var bra. Det är så tråkigt att alltid få skit för allt. ” ( LM i åk. 7)

”Lika viktigt att alla får uppmärksamhet. Ibland får jag väl mycket uppmärksamhet bara för
att jag jobbar snabbt och har rätt och då blir andra elever lätt irriterade att det alltid är jag
som får svara.  Lärarna behöver inte vara personliga och veta något om vad jag gör på min
fritid det ska inte ha någon betydelse.” (MM i åk 8)

I Stensmos  bok ”Ledarskap i klassrummet” kan man läsa om inre och yttre motivation.
Innebär det här att LM behöver förstärkning i sin inlärning genom att få yttre motivation för
att bli intresserade och aktiva i skolundervisningen?
MM som redan ligger på en viss kunskapsnivå behöver inte på samma sätt sträva efter att få
positiv bekräftelse från läraren utan kan genom sin egen nyfikenhet och sitt intresse få en inre
motivation för undervisningen.

En flicka sa under intervjuns gång att det är viktigt att inte bli bortglömd, vilket fick oss att
fundera lite över lärarens betydelse för eleven. Det här är en viktig fråga för läraren. Hur kan
vi se alla elever? Ett sätt kanske kan vara att mentorn eller klassföreståndaren försöker avsätta
tid för varje elev i personlighetsutvecklande samtal, vilket man har på andra arbetsplatser
utöver de vanliga utvecklingssamtalen. De spontana samtal som sker mellan lärare och elever
i korridorer och på raster kan också vara ett slags personliga samtal, där man skapar en bra
kontakt. Problemet är bara att det inte är alla elever som får ta del av, och inte heller alla
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lärare som tar chansen till, dessa små samtalsstunder och därför skulle det vara av betydelse
att planera in samtal med varje enskild elev.

5.1.2 Lärarnas syn på eleverna

Det fanns olika uppfattningar om hur undervisningen skulle bedrivas för att fungera så bra
som möjligt. En av lärarna trivdes bäst när hon kände att hon hade kontroll över klassen med
hjälp av tavlan genom att ställa frågor i form av handuppräckning.

”…det känns bäst när jag själv får kontrollera genomgångarna och göra övningar på tavlan
och fråga eleverna så jag verkligen ser att jag har de med mig”

Elevernas medverkan var en viktig faktor i en annan lärares undervisning. Hon föredrog att ha
en dialog med eleverna och bygga sin undervisning på elevernas egna tankar och idéer.

”Lektionerna fungerar bäst när jag får ha en dialog med eleverna och använda deras egna
idéer i undervisningen.”

Detta visar på hur olika undervisning kan se ut beroende vilken relation lärarna har med
eleverna. Det är viktigt att läraren försöker etablera en ömsesidig relation med eleverna som
tillåter att man har öppna diskussioner där lärarna kan släppa kontrollen utan att för den skull
förlora sin auktoritet. Fugelstad skriver om hur man genom att skapa en relation med eleverna
utvecklar det kommunikativa rummet. Även Kveli diskuterar hur lärarens inställning till sina
elever är det viktigaste för att skapa ett bra och positivt samspel.
Vi tycker även att den dialogiska undervisning som Fugelstad och Dysthe uppmärksammar är
intressant och snarare ett förhållningssätt än en metod.

I lärarintervjun kom det fram olika åsikter om hur man kan anpassa sin undervisning efter
eleverna. En lärare berättade att hon kände sig osäker över hur stora krav hon kunde ställa på
eleverna. Hon sa också att ibland borde man känna sig nöjd över att eleverna överhuvudtaget
kommer till skolan och lektionerna.
En annan lärare menade att man måste vara lyhörd och flexibel och försöka ändra uppgifterna
eller den tänkta lektionsplaneringen om man känner att elevernas sinnesstämning kräver det.
Vad är viktigast, att anpassa sig efter eleverna eller genomföra lektionen som man har
planerat? Ibland kan det kanske vara viktigt att som lärare stanna upp och ”skippa” en lektion
i tex. svenska för att reda ut problem.

De flesta lärarna sa spontant att det var kul att arbeta med barn och att se framstegen som
de gjorde i de ämnen som de undervisade i. När vi sammanfattade intervjuerna så delade vi in
lärarna i nya lärare (NL), mellanlärare (ML) och gamla lärare(GL) för att se vad det var för
skillnader mellan dem. Men när alla intervjuer var genomförda så upptäckte vi att det
egentligen inte var några större skillnader utan det som verkligen skilde lärarna åt var deras
olika personligheter. En skillnad fanns dock i hur de kunde identifiera sig med elevernas
värld.

”… hon kände inte att hon talade samma språk som eleverna. Hon kände tydligt att hon inte
kunde identifiera sig med flertalet elever och deras otrygga hemmiljö som skilde sig mycket
från hennes egen uppväxt.” (GL)
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En annan GL upplevde att uppfostran hade förändrats. Det var mindre moral, ordning och
reda nu än tidigare. På hennes tid var mammorna hemma och alla barn såg efter varandra och
tog ansvar för olika sysslor i hemmet. Man hade mer möjligheter förr. Det fanns fler
yrkesskolor förr så att de som hade det lite jobbigare teoretiskt inte behövde tvinga sig att sitta
vid skolbänken. Nu ska alla barn gå på dagis och ha fritidssysselsättningar på ledig tid. Det
blir alldeles för lite kvalitetstid med föräldrarna och därmed får skolan ta över fostransdelen.

Vi kan inte dra någon slutsats genom undersökningen av att åldern skulle ha någon större
betydelse i hur lärarens undervisning bedrivs. Däremot kan vi konstatera att lärarens
personlighet har en avgörande roll i dess utveckling. Kveli uppmärksammar att man ständigt
vidareutvecklas som lärare.
”Den nya innebörden av yrkesrollen gör det svårt, eller åtminstone inte särskilt önskvärt, att
betrakta sig som ”färdigutbildad” lärare en gång för alla. Grundutbildningen ger ett
startunderlag, men arbetet med att utveckla yrkeskompetens är en viktig del av själva
yrkesutövandet och måste fortsätta hela livet.” (Kveli s.135)

Vi tror att det är bra att ha lärare inom olika ålderskategorier så att eleverna på så sätt kan ta
del av olika erfarenheter. Det viktigaste måste ju vara att man utvecklas som lärare och inte
stagnerar. Enligt vårt sätt att se är det nödvändigt för elever i dagens samhälle att få
ta del av kultur genom att möta människor från olika generationer inte minst i skolan.

Vi fick intressanta svar på frågan hur en idealisk elev ska vara. Vi hade trott att lärarna skulle
svara att de ville att eleverna skulle vara duktiga och framåt men det visade sig att lärarna
tyckte att personligheten hade störst betydelse. Eleverna ska ha en lust att lära och vara
positiva och kreativa. I vilken mån påverkar eleverna lärarens lust att undervisa? Svaren visar
hur viktigt det faktiskt är med att det finns en bra relation lärare - elever emellan.

5.2 Syn på kunskap

5.2.1 Elevernas syn på kunskap

Eleverna säger att arbetsuppgifterna måste vara varierande och utmanande. Eleverna vill
också att de ska få individuella uppgifter. Det här är en intressant fråga för i verkligheten då
man försöker att individanpassa uppgifterna så uppstår lätt en avundsjuka bland eleverna
enligt våra egna erfarenheter. Ett sätt kan vara att ha nivågruppering vilket innebär att man
delar in eleverna i grupper beroende på vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Alla elever
som vi intervjuade tyckte att det var bra och mycket lugnare med nivågruppering. Då kunde
alla ta till sig av undervisningen på ett helt annat sätt, vilket hade stor betydelse för deras
intresse av ämnet.

Det var viktigt för alla intervjuade elever att få vara delaktiga under genomgångar och själva
komma med förslag och idéer. För att elevernas egna intressen skulle väckas behövde de få
tänka till om den nya kunskapen, vilket vi fick förslag på hur man kunde göra. Läraren skulle
fråga eleverna mer under genomgångarna. Ett annat sätt kunde vara att eleverna själva skrev
ner och försökte reflektera över vad de hade lärt sig.

För att knyta an till elevernas tankar kan tankekartor kanske vara ett sätt att inleda ett nytt
ämne innan man spinner vidare med den nya kunskapen. Vi tror att reflektion för både lärare
och elever är oerhört viktigt för att alla nya intryck ska kunna sjunka in och för att det ska
kunna kopplas till tidigare kunskap. Enligt Telemans tre principer om inlärning är det
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viktigaste i inlärningsprocessen att man använder sig av språket och inte minst att all kunskap,
i vilket  ämne det än är, alltid anknyts till elevernas erfarenhetsvärld. Annars blir det en död
kunskap.

Ett sätt att använda sig av språket kan vara s.k. kortskrivning vilket innebär att eleverna får ett
ämne eller enstaka ord att formulera sina tankar om. Ett annat sätt kan vara att läraren
introducerar ett nytt ämne kortfattat och sedan får eleverna någon minut diskutera med sin
närmaste bänkkamrat om vad de får för tankar. Eleverna får genom samtal yppa sina egna
tankar samtidigt som de får ta del av andras åsikter. Ytterligare ett sätt att variera
undervisningen kan vara att använda sig av film något som eleverna är vana vid från fritiden.
De flesta eleverna tyckte att film var ett bra sätt att göra undervisningen intressant, då man var
mer koncentrerad och därmed lärde sig mer. Vi trodde att film skulle vara något som alla
elever förespråkade men några elever som var mer motiverade tyckte inte att det var
meningsfullt.

Ett sätt att anknyta till elevens värld är att använda sig av deras egna intressen.
”I historia kan man försöka anknyta till elevernas intressen och t.ex. påpeka att man skrev
låtar på den tiden också.”
Då har man fångat elevens förståelse för att det finns många olika aspekter på ett ämne.
Eleverna kan på så sätt lättare förstå sambandet mellan det de ska lära in och deras egen värld.
Man kan med små medel smyga in kunskap genom att använda sig av deras intressen.

5.2.2 Lärarnas syn på kunskap

Lärarna hade många bra idéer hur man skulle kunna öka förståelsen och intresset för kunskap
hos eleverna. Genom att skapa en atmosfär där kunskapen blir mer levande så skulle det vara
roligare att undervisa. Det fanns förslag på att det skulle finnas ämnesklassrum i t.ex. språk
där man kunde sätta upp planscher, spel, böcker och ha typiska föremål som kommer från
landet för att göra det lite mer stämningsfullt.

Hos vissa lärare fanns även uppgivna känslor av hopplöshet.  De kände att det inte spelade
någon roll vad de gjorde för eleverna var i alla fall inte mottagliga. De försök som hade gjorts
för att skapa en undervisning byggd på elevernas intressen hade misslyckats på grund av att
det alltid var några elever som blev missnöjda.
Det svåra för lärarna är att kunna göra kunskapen levande genom att förmedla den utifrån
elevernas verklighet. Viss kunskap känns inte meningsfull för eleverna och kan därför vara
svår för dem att ta till sig. Om man tar grammatik som ett exempel så tycker många elever att
den känns tråkig och onödig. Men om man som lärare försöker smyga in grammatik
kontinuerligt så tror vi att det blir lättare för eleverna att se sammanhang i
språkundervisningen.

Vi anser att lärarna skulle samarbeta mer över ämnesgränserna för att skapa en större helhet
hos eleverna. Genom samarbete mellan olika lärare, klasser och elever tror vi att lärare och
elever kommer närmare varandra. Ett sätt att underlätta för både lärare och elever
kan vara att arbeta i teman några veckor varje termin. Olika årskurser arbetar då gemensamt
men på sin egen nivå. Kunskapen blir konkret och begriplig för eleverna och genom att hela
skolan deltar har man större möjligheter till studiebesök, diskussioner, egen forskning m.m.
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5.3 Lärarens roll

5.3.1 Lärarens engagemang för eleverna

I SACOs skrift Skolexempel en debatt och idéskrift om skolan står det om hur viktigt det är att
läraren försöker höja elevernas ambitionsnivå. Vi tycker att det är viktigt att hela tiden låta
eleven känna att hon/han utvecklas och inte begränsas av sin kunskapsnivå.
I lärarintervjuerna framkom att lärarna hade olika syn på hur man kunde gå vidare med
undervisningen om den inte fungerade så bra. En lärare tyckte att det var viktigt att vara
flexibel och byta uppgifter om de inte passade. En annan lärare ansåg att om man fick svag
respons från eleverna skulle man inte förvänta sig att de skulle ta till sig av kunskapen nu utan
att det räckte om man nu hade sått ett frö för framtiden hos eleven.
Vad får eleverna egentligen med sig från skolan? Är det kvaliteten eller kvantiteten som
lärarna vill uppnå med kunskapsinhämtandet?
Kveli säger att ”det finns en slags föreställning om att elevens inlärning är ett resultat av
lärarens aktiviteter. ”(s.76)

Vi uppfattar det som att många lärare känner en stor press ifrån samhället utanför och det gör
att de kanske många gånger vill få eleverna att skynda vidare för att läroplanen säger så.
Eleverna kanske inte har kunnat ta till sig kunskapen ordentligt och läraren kanske känner att
han/hon fick skynda fram, men nu i alla fall är klara. Många lärare vet att det är viktigt att
eleverna når upp till de nationella proven och väljer kanske därför att ha en väldigt traditionell
undervisning.

Att lärarens roll ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för 20 år sedan, framkom tydligt
under intervjuernas gång. Det som har förändrats är framförallt
klassföreståndare/mentorsrollen, som blivit tyngre och där mycket tid går åt till att fostra och
prata problem med eleverna. Lärarna kände sig kluvna av sina olika arbetsuppgifter, dels att
undervisa och se till att eleverna får med sig nödvändig kunskap och dels att vara ”mamma”
och reda ut konflikter och sociala problem. Många lärare har problem med sin lärarroll vilket
inte minst framgår av våra intervjuer. Man vill lyckas i den undervisande rollen och vara en
duktig pedagog men samtidigt vill man naturligtvis skapa en bra relation med eleverna.
Kraven kan ibland bli övermäktiga och balansgången svår.

Det som vi frågar oss är om för mycket ansvar har lagts på läraren. Skolan behöver ta ett
större ansvar för elevvårdande ärenden för att inte all undervisning ska bli lidande. När
kuratorer, skolsköterskor och liknande personal, som har elevvårdande uppgifter, inte anses
som viktiga drabbar detta inte bara skolan utan hela samhället. Grundskolans uppgift att
tillgodose alla barn och ungdomar med nödvändig kunskap, för att de ska få möjlighet till
framtida utbildning, blir en omöjlighet. När de sociala problemen dominerar elevernas skoltid
kan man inte förvänta sig att de ska kunna ta till sig det som lärs ut. Allt blir ett ekorrhjul som
snurrar på.

5.3.2 Lärarens engagemang för undervisningen

Det är viktigt att lärarna är intresserade av sina ämnen för att ge eleverna mer inspiration att
själva vilja lära sig. Eleverna vill inte att lärarna bara ska se undervisningen som ett jobb där
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olika arbetsmoment ska klaras av. Det märks om lärarna inte brinner för sitt ämne säger några
elever.

”Det är viktigt att läraren är intresserad av sitt ämne och inte hela tiden säger att de slösar
bort sin tid………Eleverna ska förstå att ämnet är intressant i sig. Läraren ska inte bara säga
att det här ska du kunna för att komma vidare.” (LM8)

Genom svaren och samtalen som vi hade med eleverna visade det sig att ämnet i sig
egentligen inte hade så stor betydelse. Det viktigaste var hur ämnet förmedlades av läraren.
Vi anser att det är av stor vikt att läraren ser sig själv som motivatör för eleverna vilket
understryks av Stensmo. Arbetsglädje hos eleverna är något som måste skapas av läraren. Vi
kan inte förvänta oss att eleverna själva alltid ska ha ett brinnande intresse för allt som lärs ut.
Om man som lärare känner att man inte räcker till och att allt går på rutin är det kanske dags
att ta en liten paus för att reflektera över sin egen undervisning.

Eleverna säger också att det är viktigt att lärarna kommer med nya idéer och ofta varierar sig.
De ska också vara glada och positiva. Vad vi kan utläsa av elevintervjuerna är att eleverna vill
ha struktur. De vill också känna glädje och lust att lära och det gör eleverna bäst om de får
mer frihet. Vi intervjuade elever på en friskola där eleverna får bära ett stort ansvar och där de
sköter sig själva, med det enda kravet att de ska uppfylla vissa mål.

För vissa elever kan detta sätt, att få jobba på sin egen nivå med stor frihet och att även själv
få planera när man ska utföra arbetsuppgifterna, vara ett utmärkt alternativ medan det för
andra elever kan vara ett sätt att bara glida sig igenom undervisningen.

5.4 Skolan som arbetsplats

5.4.1 Hur upplever eleverna sin arbetsplats?

Skolan är för eleverna en arbetsplats, anser vi, därför är det viktigt att deras synpunkter och
önskemål kommer fram. Alla elever ansåg att det var viktigt med en ren och fräsch skola.

5.4.1.1 Skolan som social träffpunkt

Eleverna hade ett behov av att få gå till skolan varje dag för att få träffa sina kompisar som
var en mycket viktig del i deras liv. Vi upplevde dock att de lite mindre motiverade eleverna
(LM) hade ett större behov av det sociala livet som skolan innebar än de mer motiverade
eleverna (MM) där det viktigaste var att inhämta kunskap.
Skolan fyller en viktig funktion som en social mötesplats och därför bör man inte förringa
betydelsen av fritidsgårdar och fritidsaktiviteter under skolans regi.

5.4.1.2 Skolans isolering

Samtidigt är det viktigt att inte skolan blir en isolerad plats där verkligheten inte syns. Enligt
Margit Nilsson  behöver eleverna ta del av vad som förväntas av dem efter skoltiden d.v.s det
yrkesverksamma livet. De mer motiverade eleverna hade en större målmedvetenhet och hade
insikt i vad som förväntades av dem efter skolan. De visste att betygen de fick nu var en
inträdesbiljett till val som de kommer att göra i framtiden.
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5.4.1.3 Skolan och hemmet

En elev påpekade att om man har det bra hemma så har man det bra i skolan också. Detta kan
kanske vara något att ta fasta på. Skolans samarbete med hemmet är oerhört viktigt och detta
påpekas även i Lpo-94.

" Alla som arbetar i skolan skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man
tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet."(Lpo-94 s.14)

Elevens värld består av skolan men framförallt av hemmet där det är meningen att de ska få
uppbackning och där nya krafter ska hämtas. Många skolor har föräldraråd för att få
föräldrarna delaktiga i elevernas verksamhet men tyvärr visar vår erfarenhet att det oftast är
vissa aktiva föräldrar som törs tala för sig som får mest uppmärksamhet. För att få alla
föräldrar mer engagerade i sitt barns skolsituation kanske det krävs mer eller mindre tvång
från skolan för att få föräldrar att ställa upp bättre på sina barn.     

5.4.1.4 Schemats upplägg

Eleverna påpekade också att schemat kunde fungera på ett bättre sätt. De flesta eleverna
kände att de var trötta på eftermiddagarna och föreslog därför att det vore skönt att ha ett
praktiskt ämne då. De sa också att de teoretiska ämnena skulle vara mer varvade med de
praktiska. Många elever kände att det var väldigt styrt att ha så fulltecknade scheman och det
fanns ingen tid för eleverna till rast och återhämtning. De tillade att flextid som finns på de
flesta arbetsplatser idag kanske vore något att tillämpa i skolan genom att de då skulle få ta ett
större ansvar över sin egen tid.
Vi tror att det är viktigt att ge eleverna mer frihet och ansvar för att de själva ska känna sig
delaktiga i skolarbetet och på så sätt bli mer motiverade och känna att de arbetar för sin egen
skull. Vi får inte glömma bort att skolan är elevernas arbetsplats, där ett fungerande schema
betyder mycket för trivseln.

5.4.2 Hur upplever lärarna sin arbetsplats?

Lärarna tyckte att det var viktigt att det var en bra miljö på den arbetsplats som de vistades i.
Många av lärarna hade erfarenheter från gamla slitna skolor och de var överens om att miljön
var en viktig faktor för trivseln.

5.4.2.1 Skolan som social träffpunkt

Det var betydelsefullt för lärarna att ha bra kollegor som man kunde få uppbackning och stöd
av då man hade behov av det. Att få utbyta tankar och idéer med arbetskamrater gjorde att
man kunde reflektera över undervisningen och hämta nya krafter. Detta var en av de
viktigaste faktorerna för lärarna att stanna kvar på en skola. Ledningen på skolan visade sig
också ha en betydelsefull roll genom att det var den som skulle stå för positiv respons och
uppmuntran men tyvärr var inte detta så självklart på de skolor där de intervjuade lärarna
arbetade. Vår intervju visar att för att få lärare att trivas på en skola är det av stor vikt att man
kontinuerligt arbetar med arbetsmiljöfrågor så att det skapas ett bra klimat där alla åsikter och
idéer kommer fram. Stormöten där hela arbetsenheten träffas kan vara bra tillfällen för att
diskutera och vädra olika synpunkter. En stark och tydlig ledning som har klara riktlinjer för
verksamheten är dock det viktigaste för att skapa en bra atmosfär och bra relationer på skolan.
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5.4.2.2 Skolans isolering

Flera av lärarna uttryckte en önskan om att eleverna skulle få komma ut mer på prao och
studiebesök samt att framförallt de svaga eleverna skulle få varva teori med praktik för att få
en drägligare arbetssituation. Det är svårt att tvinga på de svagare eleverna teori utan praktik.
Frågan blir då naturlig från vår sida: Ska endast svaga elever ha den möjligheten? Skulle det
inte gynna alla elever att ta del av praktiskt kunnande?
Om det finns för lite tid för eleverna att ta del av yrkeslivet genom prao och studiebesök
kanske det vore möjligt att bjuda in olika företag till skolan. På så sätt kunde man etablera en
varaktig kontakt med olika företag som sedan kunde utnyttjas vid prao och även i viss mån
sommarjobb.

5.4.2.3 Skolan och hemmet

Att hemmet är betydelsefullt för elevernas agerande i skolan underströks av alla lärare. Deras
fritidssysselsättningar och familjeförhållanden kan innebära positiva men också negativa
konsekvenser för elevens intresse av skolan. Separerade föräldrar kan vara ett dilemma,
sociala problem ett annat och fritiden som kanske består av video, TV och dataspel kan vara
en stor konkurrent till skolarbetet. Fritidsaktiviteter kunde däremot ha positiv inverkan på
skolarbetet då de elever som hade ett stort intresse av idrott eller liknande aktiviteter kände
stilmulans i tillvaron och därmed blev mer aktiva i skolan.

5.4.2.4 Schemats upplägg

Efter att ha genomfört lärarintervjuerna visade det sig att det finns för lite luft i schemat och
för lite tid till för- och efterarbete. Idag har lärarna ingen möjlighet att styra över sin egen
arbetstid och det tyckte samtliga lärare var negativt. Det är alldeles för komprimerat schema
vilket gör att lärarna inte har tid till att tillverka nytt material och då är det lätt att lärarna faller
in i att använda samma material år efter år och därmed levererar fantasilös undervisning. Vi
tror att det är en stor fara med att så många lärare blir pressade. Utbrändheten finns på
varenda skola idag.

5.5                Författarnas definition av begreppet motivation.

Genom detta arbete har vi kommit fram till en slutsats som vi gärna vill presentera som vår
definition av motivation.

Vår definition av motivation innebär ett nära samspel mellan lust-intresse-kunskap och
människosyn. För att kunna väcka de mindre motiverade eleverna räcker det inte att som
lärare ha kunskap och god pedagogik utan det krävs också ett personligt engagemang, både
vad det beträffar sin undervisning och personliga relationer. Det behövs ett nära samarbete
mellan lärare och elever för att skapa en bro där sedan utväxling av kunskap kan ske.
Kunskapen ska kännas meningsfull vilket den gör när eleverna kan koppla samman den med
tidigare erfarenheter. Detta innebär att läraren hela tiden måste reflektera och ifrågasätta sin
undervisning och anpassa denna till de förhållanden som råder. Det finns inget universalmedel
för att skapa motivation men det förhållningssätt som läraren har gentemot sina elever och sin
undervisning har följaktligen stor betydelse för elevers motivation.
Denna definition leder oss vidare i fortsatta studier, som vi gärna skulle vilja rikta mot de
mindre motiverade eleverna och vad som är viktigt för deras lust till inlärning.
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Författarnas slutord

Vi har genom våra intervjuer kunnat se att det finns en frustration
bland både lärare och elever. Resurser såsom fritidspedagoger och
liknande personal finns det inte tillräckligt av eller så är de inte
rättvist fördelade. Lärarna har en svår situation att lösa. Eleverna
tyckte inte att de fick den uppmärksamhet de förtjänade ifrån
lärarna och lärarna tyckte inte att de fick den uppmärksamheten
som de behövde från sin ledning. Men trots allt så fanns det en
stark optimism bland både lärare och elever och det var det som
fick dem att komma till sin arbetsplats varje dag. Det har varit
oerhört intressant att få ta del av dessa lärares och elevers
synpunkter på skolsituationen. Vi har lärt oss fantastiskt mycket
som vi definitivt kan ha nytta av i vår egen lärarroll. Vi vill också
passa på och tacka alla elever och lärare samt vår handledare
Berit Hyland som har ställt upp för oss och gjort att den här
uppsatsen har blivit möjlig att genomföra.
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Intervjufrågor till eleverna

Det som står med fetstil var frågorna som vi ställde. Det som står under är frågor som i vissa
fall kom att bli följdfrågor beroende vad vi fick för svar från eleverna. Eleverna hade inte
tillgång till frågorna under intervjuns gång utan de skedde helt och hållet muntligt. Vi turades
om med att en av oss skrev medan den andra intervjuade. Vi har bifogat intervju frågorna
längst bak i arbetet.

1) Trivs du i skolan?
Vad är bra? Vilka ämnen?
Vad är inte bra? Några speciella ämnen?

2) Vad gör att du känner intresse för ett ämne/undervisningen?
Lärarens betydelse? Klassen? Vilka uppgifter? Utmanande, enkla? Eget intresse?

3) Hur ska en bra lärare vara?
Snäll? Personlig? Bestämd? Förklara bra? Intresserad av sitt ämne?
 Har du någon lärare du tycker är bra/intresserad av dig?

4) Är det viktigt att läraren visar intresse för dig personligen?
Genom att uppmuntra? Genom att prata med dig om dina prestationer.

5) Vad är viktigast med att gå i skolan ?
Att få bra betyg? Kompisar? Lära sig?

6) Tycker du att du får vara med och bestämma tillräckligt mycket?
I planeringen av arbetsuppgifterna. Är det viktigt för dig att få vara med och bestämma?
I så fall vad?

7)Hur ska ett bra schema se ut?
Varför?  Tid, prov, upplägg

8)Om du fick bestämma hur skulle skolan/undervisningen vara?

9)Hur kan lärarna göra lektionerna mer intressanta för eleverna?
Film, skönlitteratur, studiebesök, prao, eget arbete eller liknande.

10)Hur kan du själv bidraga till att gör lektionen bra?

11) Är det något du vill tillägga?
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Intervjufrågor till lärarna

 Det som står med fetstil var frågorna som vi ställde. Det som står under är frågor som i vissa
fall kom att bli följdfrågor beroende vad vi fick för svar . Lärarna hade inte tillgång till
frågorna under intervjuns gång utan det skedde helt och hållet muntligt. Vi valde att låta en av
oss intervjua hela tiden medan den andra skrev. Vi har bifogat intervju frågorna längst bak i
arbetet.

Trivs du att arbeta som lärare?
Vad är bra? Vilka ämnen undervisar du i?
Är det något ämne som du tycker är roligare att undervisa i?
Är det något som är mindre bra?
Vad har betydelse för din trivsel? (skolan, eleverna)

När fungerar dina lektioner bäst?
Hur ska uppgifterna vara? Är det möjligt att kunna tillgodose allas behov? Hur styrd är du av
läroplanens mål?
Hur skapar du ett intresse för ämnet hos eleverna? (nivågruppering)

Hur ser du på din lärarroll?
Snäll? Personlig? Bestämd?  Föredrar du ett visst ämne?
I relationen till eleverna?

Är det viktigt att du får uppmuntran för ditt arbete?
Från elever och rektor

Har du någon erfarenhet av att elevens sociala bakgrund någon betydelse för elevens
uppträdande/intresse?

Hur planerar du din undervisning?
Tror du att det skulle fungera att planera ett helt arbetsområde tillsammans med eleverna?

Hur ska ett bra schema se ut?
Hur planeras det inför läxor och prov? Tid, prov, upplägg av schema.

Vad tror du eleverna tycker är viktigast med att gå i skolan?
Betygens betydelse? Social betydelse? Kunskapstörst?

Vilken relation tycker du att du har med dina elever?
Vilken relation skulle du vilja ha med dina elever?

Om du fick bestämma hur skulle skolan/undervisningen vara?
Pedagogisk synvinkel?

Vad använder du dig av för material till din undervisning?
Film, skönlitteratur, studiebesök, prao, eget arbete eller liknande.

Vilken betydelse har klassen/gruppen för undervisningen?



~BILAGA 2~

Hur tycker du att en idealisk elev ska vara? Blir det mer varierande undervisning om en
grupp är lugn/stökig?

Är det något du vill tillägga?
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