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Kort sammanfattning av syfte, metod, resultat och slutsatser 

Detta är en kvalitativ studie med syfte att få fram elevernas perspektiv på 
lärarens förhållningssätt och lärar-elevrelationens samverkan för att bidra till 
förbättrad studiemotivation. Intervjuer med är elever är utförda för att lyfta 
fram elevernas synsätt och tankesätt för ökad studiemotivation. Studien visar 
ett samband mellan lärarens förhållningssätt och lärar-elev relationen som 
tillsammans bidrar till ökad studiemotivation. 
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Förord 
 
 
 
Vi skribenter av föreliggande studie vill passa på att tacka våra informanter 

för deras deltagande i studien. Vi har tack vare dem fått en djupare inblick i 

elevers synsätt på lärar-elev- relationen och lärarens förhållningssätt för ökad 

studiemotivation. Vi vill även tacka för det stöd vi fått från familj och vänner 

under studiens gång och även vår handledare. 
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1 Inledning 

The strength of our student relationships makes the 

difference in translating our passion for teaching 

into their passion for learning – Beth Morrow 

Föreliggande studie är utförd då vi har uppmärksammat lärar-elevrelationen i skolan 

som en viktig byggsten för att underlätta elevernas kunskapsinlärning. Då det är 

något som vi har uppmärksammat vid våra VFU-perioder så ville vi undersöka 

närmare om det finns en koppling mellan lärar-elevrelationen och lärarens 

förhållningssätt med elevernas studiemotivation. Studien är utförd för att få fram 

elevernas tankar och perspektiv kring relationens betydelse till sin lärare och hur det 

påverkar deras studiemotivation.  

I studien lyfter vi fram elevernas tankar, perspektiv och berättelser. Anledningen till 

varför vi har funnit området intressant är utifrån inspiration från tidigare föreläsare 

vi haft på Mälardalens Högskola. En föreläsare fångade speciellt vårt intresse där vi i 

kursen samtalade en stor del om lärar-elev relationens betydelse och mening för 

elevernas studiemotivation. Ett stycke i Läroplanen fångade också vårt intresse:  

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även 

skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, 

känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger 

att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Skolverket, 2018, s. 9). 

Ovanstående citat fångade vårt intresse då vi under VFU-perioder och vid arbete som 

lärarvikarier upplevt att vissa lärare lyckas bättre än andra med att fånga elevernas 

intresse för skolan och att förmedla kunskaper till eleverna. Skolverket (2018) lyfter 

även fram att lärare ställer sig frågan om hur de ska lyckas motivera elever i deras 

studiemotivation. Det blir därför betydelsefullt i vår studie att få praktiska exempel 

på vad eleverna uppfattar som bra tillvägagångsätt för att öka deras studiemotivation.   

Vi fokuserar på att få fram elevernas upplevelser och hur de upplever att de utvecklas 

utifrån relationen till sin lärare och sin lärares förhållningssätt. Vi kommer i studien 

även att redovisa viktiga begrepp som är relevanta för studiens syfte och ändamål. 

Studien kommer också att redovisa tidigare väsentlig litteratur.  
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Studien kommer även redogöra för hur genomförandet av insamlat material utförts, 

hur vi har tolkat det insamlade materialet följt av resultat och diskussioner.    

1.1 Syfte, forskningsfrågor och problemområde 

I föreliggande studie vill vi undersöka om det finns ett samband mellan elevers 

studiemotivation och lärar-elevrelationen samt lärarens förhållningsätt. Som vi 

tidigare nämnt så undrar många lärare hur de ska förhålla sig för att öka elevernas 

studiemotivation (Skolverket, 2018).  

Syftet med föreliggande studie är därför att undersöka hur elever upplever sin 

relation till sin lärare och hur relationen påverkar deras studiemotivation. Det är 

också vårt syfte att lyfta fram elevernas erfarenheter av hur en lärare kan motivera 

dem i deras studier. 

Studiens syfte uppnås genom att besvara frågeställningen:  

- Hur påverkas elevernas motivation till skolarbetet utifrån relationen till sin 

lärare enligt eleverna? 

- Hur ska en lärare vara för att göra kunskapsinlärningen intressant enligt 

eleverna? 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt definierar vi olika begrepp som är väsentliga för vår studies syfte. Vi 

redovisar aktuella styrdokument och redovisa tidigare forskning och litteratur som 

berör ämnet lärar-elevrelation och lärarens ledarskap och roll i klassrummet som 

anses vara gynnsamt för elevernas studiemotivation.  

2.1 Skolverket och aktuella styrdokument 

Skolverket (2017) framhåller att genom att skapa en relation till eleven skapar läraren 

även möjligheten för eleven att prestera och att inhämta kunskaper som är viktiga för 

elevens personliga utveckling och framtida anpassning till samhällslivet. Skolverket 

(2017) benämner även tidigare forskning som visar att lärar-elevrelationen också 

bidrar till elevens motivation för att lära sig nya saker.  
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Relationen mellan läraren och eleven är betydelsefull även för att inlärning ska vara 

möjlig. Det vill säga, om relationen mellan läraren och eleven är bra så ges även 

möjlighet till ett bra lärande klimat för kunskapsinlärning. Skolverket (2017) 

framhåller även att tidigare forskning visar att elever har en mer positiv syn på sin 

lärare och studier om eleven känner ett förtroende för sin lärare. Med förtroende 

menar man att eleven känner tillit till sin lärare, känner att läraren bryr sig om en, 

men också att läraren sätter tydliga gränser. 

Läroplanen (Skolverket, 2018) framhåller att ett av skolans ansvar är att skapa en 

trygg plats för de elever som går på skolan och att eleven ska ges möjligheten att 

känna en motivation för sina studier och att lära sig nya saker. Skollagen framhåller 

även ett liknande ställningstaganden beträffande elevernas studiemotivation:  

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska 

fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att 

vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem. (SFS 2010:800). 

Skolverket (2018) framhåller betydelsen av att arbeta med elevernas 

studiemotivation. Elevernas studiemotivation kan förbättras genom att läraren är 

engagerad i deras kunskapsutveckling och är noga med att berömma eleverna. 

2.1.1 Begreppet relationell pedagogik 

Frelin framhåller att relationell pedagogik kan beskrivas på följande sätt:  

innebär att se utbildning som resultatet av ett meningsskapande som 

sker mellan eleven och läraren, i ett utrymme som ingen av dem 

egentligen har full kontroll över. (2012, s. 109). 

Beskrivningen kan jämföras med det som Skolverket (2017) framhåller om begreppet 

relationell pedagogik, vilket beskrivs som att relationen är centrum för undervisning 

och kunskap.  

Skolverket (2017) framhåller även att en relation mellan lärare och elev kan vara 

svåra att förutsäga, men är väldigt viktiga för kommande undervisning att ta vara på 

när de väl uppstår. Aspelin (2013) framhåller att betydelsen av ordet rationell 

innehåller två eller flera olika synsätt.  
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Det vill säga, vi kan exempelvis inte förstå ett fenomen genom att endast utgå från ett 

synsätt, utan måste använda oss av alla befintliga synsätt. För att kunna skapa en bra 

relation mellan lärare och elev blir det därför viktig att parterna behöver kunna ta till 

sig de olika parternas synsätt.  

2.1.2 Ömsesidighet 

Ömsesidighet är ett viktigt begrepp som Skolverket (2017) framhåller. Med begreppet 

menar man att man ska kunna se och ta till sig elevens och lärarens perspektiv. För 

att skapa en bra relation till sina elever behövs det en ömsesidighet vilket kan 

återspegla sig genom att man som lärare visar ett tydligt intresse för elevens tankar 

och åsikter.  

Genom att läraren visar ett intresse för elevens perspektiv så skapar det även 

förutsättningen för att eleven visar ett intresse för lärarens perspektiv. Genom att visa 

en öppenhet och ett intresse för varandras olika perspektiv medför det även 

möjligheten till att skapa en bra relation mellan varandra (Skolverket, 2017). 

2.1.3 Relationskompetens 

En lärare behöver bemästra många olika kunskaper som sedan ska förmedlas till 

eleverna. Läraren ska kortfattat vara en förebild och kunskapsmaskin för sina elever. 

Skolverket (2017) framhåller relationskompetensen som en viktig kompetens som en 

lärare bör ha för att kunna nå fram till sina elever och för att eleverna ska känna en 

trygghet och motivation för undervisningen.  

Relationskompetens framhålls av Skolverket på följande sätt:  

Enkelt uttryckt står lärares relationskompetens för förmågan att 

bygga goda relationer. (2017, s. 4). 

En del av relationskompetensen är också att förstå innebörden av en god relation till 

sina elever. Utan en god relation till sina elever försvinner även elevernas mening 

med att lära sig nya kunskaper, vilket framhålls av Bingham och M.Sidorkin (2004). 

Det framhålls även av Mayo (2004) att relationen mellan lärare och elev går hand i 

hand med lusten till att lära sig ny kunskap.  
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Skolverket (2018) framhåller tre aspekter gällande relationskompetens. Den första är 

kommunikativ kompetens vilket handlar om lärarens förhållningssätt, det vill säga, 

hur man talar och använder kroppsspråket. Den andra är differentieringskompetens 

vilket handlar om hur läraren skapar en form av närhet till eleverna, men håller en 

professionell distans. Den tredje är socioemotionell kompetens som handlar om hur 

läraren kan läsa av emotionella signaler och stärka eleverna på ett positivt sätt.  

2.2 Begreppet studiemotivation 

Begreppet motivation kan betyda olika saker beroende på vilket sammanhang det 

beskrivs i. Stensmo förklarar begreppet motivation på följande sätt:  

Begreppet motivation kan härledas ur latinets ’movere’, som betyder 

rörelse. Motivation står för de processer som sätter människan i 

rörelse, de krafter som ger hennes beteende energi och riktning. 

Målet med denna rörelse kan antingen vara att uppnå något eller att 

undvika något. (2012, s.55). 

Stensmo (2012) framhåller därefter tre olika former av motivation som speglar 

studiemotivationen. Vilket innebär att begreppet motivation är i kopplad till 

elevernas motivation för skolarbetet. Inre studiemotivation är den enskilda elevens 

intressen och nyfikenhet som oftast kan kopplas till elevens intressen. 

Yttre studiemotivation kan återspegla sig i när en elev ges positiv eller negativ 

förstärkning av sin lärare. Det kan kopplas till lärarens attityd och engagemang till 

skolarbeten och hur man utstrålar det till eleverna. Interaktiv studiemotivation är 

exempelvis när läraren tydliggör hur viktigt ett ämne är för framtida utmaningar 

(Stensmo, 2012). 

2.3 Ledarskap 

I ett klassrum har läraren en avgörande roll. Läraren är en ledare för sina elever för 

att ge dem möjligheten att utvecklas kunskapsmässigt i olika ämnen. Vilken form av 

ledarskap som läraren utstrålar kan vara betydelsefullt för hur eleverna påverkas i 

deras studiemotivation. Det finns flera olika ledarstilar, men vi har valt att lyfta fram 

två, auktoritär ledarstil och demokratisk ledarstil. 
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Thornberg (2013) framhåller att en auktoritär ledare tar alla beslut i klassrummet och 

att lektionerna är strikt styrda. En auktoritär ledarstil kan påverka relationen mellan 

lärare och elev negativt då eleverna inte engageras att delta i sin skolgång utan alla 

beslut tas av läraren. Stensmo (2012) lyfter fram att auktoritet inte alltid behöver 

vara så negativt som det framhålls, det vill säga, en lärare som styr och ställer med 

järnhand. En lärare behöver ha auktoritet i klassrummet för att säkerställa att 

eleverna respekterar och lyssnar på läraren i klassrummet. Denna form av auktoritet 

byggs upp genom vilken relation man har till sina elever.  

Thornberg (2013) benämner att en demokratisk ledare engagerar eleverna att vara 

delaktiga i beslut som berör deras kunskapsutveckling. Det medför att eleverna 

känner sig mer motiverade i sina studier och skolgång. Det medför också att 

undervisningsmiljön påverkas positivt. Att förhålla sig till en demokratisk ledarstil 

kan även medföra vissa negativa aspekter som exempelvis att det blir för rörigt att 

alla ska vara med och påverka något för att ett beslut ska tas.   

Stensmo (2012) lyfter fram att det inte alltid är en ledarstil som är den rätta. Läraren 

i klassrummet behöver vara uppmärksam på gruppen elever som han eller hon har 

till sitt förfogande. Läraren ska kunna avgöra från lektion till lektion eller från dag till 

dag vilket förhållningssätt som behövs vid en viss tidpunkt.  

2.4 Hur skapas en bra undervisningsrelation? 

Frelin (2012) framhåller att en god undervisningsrelation mellan lärare och elever 

oftast är en relation som måste förhandlas mellan de två parterna och som därefter 

resulterar i en relation som alla är nöjda med. En svårighet som kan uppstå under 

relationens uppbyggnad är om eleverna inte respekterar läraren så minskar 

möjligheten för en god undervisningsrelation.  

Resultatet av en dålig undervisningsrelation kan vara att eleverna tappar 

motivationen för sina studier och det blir svårare att nå fram till eleverna som lärare. 

Följande framhålls av Frelin,  

en undervisningsrelation är en lärar-elevrelation där undervisning är möjligt. 

(2012, s. 44). 
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Frelin (2012) lyfter också att som lärare kan det vara svårt att veta vilken slags 

relation man ska ha till eleverna. Det kan lätt bli att man skapar en mer vänskaplig 

relation till sina elever, vilket kan medföra att eleverna inte uppfattar läraren som 

ledaren i klassrummet. Det kan i sin tur skapa osäkerhet och kaosliknande 

undervisningssituationer. För att skapa en god undervisningsrelation blir det därför 

avgörande att läraren tydligt och direkt visar en professionell roll (Frelin, 2012). 

Ericsson och Adolfsson (2013) benämner att det är betydelsefullt att eleverna känner 

sig sedda av läraren och att man som lärare ser eleverna. Känner elever sig mer sedda 

av läraren och uppmuntrade så påverkas även deras motivation för deras studier på 

ett positivt sätt. Det är också viktigt för elevernas motivation och lust till lärande att 

arbeta för att skapa en trygg skolmiljö.  

3 Teoretiskt perspektiv 

Det hermeneutiska perspektivet är det perspektiv vi utgår från för att hjälpa oss tolka 

och förmedla föreliggande studie. Hermeneutik utgår ifrån att tolka, förstå och 

förmedla det tolkade, vilket framhålls av Friberg och Öhlén (2017). Perspektivet blir 

betydelsefullt för vår studie då vi vill framhäva elevernas synsätt och tankar för att 

därefter kunna förmedla åsikterna vidare och skapa en ny förståelse.  

Hermeneutiken anser vi även som användbar i vårt val av datainsamlingsmetod, 

vilken består av intervjuer med elever. Målet med val av intervjuer är att få en 

djupare förståelse av våra forskningsfrågor, vilket även hermeneutiken grundar sig i, 

en djupare förståelse av något. Gadamer (1997) framhåller att genom att grunda sig i 

hermeneutiska metoder så har man som syfte att förstå någonting och skapa sig ett 

nytt tolkningssätt. Då relationen mellan lärare och elev är ett fenomen som påverkar 

studiemotivationen har vi använt oss av hermeneutiken för att skapa en ny förståelse, 

sedd utifrån elevernas perspektiv. 

3.1 Den hermeneutiska spiralen 

Inom hermeneutik finns det en så kallad hermeneutiskt spiral som består av två 

centrala begrepp, förståelse och tolkning. De två begreppen är sammankopplade. Vi 

människor tolkar olika saker utifrån våra upplevelser och för att skapa en förståelse 

av något.  



 8

Den hermeneutiska spiralen används för att göra en tolkning av omvärlden där man 

använder tidigare erfarenheter, framtidsperspektiv och analysnivåer, vilket framhålls 

av Fransson och Thalén (2010). Ett pussel kan ses som en jämförelse med att utgå 

från det hermeneutiska perspektivet. Ett pussel består av små delar som ska bli en 

helhet. Att tolka ett nytt fenomen bidrar till att man skapar sig en ny förståelse. Det 

den hermeneutiska spiralen visar är att vår tolkning och förståelse förändras och 

förnyas, det är en konstant process, vilket framhålls av Ödman (2016). Genom att 

använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv och den hermeneutiska spiralen skapar 

vi en djupare förståelse för elevernas synsätt och tankar kring lärarens roll och lärar-

elevrelationen.  

3.2 Hermeneutikens svårigheter  

Att använda sig av hermeneutisk tolkningslära kan innebära vissa svårigheter. En av 

dessa kan vara hur själva tolkningen av insamlat material ska utföras då det inte finns 

tydliga tillvägagångsätt. Det vill säga, det finns inget rätt eller fel, vilket framhålls av 

Fransson och Thalén (2010). Det kan vara betydelsefullt att informera om att i vårt 

insamlade material finns det heller inga rätta eller felaktiga svar. Det är elevers 

synsätt och tankesätt som lyfts fram. Vi har i vår studie valt att förhålla oss till den 

hermeneutiska spiralen, för att hålla en tydlig linje.   

4 Metod 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod med ett hermeneutiskt 

perspektiv. Utvalda informanter i studien har vi ansett varit lämpliga för att skapa oss 

en djupare förståelse kring deras upplevelser och tankar. Utförda intervjuer har 

godkänts av vårdnadshavare och inga namn på eleverna nämns i de inspelade 

intervjuerna eller transkriberingen av intervjuerna för att bevara elevernas 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017).  

I vår studie har vi utgått från elevernas upplevelser, tankar och berättelser. Vi har 

kopplat och tolkat intervjuerna för att komma fram till gemensamma nämnare och 

jämfört det med tidigare litteratur och studier som berör ämnet. Genom våra 

tolkningar av intervjuerna har vi skapat en helhetsbild om hur eleverna känner kring 

ämnet.  
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4.1 Metodologi 

Genom att använda oss av intervjuer har vi fått möjligheten att få en direkt inblick i 

elevernas tankar och erfarenheter gällande lärar- elevrelationens betydelse för 

elevernas studiemotivation. Insamlad data kombinerat med tidigare berörd litteratur 

och forskning har som syfte att undersöka om det finns ett samband mellan goda 

relationer och elevernas studiemotivation. Genom att använda oss av intervjuer som 

insamlingsmetod ges möjligheten till mer grundläggande svar, möjligheten att ställa 

följdfrågor och gräva oss djupare in i hur eleverna tänker gällande fenomenet.  

Denscombe (2018) framhåller att det kan vara betydelsefullt att spela in intervjuerna 

för att underlätta transkriberingen och analysen av insamlat material. Genom 

inspelade intervjuer underlättas även vår möjlighet att tolka och förmedla resultatet 

vidare.  

4.2 Urval 

Urvalet som utförts för studien har utgått från explorativa urval som kommer till 

användning i en mindre kvalitativ studie som denna. Genom att ta kontakt med en 

grundskola har urvalet av informanter skett och därmed utfört intervjuerna. Det 

utfördes tio intervjuer som är grunden för föreliggande studie.  

Valet av tio informanter grundar sig i att skapa en djupare förståelse för elevernas 

upplevelser och tankar. För att skapa möjligheten att skapa oss en djupare förståelse 

kände vi under studiens gång att tio informanter var tillräckligt för att få fram det vi 

ville. Intervjuerna utfördes enskilt för att bevara elevens integritet (Denscombe, 

2018). Valet av informanter gjordes utifrån dem som hade fått ett skriftligt 

godkännande av vårdnadshavare. 

4.3 Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna gjordes på en grundskola i Mellansverige i tre olika 

årskurs treor. Valet att intervjua elever i årskurs tre grundar sig i att eleverna 

förhoppningsvis skulle bära med sig mer erfarenhet kring studiens syfte då de gått i 

skolan i två år och att studien avser elever i årskurs F-3. Intervjuerna ägde rum i ett 

studierum som eleverna var bekväma och trygga att vara i. 
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Vi skickade ut ett informationsbrev och en blankett för godkännande till 

vårdnadshavarna i årskurs tre genom klasslärarnas hjälp (se bilaga 1). Efter att ha 

mottagit alla de godkännanden vi kunde få in gjordes ett slumpmässigt val av tio 

informanter som skulle få delta i studien. Intervjuerna utfördes enskilt med en elev i 

taget under en förmiddag.  

Valet att intervjua eleverna på en förmiddag gjordes med uppfattningen att eleverna 

skulle vara mer mottagliga för att svara på frågorna. Både i informationsbrevet och 

innan intervjuerna började var vi noga med att informera om de etiska principerna. 

Utförda intervjuer spelades in, endast rösterna på eleverna hördes och de blev 

numrerade för att undvika att använda deras namn. Det gjordes för att bevara deras 

anonymitet. Under intervjuerna var vi också noga med att informera eleverna att om 

de inte ville delta eller ville avbryta intervjun så kunde de göra det (Denscombe, 

2018). 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Eftersom vi valde att använda oss utav en kvalitativ metod, såg vi till att genomföra 

intervjuerna på en plats där eleverna skulle känna sig trygga och kunna prata fritt 

utan att bli stressade. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi 

ville vara förberedda inför intervjuerna, men ville samtidigt vara flexibla i vårt 

tillvägagångssätt. Vi ville även ge informanterna möjligheten att kunna utveckla sina 

tankar och perspektiv vid intervjuns gång, vilket även framkommer av Denscombe 

(2018). 

Innan intervjuerna utfördes skrev vi ner frågorna som vi hade som ett verktyg. På det 

sättet kunde vi få igång intervjuerna igen om de råkade stanna av. Under intervjun 

med varje enskild informant ställdes även följdfrågor som blev relevanta utifrån de 

svar vi fick från våra redan planerade intervjufrågor. Intervju frågorna 

omformulerades om en informant inte förstod frågan. Vi valde att utföra intervjuerna 

på förmiddagen på grund av att vi uppfattade att eleverna var mer pigga då de inte 

har haft lektioner innan. Varje intervju tog mellan femton och tjugo minuter per elev. 

Vi valde att hålla den tiden i åtanke att eleverna skulle försöka hålla fokus och inte 

tappa koncentrationen under tiden.  
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När man håller intervjuer under kortare tider och ställer korta och direkta frågor 

anser vi att eleverna upplever att det blir mer som ett vanligt samtal än en intervju. 

Hermeneutik handlar om att genom samtal skapa en större förståelse för det som blir 

sagt, vilket framhålls av Ödman (2016). Samtal mellan eleverna och oss som 

intervjuar dem behöver fungera för att båda parterna ska kunna skapa en förståelse 

för det som blir sagt. Vad som blev viktigt under intervjuns gång var att vi som 

intervjuare höll en passiv roll och tillät informanterna att ta plats rörande deras 

tankar och åsikter, något som Denscombe (2018) anser vara viktigt.  

4.4.1 Fördelar och nackdelar med intervjuer 

Denscombe (2018) framhåller att det är fördelaktigt att använda sig av intervjuer när 

syftet med en studie är att skapa en djupare förståelse i ett ämne. Därför har valet av 

intervjuer sedan start varit aktuellt då vi vill få och kunna förmedla en djupare 

förståelse för elevernas tankar och erfarenheter. Intervjuer bidrar också till att kunna 

ställa följdfrågor och följa upp eventuella otydliga svar. 

Denscombe (2018) lyfter fram att en av nackdelarna med intervjuer är att man endast 

får svar utifrån vad informanter säger och inte vad de möjligtvis gör. En del av vår 

studie syftar till vad eleverna föredrar med en lärare och det har därför varit 

fördelaktigt för oss att få svar på det. Det kanske inte återspeglar verkligheten helt, 

men eleverna har här fått tänka till om sitt egna lärande och vad en lärare kan göra 

för att bidra till studiemotivation.  

4.4.2 Andra insamlingsmetoder 

Det har självklart varit en diskussion om andra insamlingsmetoder. Dessa har varit 

enkäter och observationer. Anledningen till varför dessa två insamlingsmetoder inte 

använts är att observationer inte ger oss möjligheten att djupdyka i informanternas 

tankar utan endast ger oss en överblick av skolverksamheten.  

Anledningen till varför vi inte använt oss av enkäter som insamlingsmetod grundar 

sig i samma ställningstagande som observationer, men då enkäter inte ger 

möjligheten att ställa följdfrågor. Med enkäter kan även svaren bli otydliga om 

informanterna upplever frågorna som otydliga. Det kan också medföra obesvarade 

frågor, vilket framhålls av Denscombe (2018).  
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Gruppintervjuer hade kunnat vara ett sätt att insamla material, men risken för att 

informanternas personliga åsikter inte skulle komma fram gjorde att vi valde 

personliga intervjuer. Denscombe (2018) framhåller att gruppintervjuer kan 

framkalla gruppsvar och inte individsvar.  

4.4.3 Databearbetning 

Vi valde att spela in intervjuerna för att göra det enklare att föra ner intervjuerna i 

textform. Ödman (2016) framhåller att en skriven text kan hjälpa oss att undersöka 

verkligheten. Efter genomförda intervjuer skulle materialet transkriberas, det för att 

vi senare skulle analysera texten och att det skulle bli lättare för oss att kunna gå 

tillbaka till materialet som vi fått fram.  

Transkriberingen av materialet gick vi igenom mycket noggrant. Vi stannade till 

upprepade gånger för att tänka till beträffande vad som sades under intervjuerna. Vi 

var uppmärksamma på vilka ord och meningar eleverna valde när de svarade på våra 

frågor, eftersom ord kan ha olika innebörd beroende på vilket sammanhang de är. 

När man talar om hermeneutik finns det inga direkta riktlinjer på hur man ska 

genomföra ett analysarbete. Det blev därför viktigt för oss att vara observanta på det 

material vi samlat in och att utföra en korrekt tolkning av materialet.  

I analysen av textmaterialet valde vi att gå igenom varje intervjutext var för sig för att 

vi skulle få fram varje elevs svar på det mest ultimata sättet. Att ha tålamod var en 

viktig aspekt. Vi såg till att inte stressa igenom det utan ta det långsamt och ta den tid 

som krävdes för att göra det. Det ansåg vi var viktigt för att vi skulle få fram 

meningen med texterna. Vi fann det givande att gå igenom varje text för sig och sedan 

skapa en helhetsbild som texterna uttryckte tillsammans. Vi utförde de olika stegen 

som beskrivits för att därefter kunna lyfta fram de gemensamma betydelserna som 

eleverna upplevde som också låg till grund för studiens resultatdel.  

4.4.4 Empiri 

Utförda intervjuer med eleverna var grunden för vår studie där vi kunde få en djupare 

förståelse för elevernas tankar och erfarenheter gällande lärar-elevrelationens 

betydelse för elevernas kunskapsinlärning och studiemotivation. För att kunna tolka 

elevernas olika svar vid intervjuerna har vi använt oss av den hermeneutiska spiralen 

som hjälpmedel med syfte att skapa en ny förståelse av lärar-elevrelationens 

betydelse för elevernas studiemotivation.  
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Genom att vi efter utförda intervjuer transkriberat dem har vi stegvis skapat en 

förståelse och tolkning av elevernas synsätt och tankar.  

4.5 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) framhåller fyra olika forskningskrav som man ska förhålla 

sig till när man utför en studie. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet har i vår studie uppfyllts då vi skickat ut ett informationsbrev för 

att informera och få vårdnadshavares godkännande att deras barn får medverka i 

studien. Samtyckekravet har uppfyllts genom att endast elever som har ett 

godkännande från vårdnadshavare har fått deltagit i studien. Hänsyn har också tagits 

till elevernas vilja att delta i studien. Tydliga instruktioner har getts till eleverna som 

deltagit genom att informera dem att de kan avbryta intervjun om de inte längre vill 

delta. Genomförda intervjuer har utförts under anonymitet och därmed har 

konfidentialitetskravet uppfyllts. Studiens ändamål har varit att kunna besvara våra 

forskningsfrågor och har inte använts i något annat syfte, därmed har nyttjande 

kravet uppfyllts.  

5 Resultat 

Efter att ha tittat närmare på tidigare forskningsarbeten och litteratur ser vi ett 

samband med vårt resultat. Det som är märkbart i vår studie är att vi har fått en 

djupare förståelse för hur eleverna upplever olika former av relationer till sin lärare 

och hur relationen påverkar deras studiemotivation. Vi har även fått möjligheten att 

skapa en förståelse för hur eleverna upplever och tolkar att en lärare ska vara för att 

bidra till elevernas studiemotivation.  

I resultatdelen redovisas en intervjusammarfattning och en redovisning av tidigare 

nämnda begrepp (se figur 1) med tillhörande citat från våra informanter. Vi avslutar 

avsnittet med en resultatsammanfattning.  
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5.1 Intervjuerna 

Utifrån att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv har vi utfört en sortering och 

tolkning av insamlad data för att skapa en förståelse för lärar-elevrelationens 

betydelse i undervisningssammanhang och kunskapsinlärning.  

Informanterna lyfter fram betydelsen av att känna sig trygga med sin lärare och att 

det är viktigt att läraren finns tillgänglig när de behöver hjälp med någonting under 

lektionstid. Informanterna upplever också att deras lärare bryr sig om dem och visar 

det genom att exempelvis lyssna på dem när de mår dåligt och behöver prata. 

Informanterna känner att deras lärare ser alla och inte bara vissa. De menar att det 

skapar en bra relation när de känner sig sedda. 

Att läraren uppmuntrar och ger beröm när de har gjort bra ifrån sig upplever 

informanterna som bra, det får dem att känna sig mer motiverade i skolarbetet. 

Informanterna känner att om deras lärare inte uppmuntrar dem blir de besvikna och 

känner att de inte gör någonting bra. Enligt våra informanter är det också 

betydelsefullt för deras studiemotivation att läraren har en positiv attityd för skolans 

alla delar. Informanterna menar att de snabbt kan känna av om en lärare har en 

negativ inställning. Det medför en negativ spiral och en negativ syn på lärarens 

förhållningssätt. 

Informanterna upplever att det är bra om en lärare är bestämd, men inte för bestämd 

i sitt förhållningssätt. De upplever då en större respekt för sin lärare och vill lyssna på 

läraren. Det har framkommit av våra informanter att en tydlig, organiserad, snäll och 

rolig lärare uppskattas då det ökar motivationen till att lära sig nya saker i skolan.  

5.1.1 Tillit, förtroende och trygghet 

 

Jag känner att jag litar på min lärare och kan gå till henne om jag 

mår dåligt eller bara vill prata. 

Detta är ett exempel på vad en informant meddelande oss gällande sin lärare. Att 

känna tillit, förtroende och trygghet för sin lärare ansåg alla våra informanter som en 

viktig del i deras relation. Det är även för våra informanter en viktig aspekt i hur man 

respekterar sin lärare och viljan att lyssna på sin lärare.  
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Utifrån att våra informanter känner tillit, förtroende och trygghet till sin lärare har de 

uppfattat sin studiemotivation som bättre än när de exempelvis får en vikarie.  

När en vikarie kommer så känner man ju inte varandra så bra och 

det blir att jag inte lyssnar på den personen då. 

5.1.2 Uppmuntrande lärare 

Jag tycker att hon ska ge oss mer beröm istället så att vi känner oss 
peppade till att vilja lära oss mer. 

För informanterna som deltagit i vår studie framkommer det tydligt att det är viktigt 

att de får beröm och att läraren har en uppmuntrande ton gentemot dem. Saknar 

läraren denna egenskap känner informanterna heller ingen motivation för sina 

studier.   

Jag tycker att en bra lärare ska ge beröm när man har gjort bra ifrån 

sig för det gör att man vill lära sig mer och man försöker göra ännu 

bättre ifrån sig. 

5.1.3 Ledarskap 

Jag tycker att istället för att vara jätte bestämd hela tiden säga att så 

här ska det vara, ska läraren kunna skoja ibland för det blir roligare 

och man vill då lära sig. Läraren ska vara lite bestämd. 

Majoriteten av våra informanter hade upplevelsen av att en lärare ska vara lite 

bestämd, så eleverna vet vem som är ledaren i klassrummet. Samtidigt ska läraren 

vara öppen för elevernas åsikter. En mer avslappnad lärare anser våra informanter är 

mer betryggande för dem i deras studiemotivation.  

Det ska vara roligt att gå på lektionerna så det är bra att läraren gör 

lektionerna roliga. Man kan lära sig saker även när man har kul. 

5.1.4 Engagerad lärare 

Att läraren är glad och att hon tycker att det är roligt att vara med 

oss. Läraren ska inte tycka att det är tråkigt att vara med oss för det 

kan smitta av sig till oss elever. 

En engagerad lärare uppskattas av alla våra informanter. En lärare som visar en 

tydlighet att man gillar lektionsinnehållet och har ett positivt förhållningssätt.  
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Våra informanter anser även att en lärare som ser alla och engagerar sig i alla elever i 

klassrummet bidrar till en positiv motivation för studierna. Informanterna känner, 

det vill säga, att om man vet att läraren anpassar innehåll efter deras enskilda behov 

så blir lektionerna mer motiverande. 

När hon ser att jag börjar bli uttråkad kommer hon oftast fram och 

ger mig en uppgift att jobba med så att jag har någonting att göra 

annars börjar jag störa dom andra. 

5.2 Elevbeskrivningar av lärar- elevrelationens betydelse. 

Genom utförd studie och utförda intervjuer har vi fått en djupare förståelse för vår 

empiri. Tolkning av empirin har varit möjlig genom nedanstående figur.  

 

Figur 1: Källa: Egen bearbetning. 

 

När informanterna upplever relationen till sin lärare som bra bidrar det till en 

studiemotivation som också bidrar till ett lugnt lärandeklimat i klassrummet. 

Relationen till läraren är bra om informanterna känner sig sedda, respekterade och 

känner en tydlighet från sin lärare.  
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Om informanterna upplever relationen som dålig skapar det en otrygg känsla vilket 

bidrar till oro och minskad studiemotivation. I studiens resultatdel har det också 

framkommit att informanterna vill skapa en bra relation till sin lärare och 

informanterna förstår betydelsen av hur en bra relation kan påverka deras vardag och 

studiemotivation.  

Våra informanter tror starkt på att en bra relation till sin lärare bidrar till deras 

studiemotivation. Informanterna uppfattar även att en relation inte endast skapas 

från ett håll utan att båda parter, lärare och elev, måste vara villiga att skapa en 

relation för att den ska fungera. För våra informanter är läraren en trygghet. En 

person som de kan gå till om problem uppstår eller en person som de kan prata med. 

En ömsesidighet är viktigt för våra informanter i lärar-elevrelationen.  

När relationen till läraren upplevs som bra öppnas även möjligheten till att man som 

lärare och elev kan skapa en avslappnad undervisningsmiljö. En avslappnad 

undervisningsmiljö tolkas av våra informanter som när en lärare ibland kan använda 

humor för att lätta på stämningen i klassrummet. Relationen mellan lärare och elev 

är slutligen en viktig aspekt enligt våra informanter för att deras studiemotivation 

kan öka och även göra det möjligt att informanterna vill prestera och lära sig nya 

saker.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Den huvudsakliga fokusinriktningen i föreliggande studie har varit att undersöka om 

det finns ett samband mellan lärar-elevrelationen och elevernas studiemotivation 

samt hur lärarens roll påverkar eleverna. Efter utförda intervjuer, transkribering och 

analys av informanternas tankar och erfarenheter och tidigare forskning har vi 

kommit fram till att en relation som är bra mellan elev och lärare är gynnsam för 

elevernas studiemotivation. 

Vi har fått olika definitioner av vad en bra relation är och upplevs från våra 

informanter, men huvudsakliga gemensamma nämnare är att informanterna 

upplever att om en lärare är tydlig i sitt ledarskap, lyhörd, engagerad, berömmande 

och uppmuntrande ökar möjligheten för en bra relation och motivation i deras 

studier.  
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Enligt våra informanter är det väldigt viktigt att läraren ser dem både på individnivå 

och gruppnivå. På individnivå anser informanterna att det är viktigt att läraren ger 

dem beröm och ger dem motivation att vilja fortsätta i skolarbetet. På en gruppnivå 

blir det viktigt att läraren är den som håller ihop gruppen och är snabb att lösa 

eventuella konflikter som kan störa elevernas studiemotivation. Det kan exempelvis 

vara om några elever har bråkat, vilket ofta medför att man som elev sitter och tänker 

på bråket istället för skolarbetet.  

Informanterna upplever även att lärare ska vara medvetna om hur de använder sin 

röst som verktyg. En lärare som hela tiden höjer rösten kan bli väldigt uttråkande 

vilket medför att man slutar lyssna. Våra informanter uppskattar hellre en lärare som 

markerar med sitt kroppsspråk och säger till på ett lugnt och sansat sätt. Genom att 

fokusera på det positiva istället för det negativa påverkas studiemotivationen väldigt 

mycket enligt våra informanter. Våra informanter anser att de påverkas av relationen 

mellan dem själva och sin lärare. Informanterna upplever en större drivkraft 

studiemässigt om relationen till sin lärare är bra.  

6 Diskussion 

I kommande avsnitt redovisar vi för hur vi fått svar på våra forskningsfrågor, men 

också hur resultatet kan kopplas till tidigare redovisad forskning och litteratur (se 

avsnitt 2). En redovisning av pålitlighet och trovärdighet och fortsatt forskning 

kommer även att framgå.  

Den relation som skapas mellan lärare och elev är en relation som båda parter 

behöver möta varje dag under skolgången. I vår studie har vi lagt fokus på hur 

relationen påverkar elever och hur eleverna upplever att de påverkas av relationen. Vi 

har även undersökt hur eleverna påverkas av lärarens förhållningssätt, det vill säga, 

hur läraren är som ledare i klassrummet. Efter utförda intervjuer med utvalda 

informanter har vi skapat oss en djupare förståelse för elevernas tankesätt och 

upplevelser. Vi har även skapat oss en ny förståelse för relationens betydelse i den 

dagliga undervisningssituationen i skolan.  
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Våra forskningsfrågor har vi fått tydliga svar på. Våra informanter påverkas i sin 

studiemotivation av hur relationen är till sin lärare. Många åsikter om hur relationen 

skapas och fortlöper har inkommit ifrån våra informanter. Vi har även fått in viktiga 

synpunkter gällande hur lärarens förhållningssätt påverkar informanterna som 

medverkat i vår studie.  

6.1 Resultatdiskussion 

Studien har grundat sig i hur lärarens förhållningssätt påverkar elevernas 

studiemotivation. Relationen mellan lärare och elev samt lärarens förhållningsätt har 

vi efter utförda intervjuer kommit till förståelsen att de går hand i hand. Resultatet är 

att lärar-elevrelationen har en stor påverkan på hur eleverna ser på att lära sig nya 

saker i skolan och hur det påverkar deras motivation att prestera i skolan. Utförd 

studie påvisar likheter mellan vad Ericsson och Adolfsson (2013) kommit fram till i 

sitt resultat. Elever känner sig motiverade och engagerade kunskapsmässigt om de 

upplever att de blir sedda av sin lärare. Att bli sedd av sin lärare är enligt våra 

informanter att läraren är uppmuntrande och har en positiv syn på elevernas 

prestationer.  

Efter utförd studie och bearbetning av resultatet (se avsnitt 5) så har vi fått en 

förståelse för betydelsen av en tydlig ledarfigur i klassrummet, det vill säga, läraren. 

Våra informanter uppskattar och känner en ökad studiemotivation om läraren är 

tydlig i sin ledarroll. Informanterna, som framkommer i vår studie, uppskattar en 

relativt strikt lärare som påvisar tydliga regler och gränser. Våra informanter 

upplever att det skapar en tryggare och lugn undervisningsmiljö. Våra informanter 

vill känna en respekt för sin lärare, samtidigt som de vet att de kan anförtro sig till sin 

lärare om det behövs. Informanterna vill se en auktoritet hos sin lärare, vilken kan 

jämföras med Stensmos (2012) definition av auktoritet. 

Efter utförd studie har vi skribenter skapat oss en förståelse av innebörden att ta 

tillvara på elevernas perspektiv och tankar. Som vuxen kan det lätt bli att man ser 

över barnens behov, men som lärare och som blivande lärare är det ytterst viktigt att 

kunna se och förstå barnens perspektiv, för att kunna bidra till att ge dem rätt 

förutsättningar att lyckas kunskapsmässigt, vilket också framhålls av Asperin (2013).  
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Genom att skapa och ta tillvara relationerna med eleverna, vilket även framhålls av 

Skolverket (2017) som relationskompetens, är man enligt våra informanter på rätt 

väg. Vi har skapat oss förståelsen att om man som lärare samtalar med sina elever 

mer så kan man förbättra eventuella dåliga relationer, men också bevara redan bra 

relationer. 

De tre relationskompetenser som Skolverket (2018) framhåller har en koppling till 

det resultat vi fått fram i vår studie. Våra informanter upplever en förbättrad 

studiemotivation om läraren har ett positivt förhållningssätt till skolans olika ämnen. 

Den kommunikativa kompetensen behöver inte alltid vara muntlig, utan elever är 

också duktiga på att läsa av kroppsspråket. Elever märker väldigt snabbt om en lärare 

vill vara i klassrummet eller inte. Att en lärare är lyhörd är också en viktig aspekt för 

elevernas studiemotivation och kan kopplas till den socioemotionella kompetensen. 

Våra informanter påvisar en tydlig uppfattning om hur en lärare ska och bör vara, det 

vill säga en tydlig ledare i klassrummet, något som kan kopplas till 

differentieringskompetensen (Skolverket, 2018).  

6.1.1 Slutsats 

Genom att utföra semistrukturerade intervjuer med elever har vi lyckats skapa oss en 

förståelse för hur eleverna ser på en lärar-elevrelation och även hur de påverkas av 

relationen, men också viktiga aspekter som en lärare bör tänka på gällande sitt 

förhållningssätt som ledare i klassrummet, vilket kan vara betydelsefullt i en lärares 

didaktiska förhållningssätt.  

Slutsatsen som dras kan kopplas till det citat vi benämnt i studiens inledande del av 

Beth Morrow. När en relation till elever är bra öppnas även dörren för att kunna 

förmedla kunskaper till eleverna som är viktiga för dem att ta del av för att i 

framtiden fungera och verka som samhällsmedborgare, något som även framhålls av 

Skollagen (SFS 2010:800). Studiens resultat kan jämföras med vad tidigare forskning 

och litteratur framhåller gällande lärar-elevrelationen och lärarens didaktiska 

förhållningssätt. Informanterna anser sig påverkas i sin studiemotivation utifrån 

lärar-elevrelationen och lärarens förhållningssätt. Relationen mellan de olika 

parterna ska bygga på tillit, förtroende och trygghet, lyhördhet, och engagemang 

enligt våra informanter. Läraren som är ledare i klassrummet ska vara en tydlig och 

strukturerad förebild som vågar bjuda på sig själv på ett humoristiskt sätt.  
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6.2 Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer då det från 

studiens startpunkt gett oss intrycket att vi kan skapa en djupare förståelse för 

elevernas synsätt och tankesätt gällande studiens syfte.  

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer kunde vi förbereda 

intervjufrågor, men skapa möjligheten för informanterna att prata utanför frågorna. 

Tillvägagångsättet av metod har gett oss möjligheten att vara flexibla och släppa fram 

informanternas tankar och synsätt.  

Valet av att använda oss av intervjuer och ingen annan insamlingsmetod grundar sig i 

att syftet med studien har varit att fördjupa förståelsen av elevernas perspektiv. 

Intervjuer som insamlingsmetod passar även med vårt teoretiska perspektiv, 

hermeneutik, som valts för att kunna skapa en djupare tolkning och förståelse av 

elevernas synsätt och tankar och därefter kunna förmedla resultaten vidare.  

Utifrån att vi valt att skapa oss en djupare förståelse för elevernas synsätt och 

tankesätt blev valet av tio informanter tillräckligt för vår studie, vilket också gjorde 

intervjuer som insamlingsmetod möjlig. I en mer storskalig studie med liknande syfte 

kan både intervjuer och någon annan form av insamlingsmetod vara lämplig.  

6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet 

Studien är pålitlig och trovärdig utifrån att studiens syfte och frågeställningar har 

jämförbara ställningstagande från tidigare forskning och litteratur. Studien grundar 

sig i information från tio informanter vars intervjuer har spelats in och transkriberats 

och är grunden för studiens slutgiltiga resultat. 

Reflexivitet 

Under arbetet med vår studie har det för oss varit viktigt att ta avstånd från våra egna 

personliga åsikter med anledning för att kritiskt kunna granska insamlat material. 

Valet av inriktning av studie grundar sig i personliga ställningstaganden, men studien 

har haft syftet att skapa en ny förståelse av fenomenet. Vilket har medfört att för att 

förmedla informationen vidare har vi behövt ta avstånd från tidigare uppfattningar 

om ämnet. Resultatet kan med självklarhet medföra en liknande bild av vad man haft 

om området, men även ge en annan bild.  
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6.3 Fortsatt forskning 

Efter att ha utfört föreliggande studie har intresset väckts för att utföra en 

undersökning utifrån lärarnas perspektiv. Det vill säga, en liknande studie, men 

utifrån ett lärarperspektiv.  

Genom att utföra en studie utifrån lärarperspektivet kan man få en bild av likheter 

och skillnader på elevernas och lärarnas synsätt och tankesätt vilket vi upplever som 

väldigt intressant att ta reda på. Det kan även bidra till en bättre förståelse mellan de 

två parterna. Tillvägagångsättet av insamlingsmetod skulle då ske på liknande sätt 

som i föreliggande studie.  
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Bilaga 1/Informationsbrev 

 

 

 

 

 

Hej alla vårdnadshavare! 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Denna 

termin är det dags för oss att skriva vår b-uppsats. Vi finner det mycket intressant att 

få höra hur elever upplever sina relationer till sin lärare. Vi vill gärna även veta om 

relationen bidrar till att eleverna känner sig mer motiverade till att lära sig. I denna 

studie tänkte vi använda oss av intervjuer.  

Deltagandet av denna studie är helt frivilligt och eleven kan säga nej om hen inte vill 

delta och intervjun kan självklart avbrytas när som helst under tiden den pågår. 

Intervjuerna kommer vara helt anonyma, det vill säga, inga namn på eleverna eller på 

skolan kommer att finnas med i vår uppsats. När vi är klara med intervjumaterialet 

kommer vi att förstöra allt material för att bevara elevernas anonymitet.  

För att vi ska få utföra denna studie på ditt barn behöver vi få ett skriftligt 

godkännande. Det finns en bifogad blankett där ni skriver under om ditt barn får 

medverka eller inte. När ni har svarat på blanketten lämnar ni in den till personalen 

som arbetar på skolan.  

Tack på förhand.  

Med vänliga häsningar 

Izla Tasel och Caroline Olsson 
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        [  ]    Jag som vårdnadshavare godkänner att mitt barn får medverka i studien. 

 

        [  ]    Jag som vårdnadshavare godkänner inte att mitt barn får medverka i 
studien. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Elevens namn 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vårdnadshavarens underskrift 
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Bilaga 2/ Intervjufrågor 

1. Hur känner du att det funkar med din lärare? Känner du att din lärare bryr sig 
om dig? Varför känner du så?  

2. Finns det någonting du skulle vilja att din lärare ändrar på? Varför?  

3. Utifrån hur din lärare är, känner du dig mer peppad till att lära dig nya saker i 
skolan? Vet du varför du känner så?  

4. Vad känner du gör dig peppad i skolan?  

5. Hur tycker du att en lärare ska vara för att göra skolarbetet intressant och 
roligt? 

 


