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Förord 
 
Mitt varmaste tack vill jag först och främst ge till de elever, som ställt upp för mig och mitt 
arbete. Utan er hade detta arbete inte funnits till, allt gott till er alla och än en gång, hjärtligt 
tack för att ni tog er tiden och engagemanget. 
 
Sedan vill jag tacka alla de människor som jag mött i mitt liv. Att möta en annan människa i 
sitt liv, är ett möte av utveckling och insikt. Utan dessa möten hade inte mina tankar och 
intressen formats till det de är idag, så varmt tack och allt gott till er alla ifall våra vägar ej 
möts igen. 
 
Slutligen vill jag tacka min handledare Ingmarie Munkhammar för fina synpunkter under 
arbetets gång.  
 
Tack och allt gott till er alla!  
 
Luleå den 7 mars 2005 
 
Ann-Sofi Wincent 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur gymnasieelevers känslor inför läraren 
påverkar motivationen för skolarbetet. Undersökningen baseras på intervjuer med fyra 
gymnaiseelever i Luleå. Resultaten påvisar att ett positivt bemötande och engagemang är 
långt viktigare än att enbart sträva efter att motivera. Vidare visade det sig att de negativa 
känslorna är starkare, än vad de positiva känslorna är för motivationen till skolarbetet. 
Lärarens bemötande visade sig vara mycket viktigt för att motivera eleverna, framförallt för 
att väcka positiva känslor hos eleverna, som i och med dessa fick motivation till sitt 
skolarbete. Detta innebar att läraren hade en positiv inställning, visade engagemang och tilltro 
till elevernas möjligheter. Känslorna visade sig vara en mycket viktig del i motivationsarbetet. 
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1. Inledning 
 
Goleman (2001) beskriver en händelse som påvisar känslornas betydelse.  

Gary och Mary Jane Chauncey hade en elvaårig dotter som hette Andrea. Hon var CP-skadad och 
satt i rullstol, och hon var deras allt. Familjen var passagerare på ett Amtrak-tåg, som körde ner i 
en flod efter att en pråm kolliderat med en bropelare i delstaten Louisianas träskmarker. Paret 
tänkte allra först på sin dotter och gjorde allt för att rädda Andrea, när vattnet forsade in i den 
sjunkande vagnen. På något sätt lyckades de knuffa Andrea genom ett fönster till 
räddningspersonalen. Därefter sjönk vagnen i djupet och tog föräldrarna med sig (sid 19). 

 
Denna historia skildrar en kärleksfull handling till ett älskat barn. Goleman (2001) menar att 
en förälder som handlar på detta beskrivande sätt, visar på en stor kärlek. Detta visar på vilken 
stor makt känslorna besitter i alla förhållanden till barn och ungdom. Goleman menar att 
känslorna har stor betydelse för oss människor och att de spelar en avgörande roll i 
människornas liv. I detta fall så finns Andrea till, tack vare känslornas kraft. Detta menar 
Goleman (2001) visar att vår innersta längtan, passion och djupaste känsla kan vara 
ovärderliga vägvisare i våra liv. Goleman fortsätter ”känslorna har en oerhörd kraft, bara stark 
kärlek – viljan att rädda ett älskat barn – kan få en människa att övervinna impulsen att rädda 
sig själv”(sid 20). Han menar även att ett förnekande av känslornas betydande makt är oerhört 
kortsynt, eftersom känslorna har en lika betydande roll som förnuftet när det gäller våra 
handlingar och beslut. Damasio (2004) menar att upplevelser av lust och olust och de känslor 
som finns däremellan är hörnstenar i människans medvetande. 
 
Men hur påverkar känslor elevernas motivation, vad beträffar deras handlingar och beslut i 
skolan? Glasser (1986) menar nämligen att det i känslorna finns en drivkraft för att skapa 
motivation. Lendahls och Runesson (1995) anser att vi alla bär minnen från vår skoltid och att 
en del av oss kommer ihåg känslan av att det var meningsfullt och roligt att lära sig, medan 
andra har negativa minnen från sin skolgång. Kimber (2004) påpekar även hon känslornas 
betydelse, när hon säger att känslorna påverkar vårt tänkande.  
 
Kimber (2004) lyfter ett exempel som beskriver hur känslor kan vara viktiga i skolan. 

Lena, 40 år, har varit borta från skolans värld under fem år. Nu är hon tillbaka och har en 
sjätteklass. Klassen är ganska stökig och har bytt lärare flera gånger under de senaste åren. När 
terminen startade tyckte Lena att det gick ganska bra men efter en månad började hon tappa sugen. 
En morgon på väg till skolan kände hon det som om hon ville vända tillbaka hem. ”Jag klarar inte 
en dag till”, tänkte hon. När hon kom till skolan hade hon fjärilar i magen. Det kändes som om 
hon hade gett upp innan hon ens klivit in i klassrummet. Redan den första lektionen urartade och 
innan lunch gick Lena gråtande ut ur klassrummet (sid 53). 

  
I detta ovanstående fall tog den negativa känslan och tankarna över, vilket påverkade lärarens 
motivation till lusten att undervisa sina elever. 
 
 Damasio (2003) menar att ingen kan förneka att känslornas inblandning i livets händelser och 
att känslor i skolan, kan få förödande konsekvenser för vår förmåga att tänka rationellt. I 
gynnsamma situationer leder känslorna i rätt riktning och skapar ett gott klimat, där vi kan 
fatta rationella beslut utifrån våra personliga ambitioner och mål. Orbach (1996) framhåller 
hur elevers sårade känslor, kan leda till ilska, frustration och ledsamhet, känslor som tar sig 
uttryck genom elevernas handlingar. Med detta i bakgrund är denna studie författad. 
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2. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasieelevers känslor inför läraren påverkar 
motivationen till skolarbetet.  
 

2.1. Avgränsningar 
 
Denna studie är avgränsad från många påverkande faktorer vad gäller motivation och känslor. 
Här har ingen hänsyn tagits till elevernas personliga relationer ex. pojkvänner, kompisar eller 
hemförhållande. Den enda aspekt som här analyseras är känslornas påverkan på motivationen, 
där känslornas studerats utifrån klassrumssituationen där läraren är närvarande och kan ha en 
rimlig faktor i elevens känslotillstånd. Studien är således inriktad på enbart relationen mellan 
lärare – elev, inga klasskompisar har här studerats. Det är elevens känslor som är det centrala 
utifrån förhållandet lärare och elev. I denna studie fokuseras ej på det medicinska, som händer 
i människokroppen när känslor uppstår. Eftersom jag inte anser detta vara relevant i enighet 
med studiens syfte.  
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3. Bakgrund 

3.1. Motivation 
 
I ett historiskt perspektiv så har motivation sina rötter i principen om hedonismen, som 
menade att människan alltid strävar efter välbefinnande och njutning, samt att det finns en 
strävan efter att undvika smärta. En tanke som de gamla grekerna också använde sig av för att 
förklara mänskligt beteende. Dock så sent som i början av 1900-talet, så förflyttades dessa 
tankar från filosofin till psykologi och pedagogik. I och med detta upptäcktes bristerna inom 
hedonismen och motivationsarbetet började nu studeras mer djupgående (Jenner 2004). 
 
Vad beträffar begreppet motivation så har motivationspsykologin svårt att förklara begreppet 
och dess innebörd varierar (Bunkholdt 1991). Själva ordet motivation kommer från latinets 
motivare, som betyder ”att röra sig”, något psykologin förklarar med att inre faktorer tycks 
förmå människor att röra sig mot ett visst mål, exempelvis prestation (Karlsson 2001). Imsen 
(2000) definierar motivation som ”det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller 
aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening”. Fergusson (2000) menar att motivation 
är ett stort område, som kan studeras i laboratorium och i verkligheten, vilket ger ett 
perspektiv om begreppets stora vidd. Jenner (1987) menar att vi måste se närmare på vad 
motivation är, för då upptäcker vi att motivation faller sönder i tre viktiga komponenter. Den 
första handlar om en inre motivation, som aktiverar och styr människans beteende, något 
Jenner kallar för den inre drivkraften. Det andra perspektivet handlar om att det finns en 
målsträvan hos individen, där beteendet skulle vara riktat mot ett mål ex. höga betyg, glädje 
eller känsla av självförverkligande. Sista aspekten är de inre krafterna inom individen och i 
dess omvärld, som gör att eleven blir besvikna eller uppmuntrade och stärkta i sitt strävande. 
Detta gör att vi i sådana fall skulle ha tre byggklossar nämligen: 
 

• den inre drivkraften 
• mål 
• beteende eller handling 

 
Jenner (2004) lyfter Clark Hull, som var en man som på 1940 – talet ville förklara motivation 
med en ”formel”, för att förklara ”styrkan” i människan beteende. Denna teori fick namnet 
drivkraftsteorin och formen var följande: Ansträngning = Drivkraft × Vanan. Vilket läses som 
”ju starkare drivkraften och vanan är, desto större blir ansträngningen”. Glasser (1996) menar 
i sin tur att motivationsteori handlar om belöning, dvs. det vi människor behöver för att bli 
tillfredsställda. Andra menar att själva motivationsarbetet grundas på en positiv människosyn, 
vilket innebär att man ser människan som god i sin innersta själ (Revstedt 2000).  
 
Den kognitiva teorin anser att den viktigaste styrfaktorn i människans beteende är de tankar 
och förväntningar, som individen har rörande framtida händelser. Beteendet blir målorienterat 
och grundat på medvetna avsikter. Valet av mål och önskan att sedan nå detta mål, sägs ha 
flera olika inverkande faktorer, varav en är, att personens tidigare erfarenheter avgör vilka 
möjligheter han har för att nå sitt mål. En annan teori, är konflikt och balansteorin där 
människan strävar efter att lösa konflikter mellan alternativa handlingar och på så sätt försöka 
uppnå kognitiv balans (Jenner 2004). 
 
 Jenner (2004) anser att det är svårt att finna en entydig definition på vad motivationsteorin 
egentligen är. Han menar att det är svårt att fånga in motivationens alla aspekter i en enda 
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teori. Alla dessa teorier har i någon utsträckning närmat sig förståelsen av motivation, det 
beror helt enkelt på vilket perspektiv vi väljer att förhålla oss till.  Jenner menar dock att man 
kan se att motivation handlar om en process, som påverkas av fler olika faktorer ex. 
individuella faktorer såsom personlighetsdrag, tidigare erfarenheter och minnen, men även 
sociala faktorer där möten med olika människor finns, förväntningar och mål. 
 

3.2. Emotioner 
 
Etymologiskt sett så kommer ordet känsla från latinets emovere, där e står för ut och movere 
för rörelse. Från början av 1600 – talet användes det engelska ordet emotion, för att beskriva 
ett upphetsat och intensivt mentalt stadium. Det var inte förrän i mitten av 1800 – talet som 
ordet emotion kopplades ihop med känslor och passion (Ehdin 1999). Goleman (2001) menar 
att emotion är något som forskare, filosofer och psykologer har diskuterat i över 100 år och 
idag definieras emotioner som, sinnesrörelse, upprördhet, affekt, ett ivrigt och upphetsat 
mentalt tillstånd. Damasio (2004) menar i sin tur att med tanke på att känslorna ständigt är 
närvarande i människan, så skulle man nästan ta för givet att dessa vore utforskade för länge 
sedan, men så är icke fallet vad gäller det biologiska och neurobiologiska perspektivet. 
Känslorna har under lång tid fått en underordnad roll i vårt samhälle, anledningen har varit att 
de ansetts vara irrationella och opålitliga. Till det intressanta historiska perspektivet kan 
tilläggas att vi haft en uppdelning av känslomänniskor och tankemänniskor och det är först de 
senaste åren som vi insett att känslorna har en avgörande betydelse i våra liv (ibid).   
 
Men så kom förändringen på 1990-talet när begreppet emotionell intelligens introducerades – 
EQ. Något som ledde till en stor förändring, för idag anses det vara begåvat att ha kontakt 
med sina känslor. EQ innebär att man har en förmåga att uppleva, värdera och uttrycka sina 
känslor samt att känslorna är tillgängliga för att kunna generera och underlätta tänkandet. Det 
hela handlar om förmågan att förstå känslor och att kunna använda och reglera denna kunskap 
för att främja emotionell och intellektuell kunskap (Kimber 2004). 
 
Sigrell (1991) anser att en känsla är ett tillstånd, som kan beskrivas i termer av glädje, kärlek, 
stolthet, fruktan, svartsjuka, sorg eller vrede. Det finns många olika typer av känslor, men det 
de har gemensamt är att de har ett samband med en aktivitet. Exempelvis fruktan gör att vi 
ryggar tillbaka eller väljer fly. Detta säger oss att känslor motiverar en reaktion hos oss. 
Känslorna ger mening åt det vi upplever omkring oss, vilket gör att känslor styr våra 
handlingar. Motiv och känslor är således sammanflätade med varandra och det kan vara svårt 
att hålla isär dem. 
 
Emotioner är nära förknippade med motiv, att de ibland är svåra att skilja, exempelvis kan 
emotioner vara ett motiv i sig, dvs. de kan aktivera och styra beteendet. De kan även vara 
reaktioner på handlingar och händelser, vilket ofta är det sambandet vi förknippar med 
emotioner. Slutligen så kan även emotioner vara ett mål i sig själv (Bunkholdt 1991). Ehdin 
(1999) menar att känslorna är centrala för oss människor och en enorm drivkraft och motor, 
som kan ge oss en väldig styrka i våra liv. 
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Kast (1998) menar att emotioner till stor del har att göra med vår omvärld, där vi med vår 
person samspelar med vår egna inre värld och den yttre världen vi lever i med andra 
människor. Hon menar att själva begreppet emotioner handlar om tre olika parametrar som 
synkroniserar med varandra, dessa är stämning, känslor och affekter, där emotioner är ett 
överordnat begrepp. Stämning är det allmänna stämningsläget, dvs. hur vi känner oss till 
mods. Känslorna kan vi däremot observera och namnge, så att vi kan kommunicera om dem. 
Affekterna är häftiga och starka känslor, som på ett tydligt sätt upplevs fysiskt och framkallar 
en social reaktion. Dock är de alla former av självupplevelse, som påverkar självkänslan och 
identiteten. Detta leder oss till slutsatsen att när vi talar om emotioner så talar vi om vår 
identitet och person. Vidare menar Kast (1998) att de positiva emotionerna är sådana som 
glädje, inspiration, hopp samt känslor, som vidgar vårt sinne och ger oss vingar. De positiva 
känslorna menar hon gör oss mera levande och skänker oss lätthet och skapar ett förbund till 
andra människor. Hon menar även att emotioner är smittsamma och här lyfte hon exemplet, 
om hur vi kan gå på stan och le mot människor och få dem att le tillbaka. Går vi däremot 
genom stan med en dyster min får människorna man möter en känsla av att vi sänder ut 
giftpilar och vi signalerar att ”kom inte för nära mig”. En annan viktig faktor som hon pekar 
på är att emotionerna uttrycks med hela vår kropp exempelvis lyfter hon hur kroppshållningen 
förändras i och med att våra emotioner förändras. Denna förändring sker även i och med vår 
röst, mimik och tonläge. 
 
Damasio (2004) menar att det finns en lång tradition i att försöka klassificera emotioner på 
olika sätt. Han lyfter tre egentliga emotioner: sociala -, primära - och bakgrunds emotioner. 
De sociala är sympati, förlägenhet, skam, skuld, stolthet, svartsjuka, avund, tacksamhet, 
beundran och förakt. Primära emotioner är i sin tur de enklaste att identifiera, eftersom det är 
de första känslorna som kommer i tanken när man säger ordet emotion. Detta är så att säga de 
grundläggande emotionerna hos en människa, där de vanligaste är förvåning, sorg, glädje, 
avsky. Vad beträffar bakgrunds emotioner, så är inte dessa särskilt framträdande i människans 
beteende, trots att de har en mycket stor betydelse. Dessa emotioner kan man säga vara 
energier som man känner av en annan människa. Detta är något som vi människor signalerar 
exempelvis genom rörelsemönster, ordets musik och prosodi. Det är så att säga inte vad som 
sägs, utan hur det sägs samt vilka signaler vi sänder ut med vår kropp (Damasio 2004).  
 
Den emotionella forskningen runtom i världen har visat att de som har hög känslomässig 
begåvning gör snabbare karriär och bygger upp nätverk av kontakter runt sig. De blir även 
bättre ledare och snabbare problemlösare. Detta har således lett till att ett högt EQ är mer 
avgörande än ett högt IQ för hur man lyckas i sitt liv, såväl arbete och relationer (Ehdin 1999, 
Goleman 2001). Detta förklaras genom att de som lärt sig förmågan att tyda emotionella 
signaler och sociala situationer har ett större försprång jäntemot andra. Personer med högt EQ 
vet vad de känner när de känner det, vilket blir en viktig del för personlig styrka. När man kan 
hantera sina känslor, styra sina impulser kan man motivera sig själv (Ehdin 1999). 
 
Genom tiderna har känslor studerats på många olika håll och de mest kända teorierna 
formulerades av William James, Carl Lange och W.B. Cannon. De kom alla var för sig fram 
till att det primära med känsloupplevelser är de fysiologiska förändringar som äger rum i 
kroppen. När hjärnan har registrerat en kroppslig förändring, uppstår en upplevelse av 
känslor, känsla är således något sekundärt (Bunkholdt 1991). Damasio (2003) menar att 
William James var före sin tid och möjligen även före vår. Han menar att James la fingret på 
kärnan i känslorna, nämligen att kroppen alltid är involverad i känsloprocesser. Något 
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Damasio menar är grunden, eftersom känslorna spelar en viktig roll när vi vill få andra att 
förstå vad vi menar. Känslorna kan förutom detta även vägleda oss till våra medvetna tankar. 
 
Kast (1998) berättar om när det gjordes ett forskningsexperiment, där man undersökte två 
barngrupper som fick se två olika filmer. Den ena gruppen såg en långtråkig film och den 
andra en rolig film. Efter filmvisningen fick barnen en liten penningsumma. Vid utgången 
från lokalen fanns en sparbössa till förmån för fattiga barn och det visade sig att de barn som 
sett den roliga filmen, gav bort mycket mera pengar än de barn som sett den tråkiga filmen, 
eftersom de ville behålla hela summan själv. Detta är ett tydligt tecken enligt Kast, på hur 
”upplyftande” känslor kan ge oss ett överskott och en god vilja till att vilja dela med oss. 
Tyvärr menar hon att vi idag lever i ett samhälle där man ständigt skall behöva förklara sin 
glädje och optimist och många blir klassade som ”naiva optimister”. Däremot kräver de 
mindre ”upplyftande” emotioner exempelvis bekymmer, kräver inte någon förklarning, utan 
de är mera socialt accepterade. Alla är vi beroende av känslor för att kunna fungera i 
samspelet med andra människor. 

3.3. Känslor och motivation i skolan 
 
Gross (2000) menar att skolan har varit en plats där många negativa och positiva känslor har 
frodats och lett till att människor tappat/ökat sin motivation för att lära och utvecklas, något 
han menar fortfarande pågår överallt i vårt samhälle. Gross anser att skolsystemet idag 
framkallar rädslor och olustkänslor, vilket bidrar till både omotivation och 
inlärningssvårigheter. Jansson (1997) lyfter även hur känslostarka upplevelser styr oss både 
medvetet och på ett omedvetet plan. Han menar att starka upplevelser av förödmjukelse och 
nederlag styr vår rädsla och gör oss lågpresterande, om situationen upprepas många gånger. 
Han lyfter pedagogens viktiga roll av att sträva efter att ge eleven positiva känslor så som 
lycka och glädje, för att öka deras motivation. Goleman (1995) menar att EQ kunskap är att 
ha god självkontroll, integritet, tålamod, empati, optimism och motivation. Något som behövs 
för olika ledare i vårt samhälle. 
 
Gislason och Löwenborg (1995) lyfter ett exempel om en pojke, Mathias, som inför skolan 
känner hopplöshet och fruktan. Detta ger sig uttryck genom att han säger att han tycker det är 
tråkigt, att han inte orkar bry sig och att skolan inte är viktig. Det visar här på hur hans 
känslomässiga tillstånd är förbisett och att läraren inte pratat till elevens känslosinne. Vilket i 
detta fall kunde ha varit att se Mathias i ögonen, berömma honom över det han kan och varför 
inte ge honom en klapp på axeln för det han kan. Skapas en god relation ökar även Mathias 
och andra elevers motivation till skolan. 
 
Enligt Jenner (2004, sid 15) är motivation och motivationsarbete en fråga om bemötande. Han 
fortsätter berätta hur viktigt det är att ha förståelse för vad misslyckande och en dålig 
självkänsla kan innebära för den som leder exempelvis läraren. En annan viktig tanke är att 
som lärare förstå vad det är som händer och växer i mötet med eleverna, för att motivation 
skall uppstå hos eleverna. Grunden för alla pedagogiska möten är relationen mellan läraren 
och eleven, där pedagogen är den som bär ansvaret för att en positiv och fruktbar relation 
skapas med eleven (ibid). Hård af Segerstad et.al. (1996) anser att detta är ett komplicerat 
samspel, som bygger på känslomässiga och intellektuella processer i samspelet mellan och 
inom individen. 
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Kullberg (2004) skriver följande: 
Skrattets biologiska värde är att den inre joggningens rörlighet bidrar till att blodådrorna rör på sig 
och att blodet syresätts. Det syresatta blodet cirkulerar genom kroppen och därmed även genom 
hjärnan. Ett syresatt blod i hjärnan är en god utgångspunkt för lärande och påverkar lärandet i ett 
positivt synsätt. Skratt, positiva tankar och positiva utsagor har långt större betydelse för lärandet 
och kognitiv utveckling i utbildning än vad vi kanske tror (sid 23). 

 
Kullberg (2004) menar att ett positivt förhållningssätt och positiva tankar är stimulerande och 
upplyftande för eleven medan ett negativt förhållningssätt i den didaktiska situationen inte är 
utvecklande för eleven. Ett negativt bemötande leder inte till lärande, utan till oförmåga, 
vilket tar sig uttryck i osäkerhet, svettningar, stamning, ilska och förtvivlan. Däremot leder ett 
positivt förhållningssätt till utveckling, självförtroende och lust att lära. 
 
Enligt Jansson (1997) är en positiv livssyn och engagemang viktiga faktorer för att ge 
motivation och energi till sina elever. Han poängterar att tydlighet, korrekthet, positivitet och 
mätbara mål är viktiga faktorer i mötet med människor för att uppnå motivation.  
 
Grunden som allt motivationsarbete bygger på är att ha en positiv människosyn som pedagog. 
Anledningen till att denna syn är av betydelse är att den påverkar inställningen till att se 
möjligheterna att motivera eleverna i deras arbeten och att inte se problem och hinder. Om 
alla lärare har denna positiva människosyn, så är förändringens möjligheter mycket större än 
om man ser allt negativt. Vilket leder oss till att det aldrig har funnits eller kommer att finnas 
några ”hopplösa fall” i skolan (Revstedt 2000)  . 
 
Kimber (2004) lyfter detta med den positiva kommunikationen till våra elever, där hon menar 
att det är viktigt att framhålla och uppmärksamma det positiva hos eleven, vilket skall ske i en 
positiv anda. För desto mer man uppmuntrar ett positivt beteende ju större är sannolikheten 
för att ett bra samarbete uppstår mellan lärare och elev. Vi behöver inte gå längre än till oss 
själva för att förstå detta.  
 
Kimber (2004) lyfter ett exempel: 

Du sitter och talar med din skolledare och hon passar på att berätta för dig om det hon är missnöjd 
med. Hon talar om att det inte passar sig för en lärare att komma för sent två dagar i rad. Hon talar 
också om att du handskats med en elev på ett olämpligt sätt och berättar också om hur missnöjd 
hon är med ditt sätt att sköta en föräldrakontakt. Vad händer med dig som yrkesmänniska nu? Vill 
du jobba med dina brister? Tycker du det är kul att jobba på den här skolan? Får du lust att 
utvecklas? Förmodligen blir du upprörd och tappar lusten till ditt arbete. Du kanske känner dig 
misslyckad så till den grad att du blir sjuk (sid 58).   

 
Kimber (ibid) menar att skolledningen skall tilltala läraren på ett positivt sätt och lyfta fram 
hur kompetent hon tycker att läraren är och berättar om hur hjälpsam hon upplever denne, då 
ökar chanserna för att läraren skulle vara villig att förändra sig själv och sitt arbete med 
föräldrarna och eleverna. 
 
Kullberg (2004) lyfter vikten av hur lärare gör sina presentationer inför eleverna, denna skall 
innehålla sådant som hjälper eleverna att engagera sig, att delta, att välja och ta ansvar samt 
sådant som intresserar dem dvs. sådant som utvecklar elevens tänkande och som hjälper dem 
att finna sin inre motivation. Det gäller att varje elev tar emot med alla sina sinnen. Sinnena är 
mycket betydelsefulla för lärandet och motivation. Vilket även Gislanson och Löwenborg 
(1995) framhåller, att läraren har förmågan att ”tala” till elevens alla sinnen. 
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Revstedt (2000) menar att motivationsarbetet grundar sig på sex känsloattityder, vilka är: 
engagemang, hopp, tilltro, aktning, förståelse och ärlighet. Engagemang är den viktigaste och 
här visar pedagogen att han/hon bryr sig om sin elev. Engagemang är en känsla som läraren 
förmedlar till eleven, som måste vara sann och komma inifrån lärarens innersta kärna. 
Motivationsarbetet engagemang visar sig som känsloreaktioner hos eleven. Där eleven kan bli 
arg, ledsen, besviken utifrån bemötandet som getts. Känsloattityden hopp grundar sig på den 
positiva människosynen, där pedagogen ser och tror på elevens möjligheter, det finns en 
realistisk optimism. Möjligheterna finns där på grund av lärarens positiva kärna i sig själv. 
Finns en positiv kärna hos eleven, så finns även en kapacitet, vilket tilltron handlar om. Denna 
attityd dvs. tilltro, handlar om att som pedagog övertyga eleven om att hon/han kan och har 
förmågan. Vidare menar Revstedt att aktning är en känslomässig attityd där läraren förmedlar 
att eleven har ett värde oavsett prestationer. Detta bygger på en positiv känsla mot eleven som 
människa, där man respekterar elevens känslor och upplevelser. Vad gäller förståelse så 
handlar även den om en känsla, vilket innebär att läraren förmedlar till eleven att denne 
förstår hur eleven känner sig. Denna attityd handlar mycket om att leva sig in i elevens 
upplevelser och visa att man känslomässigt förstår. Gör läraren detta minskar det pedagogiska 
avståndet i relationen. Slutligen så har vi ärligheten, denna känsloattityd kräver att de fem 
ovanstående är äkta och ärliga. Detta innebär att pedagogen för att kunna utföra denna 
ärlighet, måste vara sann och ärlig mot sig själv. Det hela handlar om att pedagogen har en 
stor medvetenhet om sina egna känsloreaktioner och kan hantera dem, då först kan denne 
utföra ett ärligt motivationsarbete med sina elever vad gäller alla de sex känsloattityderna. Här 
ställs stora krav på pedagogen själv och dennes känslomässiga värderingar för att lyckas med 
motivationsarbetet (Revstedt 2000). 
 
Revstedt (2000) menar att när pedagogen förlorar sin energi, så sker en känslomässig reaktion 
och en känsla av hopplöshet uppstår. Självförtroendet kan minska och pedagogen kan känna 
sig misslyckad, vilket tyder på att pedagogen inte kan hantera sina känslor och dess 
reaktioner. Detta leder till att motivationsarbetet till eleverna tappar sin professionalism och 
övergår till dess motsats, något författaren kallar demotivationsrelationen.  

• engagemang blir hat och likgiltighet 
• hopp blir hopplöshet 
• tilltro blir misstro 
• aktning blir respektlöshet 
• förståelse blir okänslighet 
• ärlighet blir föreställning 

 
Det är lärarens ansvar att verka för en positiv relationsutveckling. Om eleven drar sig undan, 
måste läraren se över sin egen roll och försöka hitta nya vägar för att skapa kontakt. Detta hör 
till yrkesrollen (Gislason och Löwenborg 1995). 
 
Skolan är en plats där motivation är av stor betydelse och är mycket påtagbar. Motivation i 
skolan kan återspeglas och uttryckas i många olika former såsom ansträngning, 
tillfredsställelse eller passivitet (Gross 2000). Giota (2003) anser att skolan har en stor 
påverkan på elevernas utveckling och kognitiva förmåga, som beteenden, prestationer och 
känslor. Motivation påverkas även av skolan och hon menar att detta är kraftfulla processer 
för prestationer och framgång i skolan. Revstedt (2000) menar att, för att befästa motivation 
måste motivationsarbetet ske i en positiv riktning, med positiva känslor och ett stärkande av 
elevens självbild.  
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3.4. Läroplanen och värdegrunden 
 
Enligt den värdegrunden i läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94, så skall skolan förmedla 
och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på, samt människolivets okränkbarhet, 
individens frihet och integritet. Vidare så skall skolan enligt Lpf 94 (sid 2) ”överföra värden, 
förmedla kunskaper och förbereda eleverna för att arbeta och verka i samhället” 
 
Vidare så är skolans uppgift att låta varje elev finna sin egen unika egenart och i och med 
detta kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan skall enligt 
Lpf 94 vara en öppen plats där man skall främja förståelse för andra människor och förmåga 
till inlevelse. Skolan bör vara en plats, som visar hänsyn till elevernas olikheter, där varje elev 
skall möta respekt för sin egen person och sitt arbete. 
   
Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för den egna 
personliga utvecklingen. Här är skolans uppgift enligt Lpf 94 att grunda en positiv inställning 
till lärande och skapa en sådan inställning hos elever med en negativ erfarenhet. Skolan skall 
genom denna positivitet stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro. I Lpf 94 
(sid 4) skall skolan få eleverna att ”tro på sin egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas” 
 
Enligt Lpf 94:s riktlinjer (sid 6) skall alla som arbetar i skolan göra ”skolan till en god miljö 
för lärande” samt ”stärka elevernas självförtroende, vilja att lära och förmåga att lära”. Skolan 
skall även tydliggöra vilka perspektiv och värderingar, som kunskaperna vilar på. Här skall 
skolan sträva efter att låta eleverna ”ta ställning till hur kunskaperna används”. Skolan skall 
även stimulera, ”stödja elever med svårigheter” och sträva efter att varje elev vidareutvecklar 
sin förmåga att göra medvetna etiska ställningsstaganden grundade på kunskaper och 
personliga erfarenheter. Läraren skall även få eleven att ”uppleva att kunskap är meningsfull 
och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt”. 
 
Skolan skall visa och sträva efter att ”respektera andra människors egenvärde och integritet”, 
samt ”inte acceptera att människor utsätts för förtryck och kränkningar”(sid6). En annan 
mycket viktig sak enligt Lpf 94 är att skolan skall sträva mot att varje elev kan leva sig in i 
och förstå andra människors situationer och utveckling, något lärarna måste föregå som gott 
exempel, för att uppnå målet med empati.  
 
Enligt Lpf 94 (sid 6) skall ”skolan medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor”. Vidare så skall skolan ”aktivt motverka trakasserier och 
förtryck av individer och grupper”. Läraren skall ”klargöra det svenska samhällets 
grundläggande värden och med elever diskutera konflikter mellan dessa värden och faktiska 
verklighet”. Vidare så skall läraren ”visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga 
arbetet ha ett demokratiskt förhållningssätt”. 
 
 Alla som arbetar i skolan skall enligt Lpf 94 (sid 5) ”samverka för att göra skolan till en god 
miljö för lärandet”. Vidare kan man läsa (sid3) att ”den värld eleverna möter i skolan och det 
arbete eleverna deltar i skall förbereda livet efter skolan”. Vad beträffar den personliga 
utvecklingen så står det ”eleven skall bli medveten om att nya kunskaper och insikter är 
förutsättningar för en personlig utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en positiv 
inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa 
skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro.” 
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4. Metod 
 
I detta kapitel är målsättningen att beskriva och motivera hur undersökningen har gått till. 
Detta för att resultatet av min undersökning skall kunna värderas av utomstående och för att 
leverera ett tillräckligt underlag till den som vill uttala sig om undersökningens resultat. 
Metod delen är en del som Backman (1998) menar skall omfatta en detaljerad beskrivning av 
det empiriska tillvägagångssättet. 
 

4.1.  Kvalitativ metod 
 
Hur kvalitativ metod skall definieras är inte alltid självklart. Enligt Alvesson och Sköldberg 
(1994) är det ofta en fokusering på en öppen och mångtydlig empiri, även om den kvalitativa 
metoden betonar vikten av kategoriseringar. En sak som skiljer den kvalitativa och 
kvantitativa metoden, är att den kvalitativa utgår från studiesubjektens perspektiv, medan 
kvantitativa studier i en större utsträckning utgår från forskarens idéer och deras kategorier för 
vad som skall vara det mest centrala (Wallén 1996). Den kvalitativa informationen består av 
utförliga beskrivningar av situationer, händelser och samspel mellan människor och passar 
således en undersökning med beskrivande karaktär (Merriam, 1994). Backman (1998) menar 
att den kvalitativa metoden kännetecknas av att den inte använder sig av tal och siffror, utan 
grundar sig det talade och skrivna ordet, samt hur människan uppfattar och tolkar sin egna 
omgivande miljö och verklighet. Det viktiga är alltså att beskriva kvaliteten på det man 
studerar. 
 
Garpelin (1997) menar att den kvalitativa metoden utmärks av att man strävar efter att försöka 
beskriva och förstå fenomen i försökspersonernas värld. Något som sker genom att man lyfter 
fram personens relation till sin värld i en så bred aspekt som möjligt och därifrån få rik 
information för sin undersökning. 
 
I min undersökning har jag använt mig av den kvalitativa metoden eftersom jag har för avsikt 
att studera mjukdata dvs. attityder, värderingar, känslor. Detta metod val gör att jag kan få en 
grundlig förståelse och helhetssyn i min valda undersökning. Winter (1992) menar att denna 
metod har förutsättningar att beskriva helhet, allsidighet och sammanhang. Backman (1998) 
lyfter det positiva med denna metod i och med att den innehåller mycket flexibilitet och 
dynamik, vilket ger utrymme för oändliga variationer. Min avsikt med denna metod är att 
undersöka hur elevernas känslor inför läraren påverkar motivationen inför skolarbetet. 
 

4.2. Vetenskapligt förhållningssätt och analys 

Jag har ett hermeneutiskt förhållningssätt i denna studie. Ordet "hermeneuein" kommer från 
grekiskan och betyder ”att tolka”. Människor har alltid försökt att förstå sin tillvaro, såväl i 
det gamla antika Grekland, och så även idag (Ödmans 2001). Hermeneutiken var från början 
en metod för att tolka Bibeln och Guds budskap. Senare tog litteraturvetenskapen över denna 
tolkningsform och idag så tolkas allt på detta sätt, även människors berättelser om olika 
livserfarenheter (Stensmo 2002). Det är således denna tolkning jag använt mig av i denna 
studie. 
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Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkning utgör den huvudsakliga 
forskningsmetoden. Inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition söks inga absoluta 
sanningar. Sådana finns nämligen inte, enligt den hermeneutiska kunskapsteorin. Istället söker 
man nya och mera fruktbara sätt att förstå företeelser, som kan vara svåra att hantera i vår 
vardagsförståelse (Ödmans 2001).  

Detta förhållningssätt innebär att man har ett öppet och upptäckande förhållningssätt och att 
man strävar efter att förstå något nytt, vidga sina egna vyer och låta sig själv påverkas av 
studierna och inte vice versa. Helt enkelt är detta förhållningssätt till för att upptäcka nya 
insikter. Denna öppenhet ligger nära förbunden till ödmjukheten inför den företeelse som 
studeras. Enligt detta förhållningssätt finns ingen sanning, utan det viktiga här är att man 
förstår att företeelser kan förstås och tolkas på många olika sätt (Ödmans 2001).  

Den empiriska delen analyserades först genom kategoriska underrubriker och sedan en allmän 
del utifrån de resultat som framkommit. Dessa resultat knöts samman med tidigare beskrivna 
bakgrundsdelen. Yin (1984) menar att detta är en process av pendling mellan teori och empiri, 
det vill säga en varvning mellan tidigare forskning och det egna resultatet. Alvesson och 
Sköldberg (1994) menar att detta är en hermeneutisk process där man stegvis arbetar sig in i 
empirin med hjälp av teoretiska föreställningar. 

4.3. Intervju som metod och dess genomförande 
 
Till en början gjorde jag en relativt omfattande insamling av sekundärdata dvs. litteratur, som 
sammanfattades i uppsatsens teoretiska del. 
  
Den primära datainsamlingen genomfördes i form av personliga intervjuer på en 
gymnasieskola i Luleå. Dessa intervjuer analyserades sedan i uppsatsens empiriska kapitel. 
För att jag bättre skulle kunna reda ut eventuella tveksamheter och ställa följdfrågor använde 
jag mig av en semistrukturerad intervjuteknik. Lundahl, Skärvad (1999) beskriver den 
semistandardiserade intervjutekniken, som ett mellanting av standardiserade och 
ostandardiserade intervjuer. Den semistrukturerade intervjuformen innebär att jag på förhand 
bestämt vissa frågor, som under intervjuns gång senare följs upp med uppföljningsfrågor. 
Standardiserade intervjuer på enbart förbestämda intervjufrågor, medan ostandardiserade 
handlar om att inte ha några förutbestämda intervjufrågor. En nackdel med den 
semistrukturerade metoden, är att den är mycket tidskrävande och därför medförde att endast 
ett begränsat antal gymnasieelever kunde intervjuas (ibid). Lundahl, Skärvad (ibid) menar att 
semistrukturerade intervjuer, är intervjuer som är informationsinriktade och 
personorienterade.  
 
För dokumentering av intervjuerna använde jag mig av en bandspelare. Målsättningen var  att 
få en så klar bild som möjligt av samtalen och således undgå att viktig information skulle gå 
förlorad. Intervjuerna redovisas inte i sin helhet, utan sammanfattades utifrån de frågor som 
var centrala för mitt arbete. Intervjuerna skedde i en lugn och avslappnad miljö på skolan. Vi 
hade fått tillgång till ett så kallat avslappningsrum där bland annat Svenska kyrkan har sina 
samlingar med eleverna. Här förklarade jag mitt arbete och vad det hela handlade om. 
Intervjuerna varade från 35 minuter till 70 minuter, beroende på hur mycket de hade att 
berätta. 
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 Frågorna och dess framställning utformades så att risken för missuppfattning av frågorna 
skulle minska så mycket som möjligt. För att säkerställa att frågorna inte skulle missuppfattas 
och att jag inte skulle missa intressanta och viktiga aspekter, valde jag som jag tidigare nämnt, 
den semistrukturerade intervjuformen. Intervjuerna spelades in, för att minska risken för 
felaktiga minnesbilder av samtalen. Intervjuerna renskrivs för att lyfta och få fram det min 
undersökning avsåg att undersöka, exempelvis togs i detta arbete ”onödiga” utsvävningar 
bort. 

4.3. Försökspersonerna 
 
Fyra gymnasieelever valdes ut utifrån olika program. Anledningen till att jag valde att ta 
elever från olika program berodde på att jag ville få ett bredare perspektiv och elever med 
olika erfarenheter från skolans värld. Dessa tillfrågades om de ville ställa upp för en intervju 
om känslor och motivation. Ett kriterium var att de alla var positivt inställda till att bli 
intervjuade, så att det helt och hållet skedde på deras egna villkor och inte blev påtvingade att 
delta av mig. Allt material behandlas konfidentiellt med påhittade namn, detta för att uppnå 
anonymitet för de berörda parterna. 
 
I undersökningen deltog två flickor och två pojkar, detta för att få båda könen jämt 
representerade. Backman (1998) menar nämligen att det är viktigt att man strävar efter att 
söka likheter och/eller skillnader mellan försökspersonerna. Detta ledde till att jag valde att 
studera två pojkar och två flickor. Närmare beskrivning på varje försöksperson går att finna i 
den empiriska delen, där varje person presenteras på ett mera ingående sätt. Detta för att ge 
läsaren en ökad insyn på mitt material och dess tillförlitlighet.  
 
I den empiriska delens resultat sker en beskrivande introduktion av de fyra eleverna. Alla fyra 
presenteras var för sig, innan deras egna intervjuer. Detta för att läsaren skall få en bredare 
bild av personerna och deras olika personligheter. Anledningen till att jag valde att redovisa 
varje enskild elev var för sig, var för att få en tydlig struktur och skapa klarhet, samt visa på 
hur olika intervjuerna visade sig vara och kan bli med den semistrukturerade intervjutekniken. 
 
Den första aspekten jag tog hänsyn till i min empiriska undersökning var att få en jämn 
fördelning mellan flickor och pojkar. Anledningen till att jag valde två av vardera kön var att 
jag ville ha båda könen representerade, ifall här skulle finnas några olikheter eller likheter att 
ta fasta på, samt få olika perspektiv på känslor och motivation representerade. I denna analys 
strävade jag efter likheter och skillnader mellan försökspersonerna, allt för att finna så många 
tolkningar som möjligt.  
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5. Resultat 
 
Inledningsvis sker en individuell beskrivning av intervjuerna, där varje elev presenteras var 
för sig. Denna beskrivning ligger till grund för den analys som jag senare gör mot 
bagrundsdelen. En analys utifrån känslornas kraft, samt  lärarens bemötande och känslor för 
motivation till skolarbete. Avslutningsvis tar jag upp reliabilitet och validitet, som till slut 
följs av en slutdiskussion. 
 

5.1. Maria 18 år. 
 
Maria är 18 år och går estetiska programmet, hon drömmer om att bli skådespelare en dag och 
att kunna syssla med det som hon älskar mest, drama. Hon beskriver sig själv som en mycket 
öppen och framåt person, som står för sina åsikter. 
 
För Maria är en känsla något som sker i magen och hela kroppen. När hon blir glad så blir hon 
alldeles varm i kroppen och pirrig i magen, blir hon däremot ledsen så får hon ont i magen. 
 
Maria berättar om sin favoritlektion drama, där hon jobbar mycket med sina känslor. Under 
dessa lektioner får hon gå in i olika känslotillstånd och lära sig uttrycka dessa både verbalt 
och icke verbalt. När Maria lyckas gå in på ett ”äkta sätt” blir känslan väldigt stark och 
framträdande. Hon säger ”vi får inte glömma att känslorna har mycket stor roll för ett lyckat 
drama”. Vidare berättar hon att det finns andra ämnen som exempelvis samhällskunskap, där 
det ofta är en massa ointressant fakta, som bara skall ”tryckas in”. Hon berättar om de stunder 
när hon blivit känslomässigt engagerad, detta är när de pratat om fattiga länder samt om 
dödsstraff. Maria menar att det är tack vare sina känslor, som hon kommer ihåg dessa 
lektioner som intressanta.  Maria fortsätter ”när vi behandlade Sveriges riksdag, så matades en 
massa fakta in utan att det väckte några känslor, så därifrån kommer jag inte ihåg något”. När 
jag ber henne förklara vad hon menade när det inte väckte några känslor, så kommer hon fram 
till att det hela handlade om olust, en känsla av att allt var tråkigt. Läraren kunde helt enkelt 
inte få sitt ämne intressant. Hon fastslår att känslorna är mycket avgörande för henne och hur 
de påverkar hennes skolarbete och motivation. 
 
Vad gäller lärarens bemötande för hennes känslor och motivation, så lyfter hon en 
matematiklärare som bemött henne och hela klassen på ett nedlåtande sätt. När de ställde en 
fråga, hånade läraren dem, så att en känsla av misslyckande skapades hos dem. Detta ledde till 
att de slutade fråga och en annan känsla tog över, nämligen hat. Maria klargör kort ” jag hatar 
den gubben”, vilket förklarar att hennes känsla är en bestående känsla för denne lärare. Hon 
berättar vidare att det gick så långt att elever i klassen började skolka från hans lektioner, just 
på grund av hans bemötande. Sedan lyfter hon drama igen och säger att denne läraren får dem 
att tänka efter väldigt mycket, något som sker genom att hon ställer många frågor som inte går 
att besvara. Det är mera en process som läraren sätter igång inom henne, som Maria senare 
kan gå och fundera på när hon lämnar skolan. Hon framhåller att det är enbart positivt. Maria 
anser att läraren har en stor roll, för hur motiverad hon känner sig. 
 
På frågan över vilka känslor hon upplever mest i skolan, så svarar hon ilska. Maria känner sig 
många gånger arg, på grund av att det sker oerhört många orättvisor i skolan. Exempelvis när 
en elev har svårigheter, då tycker hon att läraren är ”som värst”. När jag frågar mer om hennes 
ilska säger hon, ” Jag blir så arg för att jag inte kan påverka min skolgång, de säger så fint att 
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det är demokrati och många tycker att välja block a eller b är demokrati, men det är inte att få 
vara med och bestämma”. Hon önskar att läraren istället skulle fråga dem hur de vill ha det 
och att de sedan får motiverar anledningen till deras önskan. Maria tycker att det vore mycket 
bättre eftersom de då skulle få sammanbinda skolan med samhället på ett mera öppet plan. 
 
Vad beträffar förhållandet till eller mötet med läraren, så återfinner sig ilskan mot en del 
lärare. Maria blir arg när läraren är elak mot en elev, och när jag ber henne exemplifiera denna 
elakhet, så säger hon att lärarens suckar är det värsta. Anledningen är att hon tycker det är 
ringaktande mot eleven. En annan sak i kommunikationen är när en kvinnlig lärare höjer 
ögonbrynen och ser nedlåtande på eleverna. Slutligen säger hon att det viktigaste vore om 
läraren såg alla elever, inte bara de som pratar högst. 
 
När jag frågar hur denna känsla påverkar hennes skolarbete, så börjar hon prata om 
matematik. Hon berättar om hur de ibland vill ha en förklarning på hur de skall lösa en del 
uppgifter och läraren bara suckar. Då blir Maria arg och hon kan inte fokusera på 
matematiken. En känsla som kan vara en kvart eller ibland hela lektionen. Ibland blir hon så 
arg, så hon inte finner någon idé att fortsätta, ilskan förstör inlärningen menar hon. 
 
Maria berättar att hon tycker att ilska är en starkare känsla än vad glädje är. Ilskan förstör 
mycket mera och är svårare att få bort ur kroppen. Hon menar att en sådan känsla förtär och 
”äter upp en inifrån”. Trots att glädjen är en stark känsla och kan ge en känsla av att man är 
oövervinnelig, så är ilskan ändå den starkaste. 
  
Vad gäller lärarens roll för hur hennes känslor påverkar motivationen för skolarbetet, anser 
hon att det är viktigt att läraren kan ”scanna av” eleverna. En lärare måste inte bara lära ut sitt 
ämne, utan även ta hänsyn till och respektera känslolivet. Maria tycker att det är viktigt att 
läraren kan känna av hur eleverna mår och att visa förståelse för olika känslotillstånd. Hon 
berättar att det finns lärare som enbart står vid podiet och pratar utan att ha en aning om hur 
klassen mår. Sedan begär läraren att de skall vara motiverad, det är dubbelmoral i den 
pedagogiska tanken. Däremot finns det lärare som kan ta ”time out” från själva lektionen, när 
något hänt eller sinnesstämningen inte är ”normal”. Dessa lärare beskriver hon som mycket 
förstående och goda aktiva lyssnare, som ser sina elever som människor och inte som objekt. 
Slutligen säger hon att känslorna är mycket viktiga och ”något man inte skall trycka undan”. 
 

5.2. Amelia 18 år 
 
Amelia har planerat att studera till speciallärare efter att hon slutfört sina gymnasiestudier på 
idrottsprogrammet, men hon framhåller att detta kan ändras beroende på vilket universitet hon 
blir antagen till. Amelia ser sig själv som en sportig, positiv, känslig och lugn person. 
 
En känsla är för Amelia något positivt, trots att en känsla kan vara negativ. ”När jag tänker på 
en känsla är den positiv eftersom jag anser att kärleken är den starkaste känslan av alla”.  
 
Vad beträffar skolarbetet och känslor, så berättar Amelia om när hon ibland är nedstämd och 
bekymrad. Detta tar sig uttryck genom att hon inte blir motiverad, men när hon är positiv och 
upprymd så blir skolarbetet hur roligt som helst. 
 
Lärarens bemötande menar hon är jätteviktigt och berättar om hur en lärare en gång inför hela 
klassen påstod att hon inte hade läst till tentamen, när hon i själva verkat hade läst mycket, 
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men dessvärre läst på ”fel” saker som inte testades i provet. Hon berättar vidare om när en 
engelsklärare ställde henne mot väggen och tvingade henne att svara fast hon inte kunde. När 
jag frågar hur detta påverkade hennes förhållande till dessa lektioner, säger hon att ”jag blev 
rädd för läraren, jag kände många måsten och tvång till dessa lektioner”, vilket inte 
inspirerade henne att fokusera på skolan trots att hon kände att hon borde. 
 
De känslor som är mest framträdande för Amelia i skolan är att hon känner sig uttråkad, hon 
berättar att hon önskar att hon skulle få använda sin tid till något ”mera värdefullt” i sitt liv. 
På frågan vad som gör henne uttråkad så svarar hon, ”under historielektionerna blir jag 
uttråkad av lärarens tonläge”.  Detta gör att hon börjar dagdrömma och tankarna flyger iväg, 
”det finns ingen inspiration för att näravara” säger hon. 
 
Slutligen säger hon att hon är en mycket känslig person, som påverkas mycket av lärarens 
bemötande. Är läraren sarkastisk eller använder ett nedvärderande språk, så tappar hon 
motivationen även om det inte drabbar henne, utan en annan elev i klassen. Hon lider med 
dessa elever under hela lektionen och tappar sin motivation och respekt för dessa lärare. 
Slutligen säger hon  ”respekterar inte läraren oss elever, hur kan de kräva att vi elever skall 
respektera dem”? 
 

5.3. Johan 18 år. 
 
Johan går nu i gymnasiet och drömmer om att bli psykolog eller något där han får hjälpa 
människor, som har det jobbigt i sitt liv. Han säger att han mycket väl kan tänka sig jobba 
med människor med olika beroendeproblem. Johan läser samhällsinriktning och beskriver sig 
själv som en ”tänkande filosof”. 
 
En känsla menar han är ”något som ständigt är närvarande i människan, ibland är det sorg 
ibland är det glädje”. Han menar att det är ett tillstånd över hur vi mår i den aktuella stunden. 
När jag ställer frågan om hans känslor någon gång påverkat motivationen i skolan, så säger 
han att ”det gör de hela tiden, känslorna är alltid där”, dessa motiverar honom mera eller 
mindre beroende på vilka känslorna är. Positiva känslor gör att han stimuleras och driver sig 
själv i sitt skolarbete. De mest framstående känslorna i skolan är positiva, men han fastslår att 
”så har det inte alltid varit”. När jag ber honom utveckla vad han menar med att ”så har det 
inte alltid varit”, säger han att personkemin inte alltid gått hand i hand med en del lärare, 
vilket gjort att han ibland känt sig förbisedd av läraren och oavsett hur mycket han ansträng 
sig ändå inte blivit sedd.  
 
På frågan om lärarens bemötande påverkat hans känslor och motivation, så berättar han om en 
fantastisk pedagog, som motiverar dem alla till att vilja lära sig det aktuella ämnet. Jag ber 
honom utveckla vad denne lärare gör i sitt arbete när Johan och de andra eleverna verkar bli 
motiverade av läraren. ”Hon skapar positiv energi helt enkelt, det går inte att ta på, men hon 
är så positiv och glad, hon tror verkligen på att var och en av oss har olika gåvor och säger 
jämt och ständigt att vi skall lyssna inåt, för vi bär alla svaren inom oss till våra tillgångar”. 
Johan berättar vidare att hon ger alla tid och lyssnar på dem, även när det inte handlar om 
skolan, så finns hon där och stöttar dem. Han menar att det känns som att hon verkligen bryr 
sig om dem, hon vänder allt till det positiva och ser enbart möjligheter även om det sker 
tråkiga saker. Johan säger ”oavsett vad som händer så menar hon att det finns en lärdom i allt 
som sker, ja hon är fantastisk, man kan inte annat än motiveras av henne”. 
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Johan säger att både de positiva och negativa känslorna är starka på olika sätt, det hela menar 
han handlar om att kunna hantera negativa känslor så att de inte får ta över. Han har sedan 
barnsben alltid blivit lärd att lyssna till sina känslor och försöka häva de negativa ifall de tar 
över, detta genom positiva tankar. För han menar att de negativa tyvärr är starkare. 
 
Slutligen så anser han att lärare har en oerhört viktig roll för eleverna. ”Är en lärare negativ 
och respektlös då speglar detta av sig, likaså om en lärare är glad och positiv och tror på 
eleverna, då börjar alla snart tro på sig själva och sin egen förmåga.” 

 5.4. Kim 19 år. 
 
Kim är snart klar med sin gymnasieutbildning, med inriktningen musik. Han har inga planer 
för framtiden vad gäller sitt yrkesval, utan det enda han planerar är att åka ut och resa, innan 
han bestämmer sig för vad han skall göra av sitt liv. Kim beskriver sig själv som väldigt 
spontan, kreativ, musikalisk och äventyrlig. 
 
Känsla är för Kim något som påverkar hans humör och som man helt enkelt hela tiden har 
med sig. För Kim är känslor olika typer av sinnesstämningar. Han berättar vidare att känslor 
definitivt påverkar hans skolarbete. Är det negativa känslor så tappar han lusten och 
kreativiteten minskar. Är det däremot lustfyllda och positiva känslor så ökar kreativiteten och 
viljan att lära. Jag ber honom ta ett konkret exempel som han kommer att tänka på, då berättar 
han om hur grupparbeten kan skapa detta. Kim säger ”om det är några snygga tjejer i gruppen 
som man är intresserad av, då jobbar man bättre”.  
 
Vad beträffar lärarens bemötande, så menar han att de påverkar honom mycket, en del är 
engagerade medan andra är enbart stressframkallande. Sedan berättar han om en lärare, som 
en gång kom in i klassen och sa att han inte var någon expert, utan att han var tvingad att ha 
ämnet. Kim berättar att detta medförde att han förkastade ämnet och ibland inte gick till 
lektionerna, detta beteende skapade ödestigna konsekvenser i Kims fall. När jag ber honom 
utveckla vad han menar, så säger han att en människa som i sin första mening är nedlåtande 
mot sig själv kan aldrig skapa något givande för hans del. 
 
På frågan vilka känslor han upplevde mest under skoltiden, så säger han ”att det var mycket 
blandat”. Om han bär på bekymmer så finns ingen energi för skolarbetet, för då är fokus på 
det som bryter ned honom. Han säger ”jag tror att vi alla har en begränsad mängd energier 
och är något jobbigt i livet så tar detta all energi för att jag skall komma tillbaka till 
normalläget”. Kim säger att de negativa känslorna är mycket starkare eftersom de bryter ner 
och förgör. Han fortsätter ”om jag har flera positiva känslor i mig och det kommer en negativ 
känsla till mig, så tar den mera energi än vad de positiva känslorna gör”. 
 

5.5.  Känslornas kraft  
 
Marias beskrivning på att en känsla är något som sker i kroppen. Hon tar ett exempel som 
ledsenhet och hur denna känsla leder till smärta i magen. Något som stämmer överens med 
vad Sigell (1991) menar om att känslorna skapar en reaktion hos oss och att känslorna ger en 
mening med det vi upplever runt omkring oss, samt att de styr våra handlingar. Vidare visar 
Maria tydligt hur emotionerna till stor del skapas med vår omvärld, när hon berättar om sina 
möten med olika lärare. 
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I intervjun med Maria framkom hånets förödande kraft, när en känsla av misslyckande 
skapades hos eleven. Det nedlåtande och hånande bemötandet skapade enbart något negativt 
hos Maria, vilket visar att Kimber (2004) har rätt i sin aspekt om att läraren bör se det positiva 
hos eleven. Vilket Kimber anser skapas genom den positiva kommunikationen. Orbach (1996) 
menar att elevers sårade känslor kan leda till ilska, frustration, ledsamhet, känslor som sedan 
tar sig uttryck genom elevernas handlingar.  
 
Amelia är den som ser känslorna som mycket positivt, här kan skönjas en stark tro på att 
kärleken övervinner allt.  Hon lyfter en viktig aspekt av hur dagens skola tyvärr kan väcka 
negativa känslor i och med tvång. Ser man det svenska skolsystemet i ett ”tvång” perspektiv 
så menar Gross (2000) att skolsystemet skapar rädslor och olustkänslor. Något som Amelia 
visade i och med att tvånget från läraren ledde till att hon blev rädd för denna lärare. 
 
Maria, Johan och Kim är alla enade om att den starkaste av känslorna är de negativa 
känslorna. Dessa är mera nedbrytande än de positiva känslorna. Amelia anser däremot att den 
absolut starkaste känslan människan besitter är kärlek, men övervägande var att de negativa 
känslorna var starkare än de positivt laddade känslorna. Möjligen menade Amelia att kärlek är 
den starkaste känsla för att åstadkomma en förändring till det bättre, vilket då inte utesluter att 
de negativa är mera nedbrytande. 

5.6. Lärarens bemötande och känslor för motivation till skolarbetet 
 
Kimber (2004) lyfter vikten av aktningen för eleven, en viktig aspekt för att skapa en positiv 
känsla och ett värde hos eleven, oavsett prestation. Något som tydligt inte eftersträvades hos 
den matematiklärare som Maria beskrev när eleverna ställde en fråga och läraren hånade dem. 
Detta bemötande ledde i sin tur till att det fanns elever, som började skolka. En annan lärare 
var elak, en elakhet som väckte ilska hos Maria. Något som skedde i och med att denne 
suckade, vilket då kan tolkas som en negativ företeelse hos en pedagog. Vad gäller Marias 
lärare så har hon mött flertalet pedagoger med en negativ människosyn, vilket lett till att hon i 
flera ämnen inte känt sig motiverad. Detta stämmer med det Revstedt (2000) menar att 
motivationsarbetet bygger på en positiv människosyn. Har man inte denna blir effekten den 
motsatta, precis som fallet med Maria. Orbach (1996) ger även stöd till att sårade känslor tar 
sig uttryck genom elevernas handlingar. Maria känner att eleverna ringaktas och inlärningen 
förstörs i och med lärarens suckningar, men även när läraren höjer ögonbrynen och har en 
nedlåtande blick. Hon framhåller att läraren har en stor roll för hur motiverad hon känner sig, 
vilket stämmer med Revstedts (2000) tankar omkring motivationsarbetet. 
 
Gross (2000) lyfter vikten av kommunikationens viktiga betydelse. Hon berättar om hur en 
lärares tonläge kan leda till dagdrömmens värld. Här har motivationsarbetet misslyckats i och 
med att läraren inte lyckats fånga elevens olika sinnen, en tanke som får stöd av Gislason och 
Löwenborg (1995). Amelia antydde att den mest framstående känsla i skolan, var att hon 
oftast känner sig uttråkad och helt enkelt inte motiverad. 
 
Johan berättar att det är genom de positiva känslorna som han stimuleras och får sin drivkraft 
till motivationen i skolan. Detta är således den inre motivationen, som Jenner (1987) menar är 
en komponent till det som styr och aktiverar människan. Vidare berättar Johan om hur han 
trots ansträngningar tidigare blivit förbisedd av läraren och hur detta skapat negativa känslor. 
Detta är den tredje och slutliga aspekten som Jenner (1987) menar att motivationen bygger på, 
nämligen den inre kraften inom individen samt dess omvärld. Något som sker genom 
uppmuntran eller besvikelse i sitt strävande mot ex. höga betyg. Inom detta finner vi det andra 
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begreppet som Jenner (1987) menar att motivationen delas in i, nämligen målsträvan hos 
Johan, att vilja prestera och anstränga sig i skolan.  Detta visar på Bunkholdts (1991) tankar 
om att emotionerna kan vara ett motiv i sig och på så sett kan styra och aktivera individens 
beteende. Kast (1998) lyfter även detta när hon menar att emotionerna styrs av samspelet med 
vår egen inre värld och den yttre världen vi lever i. Ansträngningen som Johan gjorde 
förbisågs och ledde till negativa känslor hos honom infann sig. Detta stärker Kimbers (2004) 
tankar om att den positiva kommunikationen stärker och uppmuntrar sina elever och skapa en 
positiv stämning hos eleverna. I och med detta uppstår ett bra samarbete mellan läraren och 
eleven. Något Johan tydligt visar när han berättar om den kvinnliga läraren, som skapar 
positiv energi och ser varje elevs möjlighet. Läraren hade en positiv människosyn som  ledde 
till att en god och trygg miljö skapades, där motivationsarbetet stimuleras. Tanken stärker 
Revstedts (2000) åsikter om att motivationsarbetet i skolan grundar sig på att läraren bryr sig, 
engagerar sig, visar förståelse, hopp och tilltro till sina elever. Engagemang är en känsla som 
läraren förmedlar till eleven enligt Revstedt (2000), något som tydligt skönjes i Johans fall. 
 
Kim berättar även han hur de negativa känslorna styr hans kreativitet, dessa negativa känslor 
gör att han tappar lusten och hans kreativitet minskar, medan lustfyllda positiva känslor ökar 
kreativiteten och viljan att lära sig saker. Detta ger stöd åt Kullbergs (2004) tankar om att ett 
positivt tänkande stimulerar och ett negativt leder till oförmåga. Kim redogjorde tydligt över 
hur en lärare med nedlåtande attityd mot sig själv aldrig skapar något givande hos honom, 
vilket visar hur viktigt det är att som lärare att ha en positiv energi och god självbild i sina 
möten med eleverna. Revstedt (2000) menar att detta är en viktig faktor för att skapa en 
känslomässig reaktion. Finns inte denna positiva energi så uppstår hopplöshet och eleverna 
tappar sin motivation och relationen blir den som Revstedt kallar för demotivationsrelationen. 
Detta går hand i hand med det Johan i sin tur menar om att de negativa känslorna förgör och 
bryter ner människan, vilket ger ytterligare stöd till Revstedts (2000) tankar om att relationen 
blir skadlig för både lärare och elev. Läraren tappar självförtroende och blir allt sämre på att 
hantera sina känslor och dess reaktioner, vilket i sin tur skapar effekter av likgiltighet, misstro, 
respektlöshet och okänslighet hos eleverna. En viktig signal från eleverna att man som lärare 
behöver städa i sitt inre. Franck (2003) stöder även Kims reaktioner när han säger, ”för att 
tycka om andra och ha omsorg om dem måste man ha en positiv känsla för sin egen person”. 
 
Det gemensamma för alla de intervjuade eleverna är att de alla framhöll hur de negativa 
känslorna, som skapas av läraren, gör att de tappar motivationen, blir rädda eller får en 
minskad kreativitet. Vidare är de alla enade om att en positiv människosyn och en tro på 
människan, samt stort engagemang gör att skaparlusten och motivationen infinner sig. Sigrell 
(1991) ger stöd för dessa elevers tankar i och med att känslor är ett tillstånd, som alla har ett 
samband med aktivitet. Vilket i sin tur motiverar en reaktion hos oss, vilket sedan styr våra 
handlingar. 
 
En annan gemensam nämnare för dem alla var, lärarens bemötande hade en stor inverkan för 
hur de blev motiverade eller ej. Här framkom att ett negativt bemötande av läraren bestod av: 
hån, suckar, oengagemang, förlöjligande av elev, tonläge, elak, argt beteende, höjda ögonbryn 
och nedlåtande blick, nedvärderande och sarkastiskt språk, att inte bli sedd, negativ attityd 
samt lärarens nedlåtande syn på sig själv. 
 
Det positiva bemötandet bestod i sin tur av medvetna lärare, som lärde dem att arbeta och 
lyfta fram sina känslor, annat önskvärt var att läraren lyssnade till dem och ”scannade” av sina 
elever i den aktuella situationen. Vidare så ville dessa elever få respekt och ett vänligt 
bemötande. Lärare som skapar positiv energi, ser varje elev, får dem att lyssna inåt, ses som 

 
Ann-Sofi Wincent 

22



Luleå tekniska universitet 
___________________________________________________________________________ 

motiverande pedagoger. Annat som framkom var att det är viktigt att läraren bryr sig om sina 
elever, lyssnar till dem och stöttar dem i olika situationer. En viktig sak föreföll att vara att 
läraren alltid bör försöka se möjligheter i allt som sker, samt vända händelser och situationer 
till det positiva. Utifrån elevernas tankar kan här skönjas att värdegrunden enligt Lpf 94 inte 
eftersträvas i den skolmiljö som denna undersökning grundar sig på. I denna läroplan kan man 
läsa att skolan skall vara en öppen plats där man främjar förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse. Skolan bör även vara en plats, som visar hänsyn till elevernas olikheter. 
En plats där varje elev skall möta respekt för sin egen person och sitt arbete. Vidare kan man i 
Lpf 94 läsa att skolans uppgift, är att grunda en positiv inställning till lärande och skapa en 
sådan inställning hos elever med en negativ erfarenhet. Skolan skall genom denna positivitet 
stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro, samt inte acceptera att människor 
utsätts för kränkningar och förtryck. 
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6. Resultatdiskussion 

6.1. Reliabilitet och Validitet 
 
Reliabilitet är ett mått på undersökningens tillförlitlighet. Något som grundar sig på 
skribentens noggrannhet vid informationsbearbetningen. Validitet är ett mått på instrumentets 
förmåga att mäta det som avses att mäta, det är med andra ord ett mått på undersökningens 
giltighet (Wiedersheim – Paul och Eriksson 1991). 
 
En faktor som kan ha påverkat resultaten i denna studie är studiens ringa omfång. Vidare kan 
en annan påverkande faktor ha varit att jag under min praktikperiod hade fått en liten men 
dock påtaglig relation med en del av eleverna och på så sett möjligen i mitt urval påverkats av 
detta. Annat som kan ha påverkat reliabiliteten är den semistrukturerade intervjutekniken, 
resultaten kan tänkas ha sett helt andra ut om jag använt mig av ett standardiserat 
frågeformulär alternativ ostandardiserat. Vidare kan även själva intervjufrågorna ha påverkat 
resultaten, samt att intervjuerna spelade in på band. 
 
Vad beträffar validiteten så tycker jag att min relation till eleverna fungerade bra och eleverna 
var avslappnade och vågade öppna sitt inre. Vad gäller min intervjuteknik så var det ett bra 
sätt för att få fram information, om ett ämne som kan vara svårt att få grepp om och inte kan 
åskådliggöras konkret. Denna intervjuteknik anser jag gav eleverna större frihet till att berätta 
det de kände och på så sett mera fritt fick prata om känslor och motivationen i deras egna 
perspektiv. Eftersom detta är något mycket individuellt så tror jag att strukturerade intervjuer 
inte är att föredra när det rör ett icke konkret ämne.  
 

6.2. Slutdiskussion 
 
En slutsats jag kan dra utifrån denna undersökning är att emotioner är någonting mycket 
individuellt. När vi pratar om emotioner så talar vi om oss själva, om vår egen identitet. Detta 
för att vi alla upplever våra egna emotioner och att det så sätt handlar om vår egen identitet, 
som i sin tur styr våra handlingar och beteende. Känslorna verkar vara en mycket viktig faktor 
att ta hänsyn till, vad gäller både sig själv som lärare och som elev. Genom att vi känner, och 
känner in, tar vi även ansvar för våra medmänniskor, vi visar empati. Att en lärare inte alltid 
agerar på ett sätt som upplevs vara det bästa för individen ur ett emotionellt-, eller 
känsloperspektiv är inte någon självklarhet, att döma av intervjuerna som är presenterade i 
denna studie.  
 
Resultaten visar tydligt hur viktigt det är att stimulera i positiv bemärkelse och att vara en god 
förebild som lärare. Något som i själva verket låter mycket enklare än vad det egentligen är. 
Med tanke på dessa elevers negativa erfarenheter, så är min slutsats att det finns lärare som 
inte agerar på ett sätt som kan sägas vara allmänt ”föredömligt” och kanske inte har funderat 
över hur dom kan vara en ”god förebild” för eleverna. Det är en klar majoritet av de 
intervjuade eleverna som upplever att de har blivit negativt känslomässigt påverkade av deras 
lärare i sådan utsträckning att deras motivation för skolarbete har reducerats. Mot bakgrund av 
studiens resultat kan en läsare troligen spekulera att det kan handla mycket om lärarens egna 
personliga utveckling och dennes livssyn på människan och livet, som ligger bakom många av 
de exempel som har redogjorts under intervjuerna. Det kan också vara så att det är samhällets 
”jantelag”, som satt spärrar i hjulen för att våga eftersträva den positiva livsglädjen och 
möjlighetstänkandet som gör att en lärare verkligen inte försöker vara positiv och väcka 
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positiva känslor som motiverar eleverna. Kast (1998) menar nämligen att vi idag, tyvärr, lever 
i ett samhälle där vi ständigt skall behöva förklara vår optimism och glädje. Däremot kräver 
negativa emotioner som ex. bekymmer inte någon förklarning, utan det är mera socialt 
accepterat. Möjligen är det denna samhällsattityd, som gjort att dessa elever hade så pass 
många negativa känslomässiga erfarenheter från skolan. Något som enligt Lpf 94 skall 
förebyggas med en positiv inställning till lärande av dem som undervisar eleverna. 
 
En annan slutsats är att vi är beroende av känslor för att kunna fungera i samspelet med andra 
människor i skolan. Vilken väg vi sedan väljer att följa kan ingen annan än vi själva avgöra. 
Av resultaten att döma kan det vara svårt att alltid väcka positiva känslor, men att nästan 
medvetet framkalla negativa känslor, som det fanns exempel på vid höjda ögonbryn eller 
lidelsefulla suckar kan upplevas väldigt kraftigt av elever, sett från ett känsloperspektiv. 
Utifrån det visserligen begränsade intervjumaterialet, kan en utomstående betraktare troligtvis 
anse att det vore på sin plats med en kurs för blivande lärare som framställer just den här 
typen av problem och att man som lärare måste tänka sig för, eftersom det uppenbart finns 
alldeles för mycket negativ påverkan av det slaget, som inte motiverar dagens elever i sitt 
skolarbete om man förlitar sig på att resultaten avspeglar skolan i stort. Ser vi ett steg längre, 
så skulle det här kunna finnas en möjlig förklaring för en del av de inlärningssvårigheter, som 
idag är ett mycket omdebatterat ämne, och de negativa känslor som kan alstras i skolan. Att 
det framkom att eleverna blivit negativt påverkade i den här studiens resultat ger givetvis inte 
något uppslag till en generalisering, men underlaget indikerar att inlärningssituationen i alla 
fall inte är optimal. Då skulle det inte finnas sådana problem som studien påvisar. Gross 
(2000) menar nämligen att skolsystemet idag framkallar rädslor och andra negativa känslor, 
som bidrar till att elever inte motiveras och att inlärningssvårigheter uppstår. Tanken på att 
försöka vända det svenska skolsystemet mot ett positivt och möjlighetstänkande perspektiv, 
låter oerhört lockande. För detta innebär en förändring på mikronivå, dvs. hos varje enskild 
individ. Frågan är dock om alla bär detta intresse att vilja se sanningen om sig själv i vitögat 
och verkligen vilja jobba med sin egen personliga utveckling? En sådan fråga är någonting 
som varje läsare troligen ställer sig om man tar del av den här studiens resultat och tar andra 
författare i beaktan, som exempelvis Gross (2000). Detta är inte någon pekpinne eftersom vi 
vet att mycket fungerar bra i skolan, men det är troligen inte någon framgångsstrategi att 
blunda för sådana resultat eftersom det är viktigt att lärarkåren är goda förebilder. Skall skolan 
bli en så bra lärandemiljö som möjligt måste sådant motarbetas och lärarkåren måste först 
medvetandegöra sig själva om att den här typen av problematik kan förekomma för att det 
hela skall flyta samman och bli en helhet i den positiva bemärkelsen. För i Lpf 94 står att alla 
som arbetar i skolan skall ”samverka för att göra skolan till en god miljö för lärandet”. Vidare 
kan man läsa att ”den värld eleverna möter i skolan och det arbete eleverna deltar i skall 
förbereda livet efter skolan”. Vad beträffar den personliga utvecklingen så står det att ”eleven 
skall bli medveten om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för en personlig 
utveckling. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro.” 
 
Vidare kan man utifrån dessa elever finna att lärarens känslor och energi avspeglas till 
eleverna, vilket då stöder Kast (1998) tankar om att emotioner är smittsamma. Det vi sänder 
ut till andra, kommer tillbaka till oss själva. Ser vi detta i en skolsituation, så är det lärarens 
skyldighet att säkerställa att positiva känslor och positiv energi sänds ut för att nå 
motivationen hos eleverna. Detta visade Johan tydligt i sin beskrivning av läraren, som 
skapade positiv energi i klassen och inspirerade dem till att de alla hade svaren inom sig, när 
han uttryckte att ”man kan inte annat än motiveras av henne”. Johan nämnde även hur känslor 
”speglar av sig”, vilket än en gång visar att Kast får stöd i sina tankar om att emotioner smittar 
av sig. 
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I elevernas beskrivningar framkom berättelser om hån, suckar, höjda ögonbryn, tonläge och 
nedlåtande blickar från lärare, vilket ger stöd åter en gång i Kasts (1998) tankar om att vår 
kropp avspeglar våra emotioner, detta genom ögon, hållning, tonläge etc. Detta gör att tanken 
och emotioner är smittsamma, blir ännu mera stärkt. Frågan man kan ställa sig, är om alla 
dagens lärare verkligen är medveten om sitt eget kroppsspråk och verkligen medveten på ett 
djupare plan. Finns möjligheten att det fortfarande förkommer lärare som tänker att det enda 
viktiga är att lära eleverna sitt ämne. För i så fall verkar det som, att man som lärare är ute på 
hal is. Kunskapen når inte eleverna om de inte först motiveras och möts av engagemang och 
en positiv inställning till kunskap, lärande och möjligheter. Studiens resultat pekar mot att så 
kan vara fallet, men det finns inte några belägg för i vilken utsträckning det förekommer. 
 
Utifrån dessa resultat kan man finna stöd för att en ”hög” emotionell intelligens är minst lika 
viktigt för en lärare, som goda ämneskunskaper. Något Ehdin (1999) stöder när hon menar att 
en hög emotionell intelligens är mer avgörande än en hög ämneskunskap för hur man lyckas i 
sitt liv, i såväl arbete som relationer, vilket läraryrket i allra högsta grad handlar om. Ehdin 
menar nämligen att detta är en viktig del av den personliga styrkan. När man kan hantera sina 
känslor, styra sina impulser och motivera sig själv. Om en lärare besitter dessa kunskaper 
leder till att denna även kan bemöta sina elever och på så sett motivera dem till sitt skolarbete, 
på samma sätt som läraren motiverar sig själv till sitt arbete med eleverna. 
 
Intressant utifrån dessa resultat är att de negativa känslorna är så mycket starkare än vad de 
positiva känslorna är. Slutsatsen utifrån detta skulle kunna vara att de negativa känslorna är 
svårare att hantera och att dessa känslor, lättare får ta över hos både lärare och elev. En tanke 
som får stöd hos Revstedt (2000) som menar att när pedagogen förlorar sin känslomässiga 
energi så sker en känslomässig reaktion, vilket kan leda till att denne förlorar sin 
professionalism. Här kan det således vara bra att ha kunskap om hur man bryter en negativ 
trend i sitt tänkande och handlande, detta för att åstadkomma en större motivation för 
skolarbetet hos eleverna. Det underbara enligt denna studie är att det framkom att det finns 
lärare, som sprider positiv energi och elever som känner ”att de kan inte annat än motiveras” 
inför sitt skolarbete. I denna studie beskrevs en lärare tydligt i sitt engagemang i elevernas 
skolgång, men även livet utanför skolan. Johan berättade att det kändes som hon ”verkligen 
bryr sig om dem”. Detta ger stöd till det Gislason och Löwenborg (1995) menar att det är 
lärarens ansvar att verka för en positiv relationsutveckling och att det således kan tänkas att 
det krävs att man engagerar sig i relationen såväl inom som utom skolans värld. Kimber 
(2004) går även in på hur uppmuntran, engagemang och ett positivt beteende gör att ett bra 
samarbete mellan lärare och elev uppstår.  
 
Vi kan bara konstatera att ett odlande ”av den egna trädgården” dvs. vårt eget  inre och vår 
egen förmåga till empati och respekt är en väg för att minska kränkningar, negativa 
känslor/handlingar och rädslor. Vi måste våga tro på godheten inom människan och på att 
utveckling och att möjligheterna till slut segrar över människan. Därför vore drömmen att alla 
lärare eller de som arbetar med barn och ungdom, började med sig själva och strävade efter att 
vara ”goda” förebilder inför eleverna. Lyckas vi alla med detta, så har vi snart eleverna med 
oss (om de inte varit med) och kunskapen om emotionell intelligens har infunnit sig. Önskvärt 
vore att i skolan införa etiska samtal på ett öppet och seriöst plan, för att exempelvis lyfta 
känslornas verkande kraft för motivation. Har vi sedan kunskapen om känslornas betydelse, 
som grund i skolans kunskapsinhämtning, så finns möjligheten till att det sker en ökning av 
elevens motivation. Finns det motiverade elever så är inte steget långt till att det sker en 
ökning av kunskapsinhämtningen, vilket egentligen är en av grunderna är lärarens roll och 
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uppgift enligt Lpf 94. Denna studie visar att emotionerna inför motivationen till skolarbetet är 
en faktor som inte går att förbises. 
 
Men med stor kärlek, respekt, ödmjukhet, förståelse och ett positivt förhållningssätt till 
eleverna, så kan man troligen underlätta för att nå motivation till skolarbetet. Något som även 
är en strävan enligt Lpf 94, där man kan läsa att alla som arbetar i skolan skall ”samverka för 
att göra skolan till en god miljö för lärandet”. 
 
En slutsats är att pedagoger behöver känslomässig insikt samt ämneskunskaper, dessa två 
lever i symbios med varandra, utan den ene så blir inte den andre fulländad. Vilket visar att vi 
behöver kunskap om våra känslor och känslor för att nå kunskap. En annan viktig komponent 
är att dessa känslor är smittsamma. Implikationen blir därför att sker detta i en positiv 
bemärkelse, så når vi lättare motivationen hos våra elever och i och med detta ännu ett steg 
närmare kunskapen, eftersom denna undersökning visat att vi behöver motivation för att lära 
oss, men att detta kräver positiva känslor som grund för att delta. 
 
Slutsatsen man kan dra från denna undersökning är att det viktigaste en lärare kan göra, är att 
skapa en positiv och harmonisk känsla i klassen. Detta genom att själv vara positiv i sin 
människosyn och tro på möjligheternas under, precis som den lärare som Johan och Maria i 
sina intervjuer inspirerades av. Skapas denna inställning, så verkar det som att motivation inte 
är något som en lärare behöver fokusera på, utan den kommer helt enkelt med den positiva 
livsinställningen. Något Revstedt (2000) stöder när han anser att vägen till motivation går 
genom positiva känslor och ett stärkande av elevens självbild i en positiv riktning. Studien 
påvisar klart att känslorna har en oerhört stor roll för hur eleverna trivs i skolan och motiveras 
till sitt arbete, något som läraren ofta lägger grunden till genom sin kommunikation, 
värdegrund, livsinställning, människosyn och för att inte glömma sitt kroppsspråk och sätt att 
se på sig själv. Vidare är en slutsats att det finns en tendens till att de negativa känslorna är 
starkare och mera påtagbara än de positiva känslorna. Trots att de positiva känslorna kan 
överväga i skolan så kan en enda negativ känsla skapa olust inför skolarbetet. Detta talar än en 
gång om hur viktigt det är att vara en god och positiv pedagog, eftersom negativa känslor kan 
ge minde upplyftande konsekvenser hos eleverna. Det gäller helt enkelt att se diamanterna i 
kolbitarna och inte stirra sig blind i att det är bara kol, när det egentligen under denna ligger 
en underbar diamant. 
 
Efter att ha studerat emotioner i skolan är jag övertygad om att skolmiljön är fylld av olika 
energier som vi alla påverkas av när vi vistas i den. Jag har personligen all förståelse för att 
eleverna här visar ett tydligt tecken på att de påverkas av lärarens bemötande, som i denna 
studie är såväl negativ som positiv. Gross (2000) ger stöd till detta när han säger att skolan är 
en plats där många positiva och negativa känslor existerar, som leder till att elever tappar eller 
ökar sin motivation till skolarbetet och dess lärdomar. 
 
Slutligen vill jag dela med mig av en historia som jag läste i Damasio (2004). Detta är en 
historia som fungerar om man känner sig på mindre bra humör eller bär på negativa energier, 
som jag personligen inte tycker att någon annan skall behöva påverkas av. Utifrån Damasios 
intressanta tanke så kan jag inte annat än säga att våra känslor är komplexa och oerhört 
värdefulla för hur vi själva mår och hur vi med dessa påverkar vår omvärld men även hur vi 
påverkas. Damasio lovar att man känner hur känslorna blir positivare genom att tänka positivt. 
 

Le så mycket du bara kan, känn hur mungiporna pressar ihop dina 
ögon. Du ler och ler, så mycket du bara kan, samtidigt som du blundar 
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och drömmer dig bort till en solig strand. En strand där solens strålar 
värmer ditt skinn, det är varmt och underbart härligt. Du hör vågorna 
klucka och brusa, du känner dig så lyckligt, för att du just i denna 
stund får ligga här på stranden i solen med ljudet av varma brusande 
vågor. 

 
Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur lärare ser på sina egna känslors 
påverkan på eleverna? Tänker lärarna på vilka känslor de förmedlar? Intressant vore även att 
göra denna undersökning i en större utsträckning, där man skulle kunna undersöka hur många 
som upplever negativa respektive positiva känslor i lärandet, i skolan. Finns det någon 
skillnad mellan pojkar och flickor? Samt hur hanterar de sina känslor i skolan? Har eleverna i 
dagens skola en medvetenhet om hur de kan reglera sina känslor? Kan lärarna reglera sina 
känslor, i så fall hur sker detta? 
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor:  
 
När du tänker på en känsla som du upplevt – vilken som helst – vad anser du att en känsla 
innehåller, vad är en känsla? 
 
Har du någon gång upplevt att dina känslor påverkat dig i skolarbetet? Utveckla. 
 
Har lärarens bemötande någon gång påverkat dina känslor och motivation för skolan? 
På vilket sätt? 
 
Vilken typ av känslor upplever du mest under skolans lektioner? 
 
Vad är det som framkallar denna känsla, sker något i mötet med din lärare? 
 
Hur upplever du att dessa känslor påverkar din motivation för skolarbetet? 
 
Vilken känsla är för dig starkare, glädje/upprymdhet eller ilska/otillräcklighet? Varför anser 
du det? 
 
Hur upplever du lärarens roll för hur dina känslor påverkas under en lektion? Är detta en 
långvarig känsla eller är det en känsla som förändras och uppstår i själva mötet? 
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