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Sammanfattning 

Studien handlar om studiemotivation utifrån ett elevperspektiv. Med utgångspunkt i 

utgiven litteratur och publicerad forskning har begreppet och området motivation 

belysts.  

Studiens syfte är att undersöka hur elever i årskurs 9 uppfattar sin studiemotivation och 

vilken betydelse de anser att den har för deras skolprestation. Även skillnader i 

resultatet mellan de två skolorna belyses.  

Till detta har en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkäter genomförts på två 

grundskolor i Stockholms län. Genom valet av en kvantitativ metod kunde ett relativt 

stort antal elever delta och statistik presenteras. 

Resultatet pekar på att studiemotivationen hos eleverna på de undersökta skolorna kan 

både öka och minska genom olika faktorer. De olika faktorer som uppmärksammats i 

denna studie är direkt kopplade till skolan och innefattar bl.a. vikten av att få påverka 

undervisningen, inre faktorer som t ex att uppnå visst betyg eller yttre faktorer som t ex 

skolmiljön. 
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Abstract 
Following study is about motivation from a student perspective. Based on the prescribed 

literature and published research, the concept and field of motivation have been 

illuminated. 

  

The purpose of the study was to examine how students in ninth grade perceived their 

educational motivation and what kind importance they considered it had for their 

performance in school. The study is also supposed to base upon the result; clarify the 

differences if any between schools. 

  

In an attempt to get a clear image of this a quantitative method in the form of surveys 

was made on two schools in the Stockholm region. One of the schools had a really good 

merit value, and the other had a rather poor merit- value. By choosing a quantitative 

method a relatively large number of students where able to participate and equally large 

quantity of statistics have been presented. 

  

The result point at motivation in the participating students in both schools can increase 

and decrease through different factors. These factors, observed in this study, are directly 

linked to the school and includes among other things the significant of having an 

influence on the education and inner factors as being able to achieve a certain degree 

and of external factors as the school environment. 

 

Keywords 

Motivation, Study-motivation, Study-performance, Student, Goal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord 

Vi vill tacka alla elever och pedagoger som med sitt deltagande gjorde denna studie 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

 

I utbildningen till studie- och yrkesvägledare ingår praktik där syftet bl. a är att studenterna ska få en 

inblick i olika skolverksamheter. När vi genomförde praktiken på olika grundskolor i Stockholms län 

väcktes vår nyfikenhet kring hur skolor arbetar med att motivera elever för studier och vilka faktorer 

som påverkar elevernas studiemotivation. Under en av våra praktikperioder i grundskolan när vi 

genomförde vägledningssamtal uppmärksammade vi att det fanns elever med varierande behov av 

stöd. Alla elever har skilda förutsättningar att klara av skolan men en stor del av dem förmedlade att 

de kände sig skoltrötta. De uttryckte att de inte hade lust eller ork att ta tag i sina studier och att de 

saknade motivation att ta in ny kunskap.  

 

”- Utan motivation hos eleven avstannar allt lärande” (Pettersson & Westlund, 2007 s.11) Vi kan 

inte annat än att hålla med författarna till detta citat då vi utifrån vår praktik och yrkeserfarenhet 

menar att om en elev är studiemotiverad kan det bidra till en god studieprestation vilket i sin tur t ex. 

ger eleven en större valfrihet när det gäller val av gymnasieprogram. Dessvärre kan en låg 

studiemotivation bidra till motsatt vad det gäller studieprestation och därmed begränsa elevens 

valmöjligheter. I läroplanen för grundskolan
1
 framgår att skolan ska vara en plats där elever får 

trygghet, vilja och lust att lära. Det står också att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 

växandets glädje och känna tillfredsställelse över framsteg och att bemästra svårigheter. Elever har 

rätt till en differentierad skolundervisning som harmonierar med just deras personliga förutsättningar 

och det ligger i skolans uppdrag att skapa motivation för att eleverna ska uppnå det mål som finns 

inom skolan (Imsen, 2005/2006).  

 

En artikel (DN 4/3 2009) beskriver hur en skola med dåligt rykte och låg måluppfyllelse radikalt 

hade ändrat sitt arbetssätt vilket innebar att vikten numer lades på att lärare och elever tillsammans 

fokuserade mot mål. Detta resulterade i att samtliga elever uppnådde godkänt i betyg när de gick ut 

nian. Artikeln visar att elevers motivation för studier och studieprestation kan öka genom att man 

tydliggör mål. Egna iakttagelser från våra praktikperioder ger stöd till artikeln där det för oss 

uppenbarade sig att många elever inte förstår eller vill förstå konsekvenserna av sina studierelaterade 

insatser i skolan. Att det här är ett problem i dagens skola framgår utifrån den proposition
2
 från 

regeringen som ledde till att det nu finns ett uppdrag
3
 som går ut på att framarbeta nya förslag på 

kursplaner för grundskolan just för att tydiggöra hur målen ska kunna nås.  

Även då vi känner till att omgärdande faktorer och individuella förutsättningar har betydelse för 

elevernas studieprestation finns det bevisligen arbetssätt som påverkar deras motivation inför studier. 

I denna studie berörs motivation utifrån faktorer som är knutna till skolan och påverkar elevernas 

motivation. 

                                                      
1 Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) 1 kap 
2 Regeringens proposition (2008/09:87) 
3 Regeringens utredning (U2009/312/S) 
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1.2 Bakgrund 

Enligt Imsen (2005/2006) är begreppet motivation flitigt använt i skolvärlden idag där det ofta 

används i negativ bemärkelse. Det är exempelvis lätt att uttrycka sig om elever som är 

okoncentrerade och oroliga har brist på motivation. Men begreppet motivation används också i 

positiv bemärkelse t.ex. när en elev är positiv, nyfiken, tillmötesgående och tar till sig lärarens 

undervisning för att visa sin duktighet och sina prestationer (ibid.). Till detta ställs även, genom egna 

erfarenheter utifrån genomförd praktik samt yrkeserfarenhet, att elever med bristande motivation för 

studier var krävande i både tid och engagemang för lärare, studie- och yrkesvägledare och övrig 

skolpersonal. Genom att ta del av detta konstateras vikten av ett aktivt motivationsarbete inom 

skolan.  

 

”Inlärd hjälplöshet” (Petersson & Westlund, 2007) beskrivs som ett inlärt tillstånd hos individer och 

med begreppet menas att detta tillstånd förhindrar lärande och förändringsbenägenhet hos dessa 

individer. En grundtanke till detta tillstånd tros vara att individen inte ser sambandet mellan sitt eget 

agerande och konsekvenserna i omvärlden (ibid.). Förförståelsen är att elever idag i grundskolan har 

olika förutsättningar att klara av sina studier allt beroende på kön, etnicitet, bostadsort, 

socioekonomisk bakgrund föräldrars akademiska bakgrund etc. Det som ändå upplevdes under 

praktiken och genom yrkeserfarenhet är att elever med goda förutsättningar trots allt inte har kraften 

eller orken att ta tag i sina falnande betyg.  

1.3 Grundantagande 

 

Vårt grundantagande i denna studie är att vi tror att det finns ett samband mellan studiemotivation 

och studieprestation. Vi kan också tänka oss att vid en jämförelse av de undersökta skolorna kommer 

skillnader att urskiljas som är intressanta med tanke på att undersökningen äger rum på två skolor 

med låg - respektive hög meritpoäng.  

1.4 Begrepp 

Motivation – framkallar och upprätthåller aktivitet hos en individ samt ger aktiviteten syfte och 

mening (Imsen, 2005/2006). ”- Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman 

och ger våra handlingar färg och glöd.” (Imsen, 2005/2006, s.457) 

 

Bristande motivation – kan visa sig när elever är disharmoniska, okoncentrerade och engagerade 

med något annat än det planerade ändamålet (Imsen, 2005/2006).  

 

Skoltrötthet – ett vedertaget uttryck i skolvärlden som beskriver elever med bristande motivation 

inför sina studier (personlig definition).  

 

Studiemotivation – att eleven har intresse och engagemang för sina studier och kan se sin egen 

insats i ett större perspektiv (personlig definition).    
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2. Problemområde och 

problemställning 

2.1 Problemområde 

I de flesta länder är skolan den huvudsakliga källan för lärande och växande, där generationer ska bli 

ansvariga och moraliska samhällsmedlemmar (Elliot m fl. 2005). Imsen (2005/2006) hävdar att 

skolan ska ge kunskaper, färdigheter och kompetenser som eleven kan använda sig av senare i livet 

och skolan är för många en klättring på samhällsstegen för att få arbete och välfärd. Imsen beskriver 

vidare att skolan är föräldrarnas förlängda arm för att uppfostra och forma barn till 

samhällsmedlemmar som ska delta i arbetsliv och samhällsbyggande (ibid.). Liknande resonemang 

deklareras i Skollagen
4
. ”- I fackterminologin syftar ”uppfostran” på den målinriktade, medvetna och 

värdegrundande formningen av beteendemönster och personlighet” (Imsen, 2005/2006, s.65). I 

dagens samhälle finns en ständigt pågående debatt om hur man ska komma till rätta med att en stor 

andel elever i grundskolan inte når upp till satta mål och därmed inte blir godkända i vissa ämnen. I 

en artikel i DN (2009, 4/3) framkommer det att var fjärde elev i Stockholms kommun slutar 

grundskolan utan att ha nått uppsatta mål. Att detta är ett högst aktuellt problem berörs också i en 

rapport (Skolverket, 2009) baserad på internationella studier. Där framkom att Sverige, som har varit 

ett av de världsledande länderna då det gäller kunskapsnivå hos grundskoleelever, har halkat nedåt 

på listan och kunskapsnivån ligger nu under genomsnittet i vissa ämnen. Denna negativa trend gäller 

både flickor och pojkar samt även högpresterande och svagpresterande elever i deras 

kunskapsutveckling (ibid.).  

2.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur de deltagande eleverna i årskurs 9 uppfattar sin studiemotivation 

och vilken betydelse de anser att den har för deras skolprestation. I studien ingår även att göra en 

jämförelse mellan de två skolorna. 

 

2.3 Problemställningar 

 Hur uppfattar de deltagande eleverna att deras skola arbetar med studiemotivation?  

  

 Vad anser de deltagande eleverna ökar respektive sänker deras studiemotivation?  

 

 Vilka skillnader framskymtar mellan de två skolorna i undersökningen beträffande motivation kopplat 

till studieprestation?  

                                                      

4 Skollag (1985:1 100) kap.1 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Tidigare forskning 

I examensarbetet Att vilja vidare - En undersökning om hur studie- och yrkesvägledare arbetar med 

den inre motivationen hos elever av Eriksson & Johansson (2006) är utgångspunkten på hur 

vägledare kan hjälpa elever att hitta sin vilja att studera när deras motivation har svalnat. Uppsatsen 

är utifrån ett studie- och yrkesvägledarperspektiv och frågorna tar upp hur de intervjuade studie- och 

yrkesvägledarna definierar inre motivation. Det tas även upp hur de förklarar elevers beteenden, 

vilka hinder de upplever i sitt motivationsarbete och hur de se ser på utvecklingsmöjligheter inom 

området. Författarna har även bland annat belyst ämnet utifrån aktuell ungdomsforskning, den 

humanistiska inriktningen med Maslows behovsteori och attributionsteorin.  

 

Lennart Sjöberg (1997), docent och professor i psykologi har i stor omfattning forskat inom 

områdena socialpsykologi och personlighet. I sin studie Studieintresse och studiemotivation – En 

analys av de grundläggande faktorerna, jämställer han inre motivation med intresse. Sjöberg menar 

på att elevernas känsla av kontroll är en viktig faktor då den uppmuntrar eleverna till eget ansvar 

som i sin tur gynnar motivation, intresse och kreativitet hos eleverna. 

Därför är det av stor vikt att elevernas egna idéer fångas upp så att deras känsla av kontroll ökar. I 

studien diskuterar Sjöberg även betydelsen av lärarens personliga egenskaper för elevernas intresse 

och attityd till undervisningen. 

 

Under 2000 fick Skolverket i uppdrag att genomföra en studie av orsakerna till varför elever lämnar 

grundskolan och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Rapporten Utan fullständiga betyg (2001) 

visade på att det fanns flera sammanhängande orsaker, men för denna uppsats belyses de 

processrelaterade faktorerna, d v s faktorer som skolpersonal själva kan påverka. De som för 

Skolverket utförde studien såg bl.a. brister i hur arbetssätt anpassades efter elevernas olika 

förutsättningar och behov samt att det fanns brister i relationerna mellan elever och skolans personal. 

Genom upptäckten av dessa brister skulle Skolverket i utvecklingsdialoger med kommuner och 

skolor bland annat framhålla vikten av att förtroendefulla relationer skapas mellan elever och 

skolpersonal. Skolverket ville också belysa ”- nödvändigheten av kontinuerliga och öppna 

diskussioner kring mål och resultat på alla nivåer och med alla skolans intressenter.” (Skolverket 

rapport 202, s. 9)    

 

3.1.1 Inre och yttre motivationsfaktorer  

Inom motivationsforskningen skiljer man ofta på yttre och inre motivation. Med inre motivation 

menas att det är ett inifrånstyrt beteende. Detta innebär att man handlar för att man tycker något är 

roligt och känns meningsfullt. Exempelvis är det den inre motivationen som driver ett barns 

upptäckarglädje och leklust (Imsen, 2005/2006, Lundgren & Lökholm, 2006). Yttre motivation 

betyder att man handlar i hopp om att få en belöning eller nå ett mål. Imsen menar på att inre 

motivation påminner om kognitiv och humanistisk psykologi och yttre motivation påminner om 

behavioristisk teori. I praktisk pedagogik kan man se att skolans förhoppning är att elever lär sig av 

den inre motivationens drivkraft men betygsystemet och hopp om vad dessa innebär för framtiden 

kan istället resultera i dominans av yttre motivation (Imsen, 2005/2006). Gemensamt för inre och 
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yttre motivation är att båda bygger på att det är en lustbetonad erfarenhet eller förväntan, antingen 

inre glädje eller önskan om framtida belöning, som är källan till beteendet eller aktiviteten (ibid.). 

 

3.2 Motivationsteorier  

Motivationsforskning är ett brett och svårfångat område så i detta avsnitt presenteras fyra klassiska 

teorier kring motivation beskrivna utifrån olika forskare. Dessa kommer att sedan att kopplas till 

resultatet i analysen och bidra till att tolka de deltagande elevernas svar från undersökningen. 

 

3.2.1 Kognitiva perspektiv på motivation  

Det kognitiva motivationsperspektivet har fokus på hur tankar skapar motivation (Imsen, 

2005/2006). Människan tolkar omvärlden och tolkningen reflekterar dennes reaktioner (Lundgren & 

Lökholm, 2006). I ett kognitivt perspektiv är människan meningssökande då nyfikenhet och 

undersökande anlag gör oss benägna att förstå vad som händer, och hitta mönster och sammanhang. 

Att en människa är motiverad till något innebär att han/hon tycker det är fängslande och ger mental 

tillfredställelse (Imsen, 2005/2006). Vidare skriver Imsen att människan är en beräknande varelse, då 

det är möjligt för han/henne att utifrån dennes självuppfattning, granska situationer med hjälp av 

tidigare erfarenheter och förväntningar samt planlägga framtida handlingar (ibid.).  

 

3.2.2 Prestationsmotivation  

Huvuddelen i prestationsmotivation baseras på David McClellands arbeten på 50-talet. I denna 

motivationsform har människan en tilltro till den egna förmågan och en vilja att klara av saker och 

ting själv, utan egentlig belöning utifrån, vilket kan benämnas som en så kallad inre motivation (se 

3.1.7). Där det föreligger en prestationssituation så ser individen sig själv som huvudansvarig för 

resultatet (Imsen, 2005/2006). Två betydelsefulla impulser uppstår när människan står i en situation, 

lusten att ta sig an en uppgift och rädslan inför vad uppgiften medför. Detta ger en känsla av 

ambivalens och valet avgörs beroende på vilken handlingsimpuls som upplevs tyngst. I detta 

övervägande spelar både inre personlighetsdrag och uppfattningen man har om den yttre situationen 

roll. Tre faktorer spelar in i prestationssituationer: ett grundläggande framgångsmotiv, personens 

subjektiva värdering när det gäller att nå framgång och personens subjektiva värdering av 

sannolikheten att nå denna framgång (ibid.). Slutsatsen blir att personer som har ett starkt motiv 

också känner en stark motivation om situationen är den rätta. Det krävs även att uppgifterna är 

”lagom” svåra då prestationsmotivet inte väcks om uppgifterna är för lätta. Är de för svåra och 

chansen att lyckas är för liten gäller detsamma. När individen både ser en möjlighet att lyckas och en 

viss osäkerhet, är problemen de allra mest gynnsamma för att väcka motivation (ibid.).  

 

3.2.3 Maslows behovshierarki  

Abraham Maslow, professor i psykologi, utvecklade en motivationsteori som förklarade att 

människan är behovsstyrd och att behoven är hierarkiskt ordnade. Denna brukar illustreras i form av 

en trappa eller pyramid med de mest grundläggande behoven längst ner (Imsen, 2005/2006) 
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Bild 1. Maslows behovstrappa 

Maslow vill finna grundläggande behov i människans psyke som är gällande oberoende av situation. 

Teorin har inte till syfte att förklara specifika handlingar i specifika situationer utan tanken är att 

finna ett sammanhang som klargör grundläggande gemensamma drag i människans beteende. 

Exempelvis så kan förklaringen till att en elev är stökig i klassrummet inte enbart bero på att eleven 

önskar uppmärksamhet av läraren. Det kan även vara pga. förhållandet till andra elever, frustration, 

osäkerhet eller mindervärdeskänslor etc. Maslow menade på att man måste ta hänsyn till att behov 

inte styr en människa direkt, då människan är rationell och behoven formas av reflektion, bedömning 

och realistiska uppfattningar om världen (ibid.). De fem behoven som utgör pyramiden ska ses i ett 

samband, eftersom människan ständigt söker efter nya behov när ett behov är tillfredsställt. Vad en 

människa har för behov/önskan är beroende av hur andra behov är uppnådda (ibid.). Behoven i 

Maslows pyramid indelas i två grupper; bristbehov och växtbehov. Bristbehoven utgör den nedre 

delen av pyramiden och dessa behov är livsnödvändiga för människan. Den övre delen består av 

växtbehov som ligger utanför det nödvändiga för att leva, som exempelvis, att utforska eller känna 

sig accepterad av andra (ibid.). 

 

3.2.4 Attributionsteori 

I attributionsteorin vill man försöka förklara människors beteenden så att mening skapas åt det man 

själv och andra är med om (Elliot m fl. 2005). ”- Man kan även uttrycka det som att 

attributionsforskningen handlar om hur människor besvarar frågor som börjar med ”varför” (Jenner, 

2004, s. 50). Den tyska psykologen Fritz Heider utgav en bok 1958 där han menade på att om man 

ska förstå en människas handlingar behöver man först förstå den ”sunt- förnuft- psykologi” som 

ingår i dennes tänkande. Människan försöker tolka sina egna och andras beteenden genom förmåga, 

önskningar, behov, avsikter och känslor etc. (Jenner, 2004). Allt som han/hon ser och hör, silas, för 

att sedan placeras i hans/hennes förståelsevärld där händelser får mening (Imsen, 2005/2006). 

Handlingar och händelser kan bedömas utifrån interna eller externa perspektiv som påverkar vår 

förståelse och våra känslor för situationen. Detta har också betydelse för hur vi bedömer framgång 

eller lägger skulden för misslyckanden (Jenner, 2004).  
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3.3 Studiemotivation kopplat till 

karriärvägledningsteorier 

 I teorin, A cognitive information processing approach (CIP) talas det bl. a om vikten av att ge 

individer ett bättre beslutsunderlag för sina val. Detta genom att arbeta med individens självinsikt 

och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad dessa kan innebära (Brown, 2002). I 

vägledningsarbete innebär det hjälp till självhjälp (empowerment) vilket betyder att man fokuserar 

på att förstärka en individs känsla av att ha kontroll över sina egna tankar, känslor och projekt 

(Brown, 2002, Peavy, 1998). CIP -metoden är utarbetad efter att individen ska utveckla en förståelse 

inför varje valsituation och bli självständig i sitt beslut. Här syns en tydlig koppling till att vikten av 

att arbeta med att tydliggöra för eleven hur han/hon har möjlighet och förmåga att påverka sina 

betyg. Eftersom grundantagandet i denna studie är att motivation är en drivande faktor för 

studieresultat så kommer ett perspektiv på skolpersonal innefattas. Detta innebär att studien kommer 

att beröra hur pedagoger kan belysa motivationens betydelse och samtala kring alternativa sätt att 

öka elevens studiemotivation. Därför kommer resultatet i denna studie även belysas utifrån CIP-

teorin och dess metoder. Enligt CIP- teorin (Brown, 2002) kan individen ha en form av dissonans i 

sin omvärld, ett gap mellan den nuvarande livssituationen och en önskan av något annat. Genom en 

interaktion mellan emotionell påverkan och de kognitiva processerna kan det till slut gå att komma 

över gapet och göra ett väl övervägt val. 

3.4 Avgränsning 

I denna undersökning kommer endast en elevgrupp (årskurs 9) ur varje skola att delta. 

Undersökningen kommer endast att riktas mot dessa elevers uppfattning kring motivation inför 

studierelaterade områden. En förståelse för att andra faktorer utanför skolan så som exempelvis 

elevernas individuella förutsättningar finns men avgränsningen innebär att begreppet motivation 

används från ett mer generellt område till ett mer avsmalnat. På så sätt utesluts andra områden inom 

arbetsliv, förändringsarbete inom vård och behandling etc. som motivationsteorier även kan 

anknytas till. Hos författarna finns en medvetenhet om att många vägledningsteorier kan vara väl så 

passande för undersökningens syfte men på grund av rapportens omfattning berör uppsatsen endast 

en karriärutvecklingsteori.  

3.5 Kunskapssyn och Människosyn 

Inom utvecklingspsykologin beskrivs en människas utveckling genom att hon går in i nya faser i 

livet, där varje fas man gått igenom oftast har bidragit till utveckling. Erling & Hwang (2002) 

diskuterar kring ungdomar i tonåren och allt som händer dels fysiskt men också psykiskt inom dem 

när de går in i olika utvecklingsfaser. De skriver om frigörelse från föräldrar, etnicitet, 

kommunikation, självförtroende, sexualitet och mer som bidrar till att ungdomstiden kan upplevas 

som turbulent och jobbig för många (ibid.). Det är under de här åren som de allra flesta individer 

bygger upp sin identitet och egentligen även skapar förutsättningar för framtida karriärvägar.  

 

Utifrån vår egen människosyn anser vi att alla elever i grundskolan har rätt till att få känna att de har 

det stöd de behöver för sin egen utveckling och även känna glädjen över att lyckas nå uppsatta mål. 

Vi tror också att ungdomstiden kan vara en mycket jobbig period i livet för många elever. Alla 

elever är olika individer och har olika förutsättningar att klara av skolan och vår kunskapssyn säger 
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oss att skolpersonalen bör se eleven i den kontext han/hon befinner sig i och att även den personal 

som idag finns på skolor bör ha ett pedagogiskt förhållningssätt. Kraften i motivation anser vi är 

något som borde belysas av skolpersonal då vi tror att det kan vara mycket viktigt för eleverna att 

känna motivation inför sina studier för att kunna komma igenom sin studietid med ett för dem ett 

tillräckligt bra resultat. Skollagen
5
 säger att alla ungdomar i dagens Sverige ska gå i skolan för att 

kunna skaffa sig kunskaper inför sitt kommande studie- och yrkesliv. I och med detta finns skolplikt 

som gäller för alla ungdomar i åldern 6-15 år och det medför att skolgången inte är ett val utan ett 

måste. Som tidigare nämnts står det i Lpo94 kap 1 att skolan ska vara en plats där eleverna får 

trygghet, vilja och lust att lära. Huruvida alla elever känner så inför grundskolan är svårt att veta men 

det är ytterst få elever idag i Sverige som inte går i grundskolan. Huruvida skolplikten står sig mot 

det faktum att vi anser att alla människor har rätt till det fria valet är en fråga som vi lämnar öppen 

för fortsatt diskussion. 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

Till denna studie har en kvantitativ metod valts att användas då det ger möjlighet att se mönster och 

tendenser. May (2001) skriver att genom surveyundersökningar vill man beskriva/förklara 

egenskaper eller tankar hos en grupp individer. Backman (2008) beskriver att kvantitativa metoder 

ger numeriska iakttagelser. Eftersom analysens syfte är att få se om det finns några mönster i elevers 

uppfattningar kring studiemotivation föll valet på att genomföra enkäter då man kan fånga upp ett 

större antal elever. Wärneryd (1993) jämför i sin bok olika informationsinsamlingsmetoder och visar 

på att enkäter kan vara lämpliga om känsliga ämnen ska beröras pga. anonymitet. En medvetenhet 

om att det kan finnas elever som upplever denna enkätundersökning som personlig var också en 

bidragande faktor till att valet blev en kvantitativ studie. Genom enkäter kan man garantera 

anonymitet eftersom varken författarna eller andra läsare kommer att kunna identifiera eleverna. Då 

vissa av frågorna berör hur eleverna upplever deras lärares roll i vissa frågor fanns även tanken att 

anonymiteten kan bidra till ärligare och utförligare (vid frågorna med öppna svarsalternativ) svar (se 

bilaga 3). Efter framtagandet av enkäten gjordes en pilotstudie där tre elever i samma åldrar som den 

tänkta målgruppen svarade på enkäterna via e-post. Denna studie utfördes för att se om 

enkätfrågornas formuleringar var otydliga och om eventuell korrigering behövdes.  

4.2 Urval 

Urvalsgruppen i denna studie utgörs av två grundskolor i Stockholmsregionen av bekvämlighetsskäl 

då författarna är bosatta i denna region. Motivet till att fokuseringen hamnade på elever i årskurs 9 

utgjordes av att det var denna åldersgrupp författarna i hög grad kom i kontakt med under praktiken 

samt att dessa elever har blivit betygsatta. Skälet till detta urval var att vissa av enkätfrågorna 

berörde betyg och betygens inverkan på eleverna.  

                                                      

5 Skollag (1985:1 100) kap 1 
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En rapport från Skolverket (2006)
6
, där kunskapsresultat över Stockholms kommuns grundskolor 

redovisades och Skolverkets databas
7
 har varit urvalskällorna till skolorna. Den ursprungliga tanken 

med att lotta fram två skolor ur de två grupperna fick till viss del frångås, därför att svarsfrekvensen 

från de framlottade skolorna helt uteblev. En rundringning genomfördes till ca sex skolor varav två 

skolor från de respektive grupperna ställde upp för att delta i enkätundersökningen. Totalt deltog 53 

elever och könsfördelningen var jämn och likvärdig mellan båda skolorna. Skolorna kommer i denna 

studie att benämnas som Skola A och Skola B, men för att ge en mer nyanserad bild till resultatet 

görs en närmare beskrivning av de två olika skolorna.  

 

4.2.1 Skola A 

Skola A är en kommunal grundskola och det går drygt 500 elever i årskurs 4 – 9. Skola A är 

placerad i en norrförort till Stockholm och har ett upptagningsområde där det råder mycket stora 

skillnader i det socioekonomiska kapitalet. Här finns både radhus- och villaområden men även 

miljonprogrammens hyresrättshus och som en följd av detta finns det i stadsdelen en mångfald av 

olika kulturer och religioner. Uppenbart är att detta präglar Skola A och efter att ha tagit del av 

skolan kvalitetsredovisning
8
 står det klart att uppfattningen från dels skolans pedagoger samt skolans 

elever är att skolan är en bra skola med engagerade pedagoger och ledare. För de 135 elever i Skola 

A som gick ut 9:an 2008 var det genomsnittliga meritvärdet på 196,9 poäng
9
. Det var 30 elever som 

deltog i undersökningen från Skola A.  

 

4.2.2 Skola B 

Skola B är också kommunal grundskola där det går 1073 elever fördelat på årskurs F- 9. Skola B 

ligger i en Söderort inom Stockholms kommun och i skolans upptagningsområde visar statistik från 

2008
10

 på att det i största del är flerbostadshus i denna stadsdel och att 16,8 % av befolkningen är 

invånare med utländsk bakgrund. Denna stadsdel är ett gammalt fritidshusområde som har byggts ut 

och i folkmun pratas det om att detta är en stadsdel där höginkomsttagare och akademiker bor. För 

de 130 elever i Skola B som gick ut 9:an 2008 var det genomsnittliga meritvärdet på 253,7 poäng.
11

 

Från Skola B var det 23 elever som deltog i undersökningen. 

                                                      
6 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun (Dnr 53–2006:962)   

7 Siris http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90009&_dad=portal&_schema=PORTAL 
8 Kvalitetsredovisning 2007 XXXskolan 
http://www.sigtuna.se/upload/invånare/barn%20och%20utbildning/Verksamhet/kommunal/GRSK/Valstaskolan/D
okument/Kvalitetsredovisningar/Kvalitetsredovisning%202007.pdf  
9 Siris 
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_verksamhetsa
r=2008&p_kommun_kod=0191&p_skol_id=374148 
10 Stockholm stads hemsida www.stockholm.se  
11 Siris 
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_verksamhetsa
r=2008&p_kommun_kod=0180&p_skol_id=373904 

http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90009&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.sigtuna.se/upload/inv�nare/barn%20och%20utbildning/Verksamhet/kommunal/GRSK/Valstaskolan/Dokument/Kvalitetsredovisningar/Kvalitetsredovisning%202007.pdf
http://www.sigtuna.se/upload/inv�nare/barn%20och%20utbildning/Verksamhet/kommunal/GRSK/Valstaskolan/Dokument/Kvalitetsredovisningar/Kvalitetsredovisning%202007.pdf
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_verksamhetsar=2008&p_kommun_kod=0191&p_skol_id=374148
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_verksamhetsar=2008&p_kommun_kod=0191&p_skol_id=374148
http://www.stockholm.se/
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_verksamhetsar=2008&p_kommun_kod=0180&p_skol_id=373904
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_verksamhetsar=2008&p_kommun_kod=0180&p_skol_id=373904
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4.3 Genomförande 

Inför undersökningarna kontaktades de båda skolorna via e-post (se bilaga 4) och enkätunderlaget 

skickades ut till de berörda lärarna. Under en lektion (ca 30 minuter) i Skola A delades 17 enkäter 

(se bilaga 3) ut efter en noggrann genomgång. Där diskuterades bl. a frivilligheten att delta och 

upplysningar kring vem eleverna kunde vända sig till om funderingar uppstod. I denna klass var det 

nästan hälften av klassens elever som inte kom till lektionen och efter samtal med klassansvarig 

pedagog söktes ytterligare 13 nior från andra klasser upp där de ombads delta i undersökningen. Alla 

enkäter som delades ut besvarades av den tilltänkta målgruppen. Deltagarna i undersökningen var 

uppskattningsvis hälften killar hälften tjejer. I Skola B delades 20 enkäter (se bilaga 3) ut till 

eleverna under lektionstid och även här hölls en noggrann genomgång. Tre elever som uteblivit vid 

lektionstillfället fyllde i enkäten med lärarens tillsyn vid ett senare tillfälle och enkätsvaren sändes 

tillbaka med post.  

4.4 Analysmetod  

Svaren från de olika skolorna räknades och sammanställdes separat efter varje genomförd 

undersökning. Efter att all data var insamlad gjordes en grov sammanställning för att skapa en viss 

struktur i svaren. Frågorna hade sedan tidigare delats in i olika kategorier där tanken var att det 

skulle underlätta vid sammanställningen och bidra till att det skulle vara lättare att hitta 

gemensamma mönster och dra vissa slutsatser (Marshall & Rossman, 2006). Efter att den första 

sammanställningen över de båda skolorna var färdig började arbetet med att leta efter skillnader 

skolorna mellan samt formuleringar av samband som kan beskriva den företeelse undersökningen 

ämnade finna (Marshall & Rossman, 2006). Då all det empiriska materialet är för stort att redovisa 

har en gallring gjorts och materialet i sin helhet finns i bilaga 1 & 2.  

4.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär att de slutsatser man får är upprepbara. D.v.s. om man mäter samma aspekt av 

verkligheten vid flera tillfällen ska man få liknande resultat varje gång. Validitet betyder 

överensstämmelse och giltighet vilket innebär att de slutsatser man får ska vara sanna (May, 2001). 

Undersökningens validitet går att kontrollera genom att författarna arbetar utifrån syfte och 

forskningsfrågor. För att försäkra att enkätfrågorna och de kommande enkätsvaren var brukbara 

förgicks den av en pilotstudie. Detta gav en förståelse av hur frågorna skulle kunna komma att 

uppfattas och en del justeringar utfördes för att få dem lättbegripliga och enkla. Denna typ av 

undersökningar kan ge svarsalternativen en validitet genom att de är lika och därigenom jämförbara 

(May, 2001). Valet av öppna frågor motiveras med att eleven då har en möjlighet att uttrycka sig fritt 

och således påtvingas eleven inte några givna termer eller uttryckssätt. Eleverna ska ha en möjlighet 

att med egna formuleringar besvara vissa frågor, vilket enligt författarna ger en mer tillförlitlig och 

nyanserad bild. Litteratur som användas var aktuell inom ämnet motivation. I studien redovisas 

metod, urval och tillvägagångssätt tydligt, vilket ökar studiens reliabilitet då det ger möjlighet att 

rekapitulera studien för den som önskar.  
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Huruvida validiteten i urvalsförfarandet och att ”rätt” skola i rätt kategori har valts ut kan styrkas 

genom att ta del av Skolverkets databas
12

. Dock finns en risk när man väljer skola efter ett 

meritvärde baserat på en hel årskurs att eleverna som deltog i enkäten kanske själva inte svarar upp 

mot de meritvärden som skolan hade. Det ska också belysas att det resultat som framkom inte kan 

generaliseras då antalet undersökningsdeltagare är för få och slutsatserna endast gäller de berörda 

klasserna. Resultatet gäller endast denna studie. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

”Forskning med människor som deltagare måste tjäna vetenskapliga och mänskliga intressen” 

(Kvale, 1997 s.104). Studien följer de forskningsetiska principer – inom 

human/samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2005) utformat. Rådet har utgått 

och lyft fram fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa undersökningsdeltagare 

om dennes roll i undersökningen och villkoren som gäller för medverkan. Att deltagandet är 

frivilligt och att det kan avbrytas när helst undersökningsdeltagaren önskar ska tydligt framgå. 

Informationen ska också ges med en sådan öppenhet att alla inslag som kan tänkas påverka 

villigheten att delta omfattas (ibid.). Då denna studie kan komma att sätta igång en tankeprocess 

hos de deltagande eleverna har dessa informerats om att det är möjligt att tala med respektive 

skolas kurator och/eller studie- och yrkesvägledare. Samtyckeskravet innebär att forskaren 

måste få undersökningsdeltagares samtycke (ibid.). 

 

Med dessa två regler i åtanke, tillfrågades vid första kontakten (se bilaga 4) med de aktuella skolorna 

om de önskade delta i undersökningen och syftet berättades övergripande. Efter att uppsatsplanen 

med enkätfrågorna godkändes, gavs tydligare information om studiens innehåll. Information om 

syftet, frivilligheten och annan viktig information de behövde ha i övervägandet av att delta var även 

något som förmedlades till eleverna innan genomförandet av enkätfrågorna (se bilaga 3) skedde. 

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär att då uppgifter kan vara etiskt känsliga ska 

anteckningar om undersökningsdeltagare och uppgifter förvaras på ett sådant sätt så att de inte kan 

identifieras av utomstående (ibid.).  I denna studie är de berörda individerna kända av författarna 

men anonyma inför läsaren och andra, t ex handledare. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet 

innebär att insamlade uppgifter endast ska användas för forskningsändamål (ibid.).  Detta är något 

som författarna beaktat i uppsatsskrivande och för framtiden. 

                                                      

12 Siris http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90009&_dad=portal&_schema=PORTAL 

http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90009&_dad=portal&_schema=PORTAL
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5. Resultat 

5.1 Resultatredovisning 

Nedan presenteras resultaten av enkätundersökningarna på de respektive skolorna som benämns som 

Skola A och Skola B. De sammanställda svaren är indelade i tre olika teman och de presenteras fråga 

för fråga bredvid varandra för att ge läsaren en bild av eventuella skillnader/likheter skolor emellan. 

Resultaten av undersökningarna har valts att presenteras i procent för att ge läsaren en 

lättöverskådlig bild. Enkätundersökningen med resultat från båda skolor finns som bilaga 1 och 2. 

Tema 1 behandlar elevens egen upplevelse av hur skola/skolpersonal arbetar med motivation och 

frågorna 1 a- b- d samt fråga 7 var riktad till detta tema:   

1. På min skola finns det lärare eller annan personal (t ex mentor, eller studie- och 

yrkesvägledare) som… 

a) ... Pratar med mig om begreppet studiemotivation? 

 

43%
48%

9%

Skola B, Fråga 1a

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls

 

b) … Arbetar aktivt med att motivera elever inför sina studier? 

30%

50%

20%

Skola A, Fråga 1b
Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls

   

Skola B, Fråga 1b

48%
52%

0%

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37%

53%

10%

Skola A, Fråga 1a
Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls
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d)... Ser mina utvecklingsmöjligheter och motiverar mig att kämpa framåt? 

 

 

7. Om jag upplever ett ämne som ointressant/tråkigt skulle detta ämne på något sätt kunna 

bli intressant/roligt?  

37%
30%

33%

Skola A, Fråga 7

Ja Kanske något Nej

36%
46%

18%

Skola B, Fråga 7

Ja Kanske något Nej

 

Om ja eller kanske något, hur: 

Skola A  

 Om man ger en intressantare undervisning 

 Genom att lärarna arbetar på andra sätt 

 Om man får göra en rolig uppgift till ämnet 

 Att man gör studien roligare 

 Göra en rolig undervisning 

Skola B  

 Genom att lärarna förändrar något, och en bra lärare 

 Roligare uppgifter 

 Om det finns någon del i ämnet som är roligt kan denna del kombineras med andra. 

 Med en bra och motiverande lärare som peppar och ger lagom svåra uppgifter 

 Pratar bra om det 

 Gör lektionen rolig 

Tema 2 behandlar vilken betydelse motivationen inför studier har ur ett elevperspektiv och fråga 2, 

3 och fråga 8 var riktade till detta tema och ställdes i enkätundersökningen:  

2. Jag upplever att motivation har betydelse för… 

a) … att jag ska må bra och prestera tillfredsställande i skolan? 
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b) … hur bra mina betyg blir? 

 

c) … att jag ser en mening med att plugga? 

 

3. Jag känner motivation inför en uppgift om jag tror på mig själv och vet att jag kan klara av 

den? 

 

8. Jag anser att motivation spelar stor roll för hur bra en elev presterar i skolan? 

 

Tema 3 berör vilka faktorer och vad som kan påverka de deltagande elevernas studiemotivation 

utifrån deras eget perspektiv, både till en ökad studiemotivation samt även till en eventuell minskad 

studiemotivation. Frågorna 1 c och 4, 5, 6 svarar upp mot det tänkta temat: 

 

5. Jag upplever att min studiemotivation ökar när jag: 
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a) … får vara med och påverka undervisningen (t ex bestämma studielitteratur eller om 

redovisningen ska vara muntlig eller skriftlig etc.)? 

 

b) … har egna tydliga mål (t ex gymnasieprogram, framtida yrke)? 

 

 

c)… blir betygssatt? 

 

 

d) … vet att jag ligger på gränsen att höja mitt betyg? 
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e) … samtalar med andra (klasskamrater, lärare, familj, vänner) och får idéer? 

 

6. Jag upplever att min studiemotivation minskar när… 

a) … uppgifterna jag får i skolan är otydliga? 

 

 

b) … det är rörigt i klassrummet? 

 

 

c) … jag läser ett ämne som jag har svårt för? 
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d) … jag läser ett ämne som jag tycker är ointressant/meningslöst? 

 
 

4. Om en klasskamrat är motiverad för en uppgift kan det smitta av sig så att jag också blir  

det? 

 

i. På min skola finns det lärare eller annan personal (t ex mentor eller studie- 

och yrkesvägledare) som… 

c)... Tillåter mig att vara med och påverka undervisningen? 
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5.2 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar på att det såg ungefär lika ut i de respektive skolorna kring huruvida skolpersonal 

pratade med eleverna om motivationen inför studier. Dock var det en majoritet av eleverna fördelat 

på båda skolor som uppfattade att detta inte alls eller bara delvis sker. I och med resultatet upptäckte 

vi skillnader mellan hur personalen på de båda skolorna arbetade med studiemotivation. Främst var 

det Skola A:s elever som uppfattade att skolpersonalen inte arbetade aktivt med att motivera dem 

inför deras studier. Däremot var det flertalet av eleverna på de båda skolorna som instämde delvis 

eller helt i påståendet om huruvida personalen arbetar med att studiemotivation.  Tydliga skillnader 

fanns även mellan skolorna när eleverna svarade på om skolpersonal såg deras 

utvecklingsmöjligheter. Eleverna i Skola A (17 %) uppfattade i större utsträckning än eleverna på 

Skola B (4 %) att skolpersonalen inte såg deras utvecklingsmöjligheter och motiverade dem att 

kämpa framåt.  

 

Av resultatet framkom att 37 % av eleverna på Skola A och 36 % av eleverna på Skola B uppfattade 

att det var möjligt att få ett tråkigt och ointressant ämne att bli intressant och roligt. Något som 

eleverna på de båda skolorna lyfte fram var att läraren hade en viktig roll då denne kan anpassa 

undervisningen efter elevernas behov. Utifrån resultaten kan vi se att majoriteten av eleverna på 

båda skolorna ansåg att motivation hade betydelse för deras välmående, prestation och betyg samt att 

eleverna såg en mening med att studera. Majoriteten av eleverna på de båda skolorna uppfattade att 

de kände motivation inför en uppgift om de trodde på sig själva och visste att de skulle klara av den. 

En annan tydlig skillnad i resultatet skolorna mellan är huruvida eleverna anser att motivation spelar 

stor roll för hur bra en elev presterar i skolan. Bland eleverna i Skola A var det ingen som motsade 

sig påståendet men i Skola B var det 18 % som inte alls instämde.  

 

Inflytande, intresse för ett ämne samt tydliga mål var också faktorer som ökar studiemotivationen 

ansåg majoriteten av eleverna på de båda skolorna. En majoritet av eleverna på de båda skolorna 

uttryckte att deras studiemotivation ökade när de visste att de skulle bli betygsatta samt om deras 

betyg var på gränsen mellan två betyg. På frågan om studiemotivationen kunde öka genom samtal 

med andra instämde majoriteten av eleverna på Skola A medan majoriteten av eleverna på Skola B 

instämde delvis. Ett stort antal elever på båda skolorna instämde eller instämde delvis i att 

studiemotivationen kan smitta av sig ifall en klasskamrat är studiemotiverad.  

 

 

En stor del av eleverna på Skola A (46 %) och flertalet av eleverna på Skola B (61 %) ansåg att 

otydliga uppgifter har en negativ inverkan på elevernas studiemotivation. En annan viktig faktor som 

kan bidra till minskad studiemotivation är skolmiljön som omger eleverna. För elever i båda 

skolorna var det en stor del som instämde eller instämde delvis med att detta var en bidragande 

faktor till att studiemotivationen sjönk. Att studiemotivationen minskar hos en elev när denne läser 

ett ämne den har svårt för instämde 32 % av eleverna på Skola A och 61 % av eleverna på Skola B. 

Majoriteten av eleverna på de båda skolorna ansåg att deras motivation även minskade när de läste 

ett ämne de fann tråkigt eller ointressant.  
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6. Analys 

6.1 Tema 1, Elevernas upplevelse av hur skolpersonal 

arbetar med motivation kopplat till studier 

Många av dagens lärare upplever att deras elever har tappat motivation och fokus på skolarbetet och 

uttrycker inför detta att det verkar som om eleverna inte har någon direkt framtidstro (Peterson & 

Westlund, 2007). Enligt författarna är det viktigt att förbereda eleverna så att de blir medvetna om att 

skolan en dag tar slut och en annan värld tar vid, att eleverna själva kan se sig i ett meningsfullt och 

större sammanhang än skolan (ibid.). Även utifrån det kognitiva perspektivet på motivation (Imsen, 

2005/2006) behöver individer få en helhets förståelse för sin uppgift för att motivationen ska infinna 

sig. Utifrån detta ser vi att det är av stor vikt att eleverna i grundskolan känner till vad de behöver ha 

med sig eller uppnå för att kunna gå vidare på sin utbildningsväg och här har lärarna en mycket 

betydelsefull roll. Denna tes vill vi koppla till vårt resultat som visar att eleverna på de båda skolorna 

hade en relativt likvärdig uppfattning om hur skolpersonalen talade med dem om studiemotivation. 

Intressant att belysa är att majoriteten av eleverna på båda skolorna bara delvis eller inte alls ansåg 

att skolpersonalen talade med dem om studiemotivation. Av detta ser vi en skillnad i hur betydelsen 

av samtal om motivation inför studier lyfts fram i litteratur och hur det genomförs i praktiken på 

dessa skolor. 

 

På frågan om eleverna anser att lärare eller annan personal arbetar aktivt med att motivera dem inför 

sina studier skiljde sig svaren åt. På Skola A ansåg 20 % av eleverna att den arbetsinsatsen inte fanns 

medan det på Skola B inte var någon av eleverna som kryssat för det svarsalternativet. En anledning 

till att resultaten skiljer sig åt kan Maslows behovsteori (Imsen, 2005/2006) ge förklaring till genom 

att alla elever har med sig sina specifika behov till skolans vardag. Maslow menar att beroende på 

huruvida och i vilken utsträckning en elev har fått sina grundläggande behov tillfredsställda som till 

exempel trygghet, agerar eleverna olika i skolan. Det blir en viktig uppgift för läraren att tillmötesgå 

elevernas behov av att t ex bli bekräftad så att det i klassrummet inte uppstår en situation där elevens 

otrygghet/osäkerhet istället förstärks (ibid.).  Utifrån Maslows teori vill vi lyfta fram att en möjlig 

bidragande faktor till elevernas olika uppfattningar kan vara att skolorna har olika 

upptagningsområden. 

 

I samma tema ingick även frågan om skolpersonal såg elevernas utvecklingsmöjligheter och 

motiverar dem att kämpa framåt. Där gick åsikterna isär något på de olika skolorna. Det var fler 

elever på Skola A (17 %) som ansåg att skolpersonal inte alls såg deras utvecklingsmöjligheter eller 

arbetade med att stödja och motivera dem i deras studier än eleverna på Skola B (4 %). Vikten av 

lärarens roll i detta sammanhang talar Imsen om då han liknar eleven med en planta där plantan med 

rätt näring, tillväxtmöjligheter och omsorg växer av sig själv. Dock har inte alla elever behov av 

samma näring vilket innebär att lärare behöver anpassa behoven. Ibland går det trögt och då är det av 

stor vikt att läraren analyserar elevens svårigheter och ”skräddarsyr” undervisningen så att eleven får 

stöd och hjälp att komma vidare (Imsen, 2005/2006). I läroplanen står också uttryckligen att 

undervisningen ska vara anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Eriksson & Johansson 

(2006) kom i sin undersökning fram till att det är av stor vikt att en god relation finns mellan elev 
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och skolpersonal för att arbeta med att eleverna ska finna den inre motivationen. Vi vill göra en 

parallell mellan att en god relation skapas bland annat av lyhördhet och kommunikation. Därför vill 

vi belysa att läraren hade en viktig roll i att motivera eleverna. Detta kunde vi se i samband med 

frågan om eleverna trodde det fanns något sätt att få ett ämne att bli roligt och intressant. I denna 

fråga gavs ett öppet svarsalternativ och eleverna lämnade olika förslag (se bilaga 1 & 2) och 

återkommande var just hur läraren framförde sitt ämne. 

”Genom att lärarna förändrar något, och en bra lärare” 

”Beror på hur läraren framför ämnet” 

”Med en bra och motiverande lärare som peppar och ger lagom svåra uppgifter” 

Vi vill koppla detta till att även Sjöberg belyser lärarnas roll när det gäller att stimulera elevernas 

motivation och intresse. Belöning och bestraffning, men också lärarens eget engagemang påverkar 

eleverna (Sjöberg, 1997).  

6.2 Tema 2, Studiemotivationens betydelse ur ett 

elevperspektiv 

I enkätsvaren framkom att den största delen elever på båda skolorna instämde helt i att motivation 

har betydelse för deras eget välmående, betyg samt att känna mening med att studera.  I och med 

resultaten kan vi se vikten av att vara motiverad i skolan och hänvisar till Peterson & Westlund 

(2007) som skriver att genom eleverna känner sig motiverade så kan en skaparlust, glädje och 

framtidstro skönjas. Till dessa klargöranden kopplar vi frågan om eleverna anser att motivation 

spelar stor roll för hur bra en elev presterar i skolan. Resultatet visar att det är en majoritet bland 

eleverna på båda skolorna som instämmer helt, men på Skola A är det ingen av eleverna som 

motsäger sig påståendet medan det på Skola B är 18 % av eleverna som inte alls instämmer. Det här 

vill vi koppla till attributionsteorin som beskriver att en elevs handlingar kan förklaras antingen 

genom att eleven ser sig själv ha en aktiv roll i handlingen eller att genom eleven endast ser sig själv 

som en passiv deltagare (Imsen, 2005/2006). Genom vad Imsen beskriver kan vi se kopplingen till 

att motivationens betydelse är beroende av vilket synsätt eleven har på sig själv. Ytterligare stöd till 

detta ger Jenner (2004) som menar att en elev antingen ser att hans/hennes framgång beror på dem 

själva medan en annan elev attribuerar framgångar eller misslyckanden till andra personer eller 

händelser.  

 

De flesta elever i både Skola A (80 %) och Skola B (65 %) instämde med att de känner motivation 

inför en uppgift om de tror på sig själva och tror att de kommer att klara av den. Det här resultatet 

vill vi koppla till Banduras teori om Self-efficacy
13

 vilket vi anser ger resultatet stöd. Bandura 

beskriver i sin teori att för en förändring ska kunna ske behöver eleven tilltro till sin egen förmåga 

self-efficacy. En stark self-efficacy bidrar till att eleven känner ett välbefinnande i livet och lyckas t 

ex med sina studier eller ser svåra uppgifter som utmaningar. En svag self-efficacy bidrar däremot 

till att eleven underskattar sin egen förmåga och sätter upp lägre mål samt undviker utmaningar. För 

                                                      
13 Hailemariam (2008-11-05) Föreläsning Vägledning i ett mångkulturellt samhälle Stockholms Universitet 

 



 

 22 

att åstadkomma en framgångsrik förändring måste det fokuseras på insatser som syftar till att stärka 

elevens egen tilltro till förmågan att genomföra förändring (ibid.).  

 

Hur stor en elevs studiemotivation är beror även på elevens egna mål. Imsen (2005/2006) beskriver 

att vissa elever strävar efter att vara bäst medan andra elever nöjer sig med att bara få ett skolarbete 

slutfört. Sedan finns också de elever som hamnar i skymundan då de av blygsamhet är rädda för att 

misslyckas och göra bort sig, eller att självförtroendet intalar dem att andra är duktigare än de själva. 

Detta exempel vill vi dra paralleller till prestationsmotivationens förklaring av lusten att agera men 

rädslan av konsekvenserna vid misslyckande (ibid.).   

6.3. Tema 3, Elevernas upplevelse av vad som kan 

öka respektive minska studiemotivation 

I resultatet framkom att en stor del av eleverna (48 %) på Skola B och majoriteten av eleverna på 

Skola A (60 %) ansåg att deras studiemotivation kunde öka om de fick vara med och påverka 

undervisningen. Att elever tycker att inflytande är betydelsefullt för studiemotivationen är ingen ny 

information. Lennart Sjöberg (1997) kom i sin studie fram till, att just möjlighet att påverka 

undervisning är en viktig faktor för grundskoleelevers intresse och motivation.  

 

Att studiemotivationen minskar när elever läser ett ämne de finner ointressant/tråkigt instämde 

majoriteten av eleverna i både Skola A (60 %) och Skola B (65 %). Förklaringen Sjöberg (ibid.) ger i 

sin studie och som vi också vill belysa utifrån vårt resultat är att vid undervisning där elever ges 

möjlighet att påverka kan intresse skapas lättare än vid undervisning då elever inte ges denna 

möjlighet. Sjöberg kom fram till att intresse och uppmärksamhet samspelar när det gäller elevernas 

kunskapsinlärning. Han skriver vidare att elevernas uppmärksamhet är svår att fånga och bevara vid 

en ”traditionell lektion” då det är lätt att elevernas tankar vandrar och accessioner uppstår som inte 

har att göra med undervisningens innehåll (ibid.).  

 

En annan möjlig faktor till att elever ansåg att deras studiemotivation ökar när de får vara med och 

påverka undervisningen kan vara att inflytande över undervisning ger eleven en högre grad av 

egenkontroll (Sjöberg, 1997). CIP- teorin stödjer detta antagande och beskriver att kontroll har en 

positiv påverkan på självförtroendet och gör en människa mer aktiv (Brown, 2002). Genom 

resultaten visas betydelsen av att vara med och påverka undervisningen och för att få en inblick i om 

eleverna upplever att de ges denna möjlighet ställdes en sådan fråga.  Resultatet visar att elevernas 

uppfattning till största del är att de instämmer delvis eller inte alls instämmer. På Skola A ansåg 37 

% att de fick vara med och påverka undervisningen medan 26 % av eleverna på Skola B var av 

samma åsikt. Utifrån elevernas perspektiv och med ovanstående resonemang tolkar vi att personal på 

Skola A gav eleverna mer inflytande i undervisningen som i sin tur skapar bättre förutsättningar för 

att öka deras studiemotivation.  

 

Resultaten visar att elevernas studiemotivation ökar i samband med tydliga mål. På Skola A 

instämde 80 % av eleverna helt medan eleverna på Skola B var något färre (61 %). Här framkom 
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likheter med Jenners (2004) beskrivning av att en elev som besitter en tanke om målsträvan t ex att 

komma in på en utbildning, kan med hjälp av sin inre drivkraft uppvisa motivation.  För att 

ytterligare stödja elevernas uppfattning om vikten av mål ska samband även belysas utifrån 

prestationsmotivationsteorin (Imsen, 2005/2006). Teorin ger en förståelse för vikten av att ha mål 

klart för sig för att kunna finna den inre motivationen till att utföra uppgiften. I detta synsätt beskrivs 

att de elever som självständigt arbetar framåt och ägnar sig åt målinriktade aktiviteter ser skolans 

mål och sina egna mål stämma väl överens och förstår vikten av att uppnå de långsiktiga målen 

(ibid.).  

 

När man talar om målsättning i skolan så är betyg en viktig del vilket också framkommer i denna 

studie. Majoriteten av eleverna på de båda skolorna ansåg att betygsättning ökar deras 

studiemotivation och det var endast 7 % av eleverna på Skola A resp. 4 % på Skola B som inte ansåg 

att bli betygsatt var ökande för deras studiemotivation. Betyg klassas som en yttre motivationsfaktor 

och som, utifrån ett behavioristiskt motivationsperspektiv, blir en form av belöning (Imsen, 

2005/2006). Majoriteten av eleverna på både Skola A (64 %) och Skola B (65 %) ansåg att 

vetskapen om att man befinner sig i ett gränsfall mellan två betyg ökar studiemotivationen. En 

bidragande faktor till att eleverna ansåg detta ser vi har sin förklaring i att uppnåeliga, specifika, 

mätbara och överskådliga mål underlättar då eleven tydligt kan se sina framsteg (Mendler, 2000). I 

resultaten från enkätundersökningen kan detta också utläsas då det framkom att majoriteten (61 %) 

av eleverna på Skola B instämde helt till skillnad från Skola A där 46 % instämde helt i att otydliga 

uppgifter minskar studiemotivationen. I rapporten ”Utan fullständiga betyg” från Skolverket (2002) 

belyses detta problem. Där diskuteras att kraven som ställs på eleverna kan vara olika mellan lärare 

då varje lärare på sitt eget sätt kommunicerar förväntningar och det är upp till eleverna själva att 

förstå vad som krävs av dem för att uppnå ett visst betyg. Utifrån resultaten och detta påstående 

tolkar vi det som betydelsefullt att en elev och lärare tillsammans diskuterar och planlägger tänkbara 

och tydliga tillvägagångssätt mot elevens personliga mål.  

 

Orsaken till att elever presterar sämre i skolan kan vara på grund av naturliga skillnader individer 

emellan, men en stor bidragande faktor är annars miljöskillnader som påverkar elevernas motivation 

till lärande (Elliot m fl. 2005). Resultatet visar att en stor del av eleverna i Skola A (45 %) ansåg att 

studiemotivationen minskar om det är rörigt i klassrummet. Eleverna i Skola B hade en lite annan 

syn på detta då 39 % höll med om påståendet. Här får elevernas svar stöd av vad Skolverket kom 

fram till i sin undersökning (Skolverket, 2009) där de menar att elever i de undersökta skolorna 

upplever deras studiemiljö som både stökig och orolig. I rapporten fastslås det att detta är en av flera 

faktorer som bidrar till de neråtgående resultaten som svenska ungdomar presterar i landsomfattande 

undersökningar och som en följd av denna neråtgående trend kan t ex eleven, eventuellt som en brist 

på fullständiga/ tillräckliga betyg, inte göra ett gymnasieval helt utifrån sitt intresse (ibid.).  
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7. Slutsatser  

 

Hur uppfattar eleverna att de undersökta skolornas personal arbetar med studiemotivation?   

 

En majoritet av eleverna på de båda skolor uppfattar att skolpersonalen bara delvis eller inte alls 

pratar med dem om motivation inför studier. I undersökningen framkom att det fanns skillnader 

mellan hur de båda skolornas personal arbetade med motivation eller såg elevernas 

utvecklingsmöjligheter. Främst var det en del av Skola A:s elever som uppfattade att skolpersonalen 

inte arbetade aktivt med att motivera dem inför deras studier. Det framkom även att läraren har en 

oerhört viktig roll i att se varje elevs individuella behov och anpassa undervisningen efter dennes 

förmåga. Då många elever i undersökningen tyckte att deras motivation ökade när de fick vara med 

och påverka utbildningen kan vi genom att ta del av resultaten från undersökningen fastslå att 

majoriteten av elevernas uppfattning är att skolpersonalen inte eller bara delvis tillät denna påverkan. 

 

Vad anser de deltagande eleverna ökar respektive sänker deras studiemotivation?  

 

Resultaten från undersökningen visar att eleverna anser att deras studiemotivation ökar av faktorer 

som självförtroende, intresse, tydliga mål, betyg och när eleverna får vara med och påverka 

undervisningen. Studiemotivationen kan även öka om eleverna har kännedom om att deras betyg är 

på gränsen mellan två betyg. Otydliga uppgifter, skolmiljön samt tråkiga eller ointressanta ämnen är 

faktorer som kan sänka studiemotivationen.  

 

Vilka tydliga skillnader finns mellan de två skolorna i undersökningen beträffande motivation kopplat 

till studieprestation?  

 

Utifrån vårt resultat vill vi peka på tre skillnader skolorna emellan: 

– Eleverna i Skola A anser i mycket större utsträckning än eleverna på Skola B att 

skolpersonalen inte arbetar aktivt med motivation inför studier eller uppmärksammar deras 

utvecklingsmöjligheter.  

– Ingen elev i Skola A invänder mot att motivation spelar stor roll för hur bra en elev presterar i 

skolan. Däremot är det nästan en 1/5 som inte alls instämmer bland eleverna i Skola B.  

– Av Skola A:s elever anser en stor del av dem att otydliga mål sänker elevernas 

studiemotivation medan majoriteten av eleverna i Skola B instämmer helt. 

 

Grundantagande 

 

En förklaring till hur det kan komma sig att vissa elever verkar vara motiverade inför studier och 

skolarbete medan andra elever med samma förutsättningar inte har någon studiemotivation tror vi är 

att motivation inte är en egenskap utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man 

får. 
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Valet av ämne till examensarbetet föll sig ganska naturligt då vi utifrån vår erfarenhet har observerat 

att motivationsarbete finns inom vägledarens arbetsområde men hur uppmärksammad den är kan 

variera mellan skolor. Vår tanke var därför att både få en ökad och djupare kunskap om 

motivationsteorier och få en inblick i vilka faktorer som kan vara betydande för elevers motivation. 

Redan i inledningen hade vi bestämt oss för att utgå från ett elevperspektiv och inte begränsa arbetet 

till enbart vägledning för att ge eleven ett större spelrum. Vår förhoppning var även att på framtida 

arbetsplatser kunna förmedla kunskapen vidare till kollegor då vi anser att motivationsforskningen är 

högst relevant för de flesta som arbetar i skolan. 

 

I efterhand kan vi konstatera att denna skrivarprocess uppfyllt våra önskningar om att ge oss en ökad 

förståelse för det komplexa ämnet motivation. Något som varit särskilt spännande har varit att ämnet 

har intresserat många, både skolpersonal, vänner och elever vi talat med. Detta tror vi beror på de 

flesta av oss kan relatera till ämnet och har själva någon gång suttit med skolböcker framför sig och 

undrat hur i all världen vi ska orka med studierna. Hur ska motivationen infinna sig?  

 

Vi anser att studien lyfter fram tydliga tecken på att eleverna ser motivationens betydelse och ger oss 

en bild av hur de uppfattar att skolan de går i arbetar med studiemotivation. En påtaglig styrka i 

studien är också att eleverna ger stöd till att lärarens påverkan på motivationen inte ska undanknuffas 

och inte heller vikten av att de ser elevernas individuella behov. Jämförelsevis belyser och stödjer 

vår studie samma resultat som t ex. Sjögren (1997), Jenner (2004), Imsen (2005/2006) och Mendler 

(2001) uppmärksammat. Vi anser att vårt arbete är relevant i den bemärkelsen att elevernas 

perspektiv hela tiden behöver studeras och analyseras för att hållas aktualiserad. Då 

motivationsteorier har avlöst varandra och dominerat under olika tidsperioder kan man se att skolan 

kombinerar olika teorier för att försöka ge så bra förutsättningar som möjligt för elevernas lärande 

(Imsen, 2005/2006). Utifrån detta perspektiv kan vi förstå att skolan ständigt måste utvecklas och 

följa de samhällsförändringar och nya pedagogiska idéer som uppkommer. Därav är det viktigt att 

elevernas perspektiv lyfts fram som ett komplement till fortsatta studier kring motivationens 

betydelse i skolan.  

 

Den svaghet vi kan se med studien är att den endast berör de två undersökta skolorna och genom att 

vi endast har ett antal elever från varje skola kan våra resultat vara missvisande mot de respektive 

skolorna. Även då eleverna fyller i enkäten individuellt hamnar elevens uppfattningar sorterade 

under dennes skola. Utifrån att resultaten är baserade på elevernas uppfattningar känner vi att det 

skulle ha varit bra med en lärares eller annan skolpersonals röst kring hur skolan arbetar med 

motivation. Detta för att dels kunna tydliggöra om elevernas uppfattningar stämmer överens med 

skolpersonalens. 
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I studiens analys tog vi upp att eleven behöver få en egenkontroll och dessutom se att denne redan 

besitter förmågan att sträva framåt. Vi anser att vägledare och annan personal inom skolan alltid 

måste ha en människosyn och ett förhållningssätt som innebär att alla elever kan få en bättre 

situation och frågor som; vad blir ditt nästa steg för att ta dig till målet och hur finner du orken, 

ständigt bör behandlas. Detta kan i sin tur resultera i att eleverna tror på sin egen kapacitet vilket 

gynnar elevens självförtroende. Då många elever ansåg att självförtroendet är en viktig orsak till att 

motivationen ökar är detta också något en studie- och yrkesvägledare i skolan kan hjälpa elever med 

att bygga upp. Vi tror att med studie- och yrkesvägledarens färdigheter är de individuella samtalen 

ett ypperligt tillfälle att utvidga motivationsarbetet. Vi vill lyfta fram CIP teorin som en tänkbar 

grund till detta eftersom teorin har som mål att skapa empowerment. Tillsammans med eleven 

arbetar vägledaren då med att uttyda om eleven befinner sig i ett gap och uppmuntra eleven att ta 

kontrollen över sin situation. Genom resultatet som framkommit hoppas vi kunna inspirera 

vägledare, lärare och annan berörd skolpersonal att tydliggöra för eleverna arbetet med 

studiemotivation och involvera dem genom att i högre grad t ex arbeta med studieplaner och 

kortsiktliga mål för att eleverna ska ges goda förutsättningar att uppnå sina långsiktliga drömmar.   

8.2 Metoddiskussion 

Eftersom vårt syfte är att nå ut till ett stort antal elever för att se skillnader och likheter ansåg vi att 

en kvantitativ metod var att föredra. En kvalitativ metod hade säkerligen gett intressant information 

men hade inte gett oss det önskade antalet undersökningsdeltagande. Att vi var på plats och delade ut 

enkäterna i klassrummen visade sig vara en utmärkt handling då alla närvarande elever valde att 

fylla i vår enkät och med våra iakttagelser konstaterade vi att ingen såg ut att känna sig orättvist 

behandlad. Bortfallet minimerades ytterligare då vi tog initiativet (efter att ha konsulterat med lärare) 

att placera oss i en korridor fråga eleverna om de ville ställa upp att besvara enkäten.     

 

En av frågorna vi hade med i enkäten var om skolpersonal talade med eleverna om begreppet 

studiemotivation har vi nu i efterhand förstått att det inte är så lätt att bedöma. Även urvalet av 

klasser i de två respektive skolorna kan ifrågasättas, vi gick ut med intentionen att det skulle vara 

elever som var från en skola med höga meritvärden och en skola med lite lägre meritvärden. Men det 

kan vara missvisande att välja ut skolor på detta sätt då det är fullt möjligt att vi får en klass som inte 

motsvarar meritvärdessnittet. Vår studie pekar på att lärarens roll var betydande för elevernas 

motivation. Intressant är att många av de svar vi fick angående hur eleverna tror ämnen kan 

förbättras där deras motivation brister är för skolan genomförbara. Bara en sådan information anser 

vi övertygar om hur viktigt det är att eleverna är med och påverkar undervisningen. Baserat på detta 

så skulle det ha varit intressant att komplettera vår kvantitativa undersökning med att genomföra en 

eller två intervjuer med lärare. 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har flera olika områden kring studiemotivation berörts vilka skulle vara mycket 

intressanta att studera vidare. Dock har en fördjupad studie legat utanför uppsatsen syfte och har 

därför inte studerats närmare. Vi skulle därför gärna ge följande rekommendationer som förlag till 

fortsatt forskning. Då vår studie berört elever (årskurs 9) i grundskolan så skulle det också vara 

intressant att ta del av jämförande motivationsforskning gjord på andra organisationsnivåer för att se 
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om det går att utröna om betydelsen av motivation, motivationssatsningar och motivationsfaktorer 

har större eller mindre betydelse utifrån elevernas åldersgrupp. Denna forskning skulle vara 

intressant i den bemärkelsen att det skulle kunna ge oss en ökad förståelse för hur och varför vissa 

specifika motivationsbyggande arbetssätt fungerar i olika sammanhang. Några frågor som vore 

intressanta i en sådan undersökning är följande; Skiljer sig elevers uppfattning om betydelsen av 

motivering och motiveringsfaktorer på olika organisationsnivåer? Vad kan det bero på i så fall?  

 

Det skulle också vara intressant med en undersökning liknande denna, men med andra metoder och 

med fokus på könsskillnader och/eller etnicitet. Under arbetets gång har vi tagit del av mycket 

litteratur och forskning inom området motivation, och som blivande vägledare har vi 

uppmärksammat att det skulle behövas mer forskning inriktat på motivationsområdet ur vägledarens 

perspektiv. Exempelvis vore mer konkreta förslag på motiveringsverktyg för det enskilda samtalet 

betydelsefullt. Förslag på en intressant fråga i en sådan studie vore; Hur kan man som studie- och 

yrkesvägledare genomföra motivationssamtal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 

9. Referenslista 

Referenser 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser Lund: Studentlitteratur 

Brown, D., & Associates. (2002). Career Choice and Development (4th ed.). San Francisco: Jossey-

Bass Publishers 

Elliott, G. J., Hufton, R. N., Willis, W., & Illushin, L. (2005). Motivation, engagement and 

educational performance: international perspectives on the contexts for learning. Basingstoke: 

Palgrave Macmillan 

Eriksson, T., & Johansson, L. (2006). Att vilja vidare En undersökning om hur studie- och 

yrkesvägledare arbetar med den inre motivationen hos elever (Examensarbete). Malmö: 

Malmö högskola, Lärarutbildningen Individ och samhälle. 

Erling. A., & Hwang. P. (2002) Ungdomspsykologi. Utveckling och livsvillkor. Falun: ScandBook 

AB 

Imsen, G. (2006). Elevens värld Introduktion till pedagogisk psykologi (4:e rev.) uppl.) (J. Retzlaff 

övers.) Lund: Studentlitteratur (originalarbete publicerat 2005) 

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Stockholm: 

Myndigheten för skolutveckling/Liber distr. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur   

Lundgren, M., & Lökholm, K. (2006). Motivationshöjande samtal i skolan - att motivera och arbeta 

med elevers förändring. Lund: Studentlitteratur  

Marshall, C., & Rossman, G (2006). Designing Qualitative Research (4th ed.). Thousands Oaks: 

Sage Publication 

May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur 

Mendler, N. A. (2001). Motivating students who don't care: successful techniques for educators. 

Bloomington: National Educational Services  

Peavy, V. (1998). Konstruktivistisk vägledning – teori och metod. Stockholm: Trinom förlag AB 



 

 29 

Peterson, M., & Westlund, C. (2007). Så tänds eldsjälar - en introduktion till entreprenöriellt 

lärande. Vällingby: Elanders Vällingby. 

Sjöberg, L. (1997). Studieintresse och studiemotivation – En analys av de grundläggande faktorerna. 

Stockholm: Svensk Arbetsgivarföreningen och institutet för individanpassad skola 

Utbildningsdepartementet (1994) Läroplan för de obligatoriska skolformerna. Lpo 94 Stockholm: 

Fritzes 

Wärneryd, B., Davidsson, G., Wikman, A., & Langlet, P. (1993). Att fråga. Frågekonstruktion vid 

intervjuundersökningar och postenkäter (5:e rev. uppl.). Stockholm: Statistiska Centralbyrån 

 

Föreläsning/seminarium 

Hailemariam, D (2008-11-05) Föreläsning Vägledning i ett mångkulturellt samhälle Stockholms 

Universitet 

Internethänvisningar 

By, U. (2009, mars, 4) Fokus på kunskap vände utvecklingen. Dagens nyheter [Online]. Tillgänglig: 

www.dn.se [2009, maj 17] 

By, U. (2009, mars 4) Stockholms skolor långt från ”världsklass”. Dagens nyheter [Online]. 

Tillgänglig: www.dn.se [2009, maj 17] 

Kvalitetsredovisning 2007 Valstaskolan [Online]. Sigtuna Kommun Tillgänglig: 

http://www.sigtuna.se/upload/invånare/barn%20och%20utbildning/Verksamhet/kommunal/GR

SK/Valstaskolan/Dokument/Kvalitetsredovisningar/Kvalitetsredovisning%202007.pdf [2009, 

maj 17] 

Regeringens proposition. Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan [Online]. 

2008/09:87 Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2008/09&bet=87&typ=prop [2009, 

maj 17] 

Skolverkets Internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem SIRIS [Online]. Tillgänglig: 

http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90009&_dad=portal&_schema=PORTAL 

[2009, maj 24] 

Skolverket (2009, januari, 29). Skolverkets bild av utvecklingen av kunskapsresultaten 

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
http://www.sigtuna.se/upload/inv�nare/barn%20och%20utbildning/Verksamhet/kommunal/GRSK/Valstaskolan/Dokument/Kvalitetsredovisningar/Kvalitetsredovisning%202007.pdf
http://www.sigtuna.se/upload/inv�nare/barn%20och%20utbildning/Verksamhet/kommunal/GRSK/Valstaskolan/Dokument/Kvalitetsredovisningar/Kvalitetsredovisning%202007.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&rm=2008/09&bet=87&typ=prop
http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90009&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 30 

i grundskolan och av elevers studiemiljö [Online]. Dnr 2008:3 010 Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2154 [2009, maj 24] 

 

Skolverket (2001,september). Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? 

Skolverkets rapport nr 202 [Online] Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=871 

 

Skolverket (2007, juni, 20). Utbildningsinspektion i Stockholms kommun [Online]. Dnr 53–2006:962 

Stockholm Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/95/29/2_Stockholm_Kommunrapport.pdf [2009, maj 17] 

Stockholm stad hemsida [Online] Stockholm stad. Tillgänglig: www.stockholm.se [2009, maj 

24]  

Svensk författningssamling (1985:1 100). Skollagen. Utbildningsdepartementet [Online] Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&

bet=1985:1100 [2009, maj 24] 

 

Utbildningsdepartementet (2009, januari, 22). Uppdrag att utarbeta nya kursplaner och 

kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. [Online] U2009/312/S 

Tillgänglig: www.skolverket.se [2009, maj 17] 

Utbildningsinfo.se [Online]. Skolverket. Tillgänglig: www.utbildningsinfo.se [2009, Maj 17] 

Vetenskapsrådet (2005). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning [Online]. Tillgänglig: http://www.vr.se [2009, maj 24] 

 

Bakgrundslitteratur 

Ahrne, G., Roman, C., & Fransén, M. (2003). Det sociala landskapet. Göteborg: Bokförlaget Korpen 

Evans, L (1999) Managing to motivate: a guide for school leaders London: Continuum 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: 

Studentlitteratur.  

Lindh, G. (1997). Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen. Stockholm & Uppsala: HLS 

förlag 

Silvia, P. J. (2006). Exploring the psychology of interest. New York: Oxford University Press 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2154
http://www.skolverket.se/publikationer?id=871
http://www.skolverket.se/content/1/c4/95/29/2_Stockholm_Kommunrapport.pdf
http://www.stockholm.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985&bet=1985:1100
http://www.skolverket.se/
http://www.utbildningsinfo.se/
http://www.vr.se/


 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

Bilagor 

Bilaga 1 

Sammanställning enkätundersökning Skola A 

På samtliga frågor har 30 elever av 30 tillfrågade svarat. 

 

1. På min skola finns det lärare eller annan personal (t ex mentor, eller studie- och 

yrkesvägledare) som… 

a) … Pratar med mig om begreppet studiemotivation? 

b) … Arbetar aktivt med att motivera elever inför sina studier? 

c) … Tillåter mig att vara med och påverka undervisningen? 

d) … Ser mina utvecklingsmöjligheter och motiverar mig att kämpa framåt? 
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18

Fråga 1 a Fråga 1 b Fråga 1 c Fråga 1 d

Instämmer helt

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls

 
2. Jag upplever att motivation har betydelse för… 

a)… att jag ska må bra och prestera tillfredsställande i skolan? 

b)… hur bra mina betyg blir? 

c)… att jag ser en mening med att plugga?     
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3. Jag känner motivation inför en uppgift om jag tror på mig själv och vet att jag kan klara av 

den?  
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30

Fråga 3

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

 

4. Om en klasskamrat är motiverad för en uppgift kan det smitta av sig så att jag också blir 

det? 

0
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20

Fråga 4

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

 

 

5. Jag upplever att min studiemotivation ökar när jag: 

a)… får vara med och påverka undervisningen (t ex bestämma studielitteratur eller om 

redovisningen ska vara muntlig eller skriftlig etc.)? 

b)… har egna tydliga mål (t ex gymnasieprogram, framtida yrke)? 

c) … blir betygssatt? 

d) … vet att jag ligger på gränsen att höja mitt betyg? 

e) … samtalar med andra (klasskamrater, lärare, familj, vänner) och får idéer? 
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Annat som gör att min studiemotivation ökar: 

 En lärare som är snygg 

 När någon säger att jag är duktig 

 Göra mer rolig undervisning 

 Att man sätter upp mål för sig själv 

 Bra lärare 

 Finns inget annat 
 

6.  Jag upplever att min studiemotivation minskar när… 

a)… uppgifterna jag får i skolan är otydliga? 

b)… det är rörigt i klassrummet? 

c)… jag läser ett ämne som jag har svårt för? 

d)… jag läser ett ämne som jag tycker är ointressant? 

0
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20

Fråga 6 a Fråga 6 b Fråga 6 c Fråga 6 d

Instämmer helt

Insämmer delvis

Instämmer inte alls

 
Andra orsaker/händelser som har bidragit till att min studiemotivation har minskat: 

 Otrevliga lärare 

 Nya lärare 

 Dåliga lärare 

 Fula lärare 

 När lärarna inte ger sitt stöd 

 När lärarna inte visar uppskattning för det man gör 

 

7. Om jag upplever ett ämne som ointressant/tråkigt skulle detta ämne på något sätt kunna 

bli intressant/roligt? 
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Fråga 7

Ja

Kanske något

Nej
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Om ja eller kanske något, hur:  

 Om man ger en intressantare undervisning 

 Genom att lärarna arbetar på andra sätt 

 Om man får göra en rolig uppgift till ämnet 

 Rita på datan 

 Att man gör studien roligare 

 Vet inte 

 Om läraren är… peppar än och får än att bli intresserad 

 Man får mer fakta om ämnet och blir intresserad 

 Ingen aning 

 Man kan använda ämnet och göra det sammanhängt med intressen 

 Göra en rolig undervisning 

 

8. Jag anser att motivation spelar stor roll för hur bra en elev presterar i skolan? 

 

 

9.  Jag upplever att min egen studiemotivation under åk 9 har: 
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Bilaga 2 

Sammanställning enkätundersökning Skola B 

På några av frågorna har 22 elever av 23 tillfrågade svarat, där det inte står annat har 23/23 elever 

svarat. 

 

1. På min skola finns det lärare eller annan personal (t ex mentor, eller studie- och 

yrkesvägledare) som… 

      a)… Pratar med mig om begreppet studiemotivation? 

b) … Arbetar aktivt med att motivera elever inför sina studier? 

c) … Tillåter mig att vara med och påverka undervisningen? 

d) … Ser mina utvecklingsmöjligheter och motiverar mig att kämpa framåt? 
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Fråga 1 a Fråga 1 b Fråga 1 c Fråga 1 d

Instämmer helt

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls

 
 

2) Jag upplever att motivation har betydelse för… 

a) … att jag ska må bra och prestera tillfredsställande i skolan? 

b) … hur bra mina betyg blir? 

c) … att jag ser en mening med att plugga? 
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3) Jag känner motivation inför en uppgift om jag tror på mig själv och vet att jag kan klara av 

den? 

 

4) Om en klasskamrat är motiverad för en uppgift kan det smitta av sig så att jag också blir 

det? OBS! Denna fråga har svar från 22 av 23 tillfrågade elever. 

       

5) Jag upplever att min studiemotivation ökar när jag: 

a) … får vara med och påverka undervisningen (t ex bestämma studielitteratur eller om 

redovisningen ska vara muntlig eller skriftlig etc.)? 

b) … har egna tydliga mål (t ex gymnasieprogram, framtida yrke)? 

c) … blir betygssatt? 

d) … vet att jag ligger på gränsen att höja mitt betyg? 

e) … samtalar med andra (klasskamrater, lärare, familj, vänner) och får idéer? 
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Instämmer inte alls
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Annat som gör att min studiemotivation ökar: 

 En lärare som är snygg 

 När någon säger att jag är duktig 

 Göra mer rolig undervisning 

 Att man sätter upp mål för sig själv 

 Bra lärare 

 Finns inget annat 

 

6) Jag upplever att min studiemotivation minskar när… 

a) … uppgifterna jag får i skolan är otydliga? 

b) … det är rörigt i klassrummet? 

c) … jag läser ett ämne som jag har svårt för? 

e) … jag läser ett ämne som jag tycker är ointressant/meningslöst? 

 
 

Andra orsaker/händelser som har bidragit till att min studiemotivation har minskat: 

 Otrevliga lärare 

 Nya lärare 

 Dåliga lärare 

 Fula lärare 

 När lärarna inte ger sitt stöd 

 När lärarna inte visar uppskattning för det man gör 
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7) Om jag upplever ett ämne som ointressant/tråkigt skulle detta ämne på något sätt kunna bli 

intressant/roligt? OBS! Denna fråga har svar från 22 av 23 tillfrågade elever 

      

0
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6
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12

Fråga 7

Ja

Kanske något

Nej

 
 

        Om ja eller kanske något, hur:  

 Om man ger en intressantare undervisning 

 Genom att lärarna arbetar på andra sätt 

 Om man får göra en rolig uppgift till ämnet 

 Rita på datan 

 Att man gör studien roligare 

 Vet inte 

 Om läraren är… peppar än och får än att bli intresserad 

 Man får mer fakta om ämnet och blir intresserad 

 Ingen aning 

 Man kan använda ämnet och göra det sammanhängt med intressen 

 Göra en rolig undervisning 
 

8) Jag anser att motivation spelar stor roll för hur bra en elev presterar i skolan? OBS! Denna 

fråga har svar från 22 av 23 tillfrågade elever  
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9) Jag upplever att min egen studiemotivation under åk 9 har: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

Bilaga 3 

  

Enkätundersökningen 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING  

Hej vi är två studenter som går sista året på studie- och yrkesvägledningsprogrammet på Stockholms 

universitet och skriver nu vårt examensarbete. I vår studie vill vi ta reda på hur studiemotivationen 

ser ut bland elever i åk 9 och vilka faktorer i skolan som kan påverka elevernas studiemotivation. 

Med studiemotivation menar vi lust, vilja, intresse och glädje att studera. Vi är medvetna om att det 

kan vara svårt att svara, ibland kanske man upplever att det inte finns ett alternativ som passar men 

försök att välja det som känns närmast, ringa in alternativet du väljer.  Enkäterna kommer att 

behandlas anonymt och enbart användas för ovanstående syfte.  

Vi uppskattar att denna enkätundersökning kommer att ta ca 20 minuter att fylla i och vi svarar gärna 

på alla frågor som uppstår. 

  

 

Om frågor uppstår får ni gärna höra av er till oss: 

Caroline Nilsson 070-XXX XX XX 

Jenny Dahlgren 070-XXX XX XX 
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1. På min skola finns det lärare eller annan personal (ex. mentor eller studie- och 

yrkesvägledare) som… 

 

a) … pratar med mig om begreppet studiemotivation? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

b) … arbetar aktivt med att motivera elever inför sina studier? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

c) … tillåter mig att vara med och påverka undervisningen? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

d) … ser mina utvecklingsmöjligheter och motiverar mig att kämpa framåt? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

 

2. Jag upplever att motivation har betydelse för… 

 

a) … att jag ska må bra och prestera tillfredsställande i skolan? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

b) … hur bra mina betyg blir? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls  

 

 

c) … att jag ser en mening med att plugga? 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

3. Jag känner motivation inför en uppgift om jag tror på mig själv och vet att jag kan 

klara av den. 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

4. Om en klasskamrat är motiverad för en uppgift kan det smitta av sig så att jag också 

blir det? 
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Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls  

 

5. Jag upplever att min studiemotivation ökar när jag:  

 

a) … får vara med och påverka undervisningen (t ex bestämma studielitteratur eller om 

redovisningen ska vara muntligt eller skriftligt etc.)? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls  

 

b) … har egna tydliga mål (t ex gymnasieprogram, framtida yrke)?    

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls  

  

c) … blir betygssatt?    

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

 

 

d) … vet att jag ligger på gränsen till att höja mitt betyg?     

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls  

 

e) … samtalar med andra (klasskamrater, lärare, familj, vänner) och får idéer?    

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls  

 

Annat som gör att min studiemotivation ökar: 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

6. Jag upplever att min studiemotivation kan/har minska/t när… 

 

a) … uppgifterna jag får i skolan är otydliga? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

b) … när det är rörigt i klassrummet? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

c) … när jag läser ett ämne som jag har svårt för? 
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Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

d) … när jag läser ett ämne som jag tycker är ointressant/meningslöst? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

Andra orsaker/händelser som har bidragit till att min studiemotivation har minskat: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Om jag upplever ett ämne som ointressant/tråkigt skulle detta ämne på något sätt 

kunna bli intressant/roligt? 

 

 Ja   Kanske något  Nej  

 

Om ja eller kanske något, hur 

då?___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8. Jag anser att motivation spelar stor roll för hur bra en elev presterar i skolan? 

 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

9. Jag upplever att min egen studiemotivation under åk 9 har:   

 

Ökat  Minskat   Inte ändrats 

 

 

Tack för att du har ställt upp i vår undersökning!  

  

Caroline & Jenny 
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Missivbrev 

 

Hej! 

 

Jag som skriver till dig heter Jenny Dahlgren och går nu sista terminen på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet, Stockholms Universitet, och vi har precis i dagarna påbörjat vår C-uppsats. Jag 

och min uppsatspartner Caroline Nilsson har valt att skriva om studiemotivation i årskurs nio och har genom 

att leta på utbildningsinfo.se hittat ”er” skola och anser att den skulle passa mycket bra in i vår undersökning. 

Undersökningen kommer att vara en enkät som vi önskar att en nionde klass skulle hjälpa oss med att fylla i, 

och det kommer att ta max 20 minuter. Vi hade tänkt att vara med när de fyller i denna enkät för att svara på 

ev. frågor eller liknande. Min fråga till dig blir nu om du tror att detta är genomförbart på er skola samt vem 

(om det är någon annan) jag kan vända mig vidare till?  

 

Vänliga hälsningar: 

 

Jenny Dahlgren, SYV-student SU 

Tel: 070-XXX XX XX 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 


