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Sammanfattning 
 Föreliggande studie undersöker elevers motivationsgrad i årskurs nio och består 

av 132 elever, samtliga över 15 år som besvarat ett frågeformulär. Datan analyserades 

genom en multipel regressionsanalys där prediktorerna, föräldraengagemang, 

lärarengagemang, umgängesattityder samt prestationsbehov användes för att predicera 

den beroende variabeln, motivationsgrad hos eleverna. Resultatet visade att bäst 

predicerade föräldraengagemang och lärarengagemang elevernas motivationsgrad, i en 

positiv riktning. Ju mer engagerad barnet upplever att föräldrarna är och ju mer 

engagerad eleverna upplever att läraren är desto högre motivationsgrad visar de. 

   

 

Nyckelord: Studiemotivation, motivation, föräldrarpåverkan, lärarpåverkan,  

The way towards knowledge – A quantitative study about high school student’s level of 

motivation. 
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Vägen mot kunskap 
 I skollagen står det att skolans syfte är att eleverna skall inhämta och utveckla 

kunskaper och värden som främjar en livslång lust att söka kunskap (SFS 2010:800 §4). 

Därför är studier om hur omgivningen kan väcka elevers lust till livslångt lärande 

betydelsefulla och viktiga. Titeln på uppsatsen ”Vägen mot kunskap” handlar om hur 

elevers grad av motivation kan förstås genom påverkansfaktorer i omgivningen.  

 

1.1  Motivation 
 Motivation kan definieras som de faktorer hos individen som riktar beteendet mot 

olika mål (NE, u.å.). Motivationen delas ofta in i yttre och inre motivation. Yttre 

motivation är beteende riktat utifrån belöningar och inre motivation karaktäriseras av 

beteende av egen vilja, nyfikenhet eller förståelse (Wery &Thomson, 2013). Marton och 

kollegor har genom studier skildrat två sorters lärande bland elever, ett djupinriktat 

holistiskt lärande och ett ytinriktat atomistiskt lärande. Det ytinriktade anomistiska 

lärandet har inte samma djupgående förståelse av textens budskap utan tenderar istället 

att se delar utan någon relation till varandra. Studierna visade även ett samband mellan 

inlärningsstrategi och inlärningsresultat, där de djupinriktade eleverna som använde sig 

av ett holistisk strategi förstod vad författarens budskap var jämfört med de ytinriktade 

atomistiska eleverna som inte förstod det. Marton med flera påpekar dock att ytinriktat 

lärande i sig inte behöver påverka resultaten på prov, och att studier även på högre nivå 

kan klaras genom detta lärande. Dock påpekar de att ytinlärning i längden gör studierna 

ineffektiva och tråkiga vilket kan leda till att studiemotivationen påverkas negativt och 

att risken för avhopp ökar (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 2014).  

 

1.2  Föräldrars påverkan 
 SCB har undersökt befolkningens utbildningsnivå av de som är mellan 25-64 år 

och fått uppgifter om att endast 9-17 % har grundskoleutbildning som längsta 

utbildning, 12-37 % har gymnasieutbildning som längsta utbildning, 15-39 % har 

eftergymnasial utbildning på minst 3 år och att 0.6-1.8 % har forskarutbildning som 

längsta utbildning (SCB, 2016).     

  Tidigare forskning har visat att ungdomar påverkas av omgivningens 

värderingar och attityder. Blandannat visar en rapport från Universitets kanslers ämbete 

(2015) att föräldrarnas utbildningsnivå kan ha en inverkan för elevers betygsambitioner. 
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I rapporten framgår det att 70 % av barn till föräldrar som åtminstone hade genomgått 

en treårig högskoleutbildning hade börjat studera på högskola innan 25 års ålder. Detta 

jämfört med barn till föräldrar som enbart genomgått en treårig gymnasieutbildning, då 

endast 40 % hade påbörjat en högskoleutbildning vid 25 års ålder. Det skiljde sig även i 

vilken typ av utbildning som valdes, ju högre utbildningsnivå hos föräldrarna desto 

större sannolikhet att den efterkommande studerade på en utbildning på avancerad nivå 

(Universitetskanslers ämbete, 2015).    

  Föräldrar som visar intresse för barnens lärande, lyssnar på barnets åsikter 

och stödjer deras individuella val i livet i kombination med belysning om hur viktig 

utbildning är, verkar främja barnets inre motivation, visar en studie gjord av Suizzo, 

Jackson, Pahlke, McClain, Marroquin, Blondeau och Hong (2016). 

Forskning om utbildningsambitioner har upptäckt att elevers motivation 

kan bero på deras självtilltro, självkänsla och relationer med betydelsefulla personer i 

omgivningen såsom föräldrar, kamrater och lärare. Detta i kombination med den 

socioekonomiska bakgrunden (Hartas, 2016). Henerson och Berla slog 1997 fast att den 

starkaste prediktorn för elevens framgångar i skolan är föräldrar som skapar ett hem 

som stödjer och främjar lärande, som kommunicerar höga men realistiska förväntningar 

för framgång i skolan och som engagerar sig i barnets lärande.  Andra studier har inte 

visat på någon effekt av föräldrars involvering och akademisk framgång för barnet, 

vilket tros bero på att föräldrarnas involvering kan utspela sig på olika sätt (Perkins, 

Syvertsen, Mincemoyer, Chilenski, Olson, Berrena, Greenberg & Spoth, 2016). En 

prediktor för akademisk framgång är förväntningar från föräldrar angående barnets 

skolprestationer (Bernard, 2004 i Perkins et al., 2016). Även uppfostringsstilar som 

främjar självständighet har signalerat högre resultat på prov och högre betyg (Cooper, 

Lindsay, & Nye, 2000 i Perkins et al., 2016).    

 Föräldrar som är mycket negativt övervakande och kontrollerande av 

barnets läxläsning associeras med lägre betyg för barnet. Däremot har ett positivt 

samband funnits mellan föräldrars stöd och akademisk framgång (Gutman and Eccles’ 

(1999) i Perkins et al., 2016). En studie visar att ungdomars uppskattning av föräldrars 

involvering i hemma-baserade skol aktiviteter i sjätte klass var en signifikant prediktor 

för betyg i årskurs åtta. Studien visar även att positiva resultat kan associeras med 

läxhjälp och skolrelaterade konversationer mellan föräldrar och barn (Perkins et al., 

2016). Harris (2001) påpekar dock att föräldrar inte har särskilt stort inflytande för sina 
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barns och ungdomars utveckling utan att jämnåriga istället har en större inverkan på 

ungdomars beteenden och personlighetsutveckling genom grupprocesser, där individen 

lär sig hur man bör vara inom gruppen (Harris (2001) i Hwang, Lundberg & Smedler, 

2012). 

 

1.3  Umgängets påverkan 
 Elever med vänner som har positiva attityder till skolan tenderar också att ha det 

(Nygård, 2013). Glasser lyfter fram en förklaring till varför de flesta elever i låg och 

mellanstadiet är motiverade att lära sig saker i skolan. Han påpekar att förklaringen 

ligger i barns stora bekräftelsebehov att bli omtyckta både hemifrån och från läraren. 

Bohner & Wänke påpekar att attityder är en central del av den mänskliga 

individualiteten (2002). Attityder kan definieras som en varaktig inställning som 

individen tagit till sig genom erfarenheter och som skildrar sig i beslut om individen är 

för eller emot något (NE, u.å). Glasser menar vidare att när eleven äntrar högstadiet, 

ändras strukturen. Det finns inte längre en klasslärare utan en lärare för varje ämne. 

Under denna period gör sig eleverna mindre beroende av lärare och föräldrar och söker 

istället bekräftelse från umgänget (Glasser, 1996). Därför antas även attityder kunna 

påverka elevers akademiska framgångar och strävanden i skolan. Elever vars umgänge 

har goda attityder mot skolan kan påverka eleven att själv formulera goda attityder till 

skolan. Likaså kan elevens vilja att prestera väl i skolan påverkas av umgängets 

attityder. Eftersom människor tenderar att närma sig andra med likvärdiga attityder 

(Bohner & Wänke, 2002). 

1.4  Lärares påverkan 
 Tidigare forskning har visat att lärare som har en hög nivå av lärar-self-efficacy 

har utvecklat ett mönster av strategier som främjar prestationsförväntningar, ger 

varmare relationer med eleverna och skapar fler akademiska arbetssituationer (Ashton 

and Webb, 1986 i Rodríges et al. 2014). Tålamod, akademiskt fokus, skapandet av 

akademiska aktiviteter och handledning för eleverna, är faktorer hos lärare som har 

resulterat i att eleverna höjer sin nivå av akademiska framgångar. Lärare med en hög 

tilltro till sin undervisningsförmåga kan genom denna förmåga påverka elevernas 

lärande (Gibson & Dembo, 1984 i Rodríges et al. 2014).  

  Forskning visar även att när läraren använder ord såsom spontant, 

utmanande, kompetent, intresserade, engagerade, självständigt och njutningsfullt 
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associeras det med inre motivation hos eleverna. Om läraren istället ideligen använder 

ord såsom konkurrens, skyldighet, utvärdering, begränsning, pressande, kontrollerande, 

prövning eller likande associeras det med yttre motivation hos eleverna. Ord verkar 

således kunna öka motivationen tillfälligt (Wery &Thomson, 2013). 

  Lennholm undersökte hur elevernas motivation och lärande kunde 

påverkas av att läraren huvudsakligen använde sig av en lärstil åt gången. Studien 

visade att elevernas motivation och deras egna upplevda djupinriktat lärande ökade av 

strategin. Även Marton et al. (1997) menar att lärarens examinationssätt och 

undervisningsstruktur kan främja eller hämma elevers riktning mot ett djupinriktat eller 

ytinriktat lärande (Lennholm, 2005).    

  Sambandet mellan elevers motivation och typ av lärare de ansåg som den 

mest idealiska undersöktes av Komarraju (2013) vars studie visade att lärare som var 

uppmuntrande och stöttande uppskattades av elever som hade en stark yttre motivation. 

Detta jämfört med elever som hade en högre självtilltro i avseende att de förväntade sig 

att ansträngningar leder till framgång, som inte alls betraktade denna egenskap som 

betydelsefull (Komarraju, 2013). Andra studier har visat att när lärare skapar en trygg 

klassrumsmiljö där eleverna vågar ställa frågor och kommunicera, och när läraren stävar 

efter att maximera elevernas lärande, leder det till ett högre utvecklande av 

självbestämmande och en högre grad av motivation hos eleverna (Deci & Ryan (1985) i 

Komarraju, 2013).  

1.5  Frågeställning med hypoteser 
 Studiens ursprungliga hypotes ämnade att undersöka ”Kan elevers typ av 

studiemotivation prediceras utifrån olika typer av påverkan från föräldrar, umgänge, 

lärare och elevens egna prestationsbehov?”.  

Validitetskontrollen som genomfördes visade att frågorna korrelerade med 

varandra på så sätt att hög kunskapsmotivation och hög betygsmotivation gick hand i 

hand (Chronbachs alpha: .087). På ett liknande sätt var det med påverkan från föräldrar 

(Chornbachs alpha: .315) och lärare (Chronbachs alpha: 364). Validitetskontrollen 

visade således att frågorna inte mätte vad de avsåg att mäta, och därför kunde de inte 

heller användas i studien. 

Inom ramen för kursen omöjliggjordes en ny datainsamling och därför 

ändrades hypotesen istället till ”Går det att predicera elevers motivationsgrad genom 

personlighetsfaktorer, lärarfaktorer, föräldrarfaktorer och umgängesfaktorer?”  
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 Hela studien kommer fortsättningsvis att undersöka den nya prövbara 

hypotesen om motivationsgrad. 

2  Metod 
2.1  Deltagare 

 I studien ingår elever i årskurs 9 som är över 15 år fyllda. Studien fick tillgång till 

132 respondenter, efter bortfall svarade totalt 67 män och 58 kvinnor på enkäten (n = 

125) från fyra olika skolor. Externt bortfall kontrollerades genom att eleverna som 

tillfrågades att delta i undersökningen av mig eller sina mentorer deltog om de var över 

15 år. Efter undersökningen hade genomförts fick jag mail från skolorna att samtliga 

elever i klassen som varit över 15 år hade deltagit. Av en skola fick jag dock ingen 

information angående hur många elever som var tänkta att delta och sedan faktiskt 

deltog, vilket ökar risken för det externa bortfallet. På den skolan jag själv samlade in 

data, förekom inte något externt bortfall och samtliga elever hade fyllt 15 år. Däremot 

hade undersökningen en del internt bortfall med sju personer som inte svarat på 

undersökningen fullständigt och därför fick tas bort innan analyserna genomfördes. 

Frågorna som inte besvarades var olika och inget systematisk val att ej att besvara 

specifika frågor förekom. 

 Valet att undersöka elever i årskurs nio grundar sig i att betygen oftast inte 

är lika avgörande för elevens framtida yrkesval, såsom gymnasiets betyg kan vara. På 

gymnasiet spelar betygen en stor roll för elever att bli antagna till en viss utbildning 

eller få sitt drömjobb, vilket kan vara en stark drivkraft till motivationen att studera och 

prestera väl akademiskt. Genom att genomföra undersökningen på högstadium kan 

denna faktor till viss mån kontrolleras, även om grundskolebetygen naturligtvis också är 

viktiga och ett steg på vägen mot elevens framtida yrkesval. Ytterligare en anledning till 

att högstadium har valts som population i studien är klassernas naturliga homogenitet 

eftersom samtliga elever läser samma ämnen, jämfört med gymnasiet där elever kan 

välja klass utifrån intressen och klasserna därmed ofta är mer homogena.  

2.2  Instrument 

 För att undersöka ett eventuellt samband användes frågeformulär. Frågeformuläret 

inleddes med ett informationsblad där studien presenterades och deltagarnas 

anonymitet, frivillighet samt en uppmaning att svara så sanningsenligt som möjligt 

poängterades. Fyra kategorier formulerades så att de kunde kodas in på en skala med 
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identiska skalsteg, en kategori formulerades med med forced choices (se bilaga 2). 

Några av frågorna inom studiemotivation är inspirerade från instrumentet ”Achievement 

Goal Questionnaire Revised” (Elliot  & Murayama 2008) andra är egenkonstruerade. 

Vid analysen matades frågorna in så att ett lågt svar är lika med låg motivationsgrad och 

högt svar är lika med hög motivationsgrad hos eleverna.  

   Kategori prestationsnivå innehåller frågor om elevens prestationsbehov i 

olika sammanhang och undersöks även genom resonemang kring djupinlärning och 

vikten av höga betyg. Prestationsnivå mäts genom skalan ett (instämmer inte alls) till 

sex (instämmer helt). I kategorin, föräldrar finns en fråga om föräldrarnas 

utbildningsnivå, som kodas genom Nygårds (2013) klassificering: 1. Grundskola 2. 

Gymnasieutbildning, 3. Kandidatexamen. Studien lägger även till 4. 

Master/magisterexamen. Sedan kodas svaren till antal år i utbildning där 0= 

ingen/okänd 1= 9 år , 2=12 år, 3=15 år, 4=17 år eller mer. Den av föräldrarna med högst 

utbild ningsnivå representerar familjens utbildningsnivå (Nygård, 2013). Kategorin 

föräldrar innehåller även frågor om elevens uppväxtförhållande gällande, värderingar, 

press och engagemang i elevens studier och lärande samt belöningar och bestraffningar i 

samband med olika resultat på prov.     

   För att mäta betygsambitioner i Samhällsorienterade ämnen har en skala 

mellan ett till sex utformats där 1= F, 2=E, 3= D 4=C 5= B 6=A. Eleverna anger sitt 

snittbetyg för SO-ämnet.     

   Elevens umgängeskultur undersöks genom frågor, där eleven svarar mellan 

ett (instämmer inte alls) och sex (instämmer helt). Svaren mäts genom (ett) låg 

motivationsgrad och (sex)= hög motivationsgrad.  Elevens upplevelse av läraren i ämnet 

SO undersöks genom olika påståenden ”Läraren försöker göra ämnet roligare genom 

att göra oss elever delaktiga” Läraren pratar ofta om vikten av höga betyg”. Kategori 

lärare mäts genom skalan ett (instämmer inte alls) till sex (instämmer helt) där läraren 

sorteras enligt låg till hög motivationsggrad. Den beroende variabeln motivationsgrad 

undersöks genom forced choises där noll innebär en låg motivationsgrad och ett innebär 

en hög motivationsgrad.   

2.2.1  Validitetskontroll 
 Efter att all data blivit insamlad, användes statistikprogrammet SPSS Statistics 

(version 22), för kodning, bearbetning och analys av resultatet. Eftersom instrumentet är 
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egenkonstruerat utfördes Cronbachs Alpha på samtliga frågor inom varje kategori. Ett 

värde över .6 anses vara godkänt för att frågorna ska antas mäta samma sak.  

Kategorin prestationsbehov fick ett Chronbachs Alpha på .739, vilket betraktas som ett 

godkänt värde. Kategorin lärarengagemang fick ett Chronbachs Alpha på .749. 

Kategorin, föräldrarengagemang fick ett Chronbachs Alpha på . 511. När variablen 28, 

23 och 26 uteslöts ur reliabilitetsanalysen landade värdet istället på .641 vilket är ett 

accepterat värde.  

 I de statistiska analyserna utesluts därför dessa tre frågor eftersom de inte i 

tillräckligt hög grad mäter samma sak som de övriga frågorna. I kategori umgängets 

attityder innehållande fem frågor,  beräknades Chronbachs Alpha till .684. Den 

beroende variabeln studiemotivation uppnådde endast ett värde på .589. När fråga 40 

uteslöts steg värdet till .602, vilket är ett godkänt värde. 

 

2.3  Procedur 

 Kontakt togs med skolor i Kronoberg, Blekinge och vissa delar av Skåne genom 

mail till rektorer (se bilaga 1). I mailet erbjöds skolans nior att vara med i 

undersökningen och innehöll även information om studien, samt frivilligheten vid 

deltagandet, anonymiteten och att informationen endast kommer användas till studiens 

syfte och ej lämnas ut till någon extern part (se bilaga 1). Efter att över 30 skolor hade 

mailats och responsen var sval, erbjöd sig fyra skolor att vara med i undersökningen, 

där tre av fyra skolor bad att få enkäten skickad till sig via en länk så att de kunde börja 

eller avsluta en lektion med enkätundersökningen. En skola besöktes fysiskt där en klass 

besvarade enkäten i pappersform. Enkäten konstruerades till att vara identisk 

elektronisk som fysisk, för att undvika att svarsmetoden skulle påverka elevernas svar 

 En risk med att inte vara på plats fysiskt under datainsamlingen är den 

bristande kontrollen över hur läraren presenterar undersökningen/instruerar eleverna. 

Innan enkätens första frågor fanns en introduktion till respondenterna, där information 

om undersökningen och deltagandet gavs. Första frågan på enkäten hade även en 

ålderskontroll som hindrade elever under 15 år att delta. Vid tillfället då jag fysiskt 

samlade in data presenterades undersökningens syfte, vetenskapsrådets riktlinjer samt 

ålderskravet. Undersökningen tog ungefär 10 minuter att besvara och samlades sedan in. 

Efter datainsamlingen tackades eleverna för hjälpen och analyserandet av datan kunde 

påbörjas. Enkätsvaren tolkades genom multipel regressionsanalys. Multipel regression 
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kräver ett antagande om normalfördelning och att relationen mellan variablerna antas 

vara linjära, något som kontrollerades genom en normality probability plot (se figur 1) .  

 

2.4  Etik 

 Vetenskapsrådet har formulerat forskningsetiska principer som forskare bör 

förhålla sig till, individskyddskravet innehållande, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). I uppsatsen 

eftersträvades vetenskapsrådets riktlinjer då respondenterna innan sitt deltagande 

informerades om studiens syfte, att undersöka motivation i skolan, att deltagandet var 

frivilligt och att deltagandet kunde avbrytas. Vidare förmedlades studiens 

konfidentiellitet och att materialet endast skulle användas till forskningssyftet.  
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3  Resultat 
 Studiens deskriptiva data innehållande prediktorer, beroende variablel, antal 

respondenter, medelvärde och standardavvikelse i den multipla regressionsanalysen 

visas nedan i tabell 1. Motivationsgraden fick medelvärdet 0.74 och standardavvikelsen 

0.18 på en skala som varierade mellan 0 och 1. Föräldraengagemang fick ett medelvärde 

på 3.07 på en skala mellan ett till sex och standardavvikelsen 0.87. Prestationsbehov 

fick ett medelvärde på 4.27 med standardavvikelsen 1.11 på en skala mellan ett till sex.. 

Lärarengagemang fick ett medelvärde på 3.73 med standardavvikelsen 0.95 på en skala 

mellan ett till sex. Umgängesattityd fick ett medelvärde på 3.05 och en en 

standardavvikelse på 0.95 på en skala mellan ett till sex. Slutligen landade elevernas 

snittbetyg på 3.81 i medelvärde med standardavvikelsen 1.30 på en skala mellan ett till 

sex. 

Tabell 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel Mean SD N 

Motivationsgrad 

Föräldraengagemang 

0.74 

3.07 

0.18 

0.87 

125 

125 

Prestationsdriv 4.27 1.11 125 

Lärarengagemang 

Umgängeattityd 

3.73 

3.05   

0.95 

0.95 

125 

125 

Betyg 3.81 1.30 125 
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3.1  Multipel regressionsanalys 
 Med variablerna föräldraengagemang, lärarengagemang, prestationsdriv, 

umgängesattityd och betyg, fick den multipla regressionen signifikanta värden, F(2) 

6.58, p=.0001. R= .468 (Se tabell 2.0). Modellen förklarar tillsammans (adjusted R^2 : 

.186) ca 18 % av den beroende variabeln motivationsgrad. Det standardiserade beta 

värdet visar den starkaste relationen mellan prediktoren och kriterievariabeln, här 

föräldraengagemang med en signifikansnivå under 5 % och ett betavärde på .208 p=.02. 

följt av betyg med signifikansnivån under 5 % (beta:.179 p=.039). Lärarengagemang 

landade på en signifikansnivå strax över  5 % (beta: .166, p<=.064).    

 
Tabell 2.0  

Multipel regressionsanalys av den beroende variabeln motivationsgrad och de signifikanta 

prediktorerna: föräldraengagemang, betyg och lärarengagemang. 

  

 Modellen kontrollerades även för multicollinarity genom Pearson correlation. 

Person corrrelation visar det linjära sambandet ut stickprovet, se tabell 3.0. Genom 

Collinearity statistcis undersöktes variablernas samvariation och båda 

prediktorsvariablerna fick ett värde där VIF=1.028, ett godkänt värde som innebär att 

variablerna inte lider av multikollinearitet. En normality probability plot (se figur 1) 

visar att punkterna är relativt jämna längs linjen vilket gör ett antagande om 

normalfördelning möjligt.  

 

Figur 1: Normaly probability-plot gör ett antagande om normalfördelning möjligt 

 

  

  

BV: Motivationsgrad R R 

square 

Adjusted 

R^2 

F df Beta t Sig 

Modell 1 

Föräldrarengagemang 

.468 

 

.219 

 

.186 

 

6.58 5  

.208 

 

   2.28 

 P=.001 

P= .024 

Betyg      .179    2.08 P=.039 

Lärarengagemang      .166    1.87 P=.064 
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För att ge en översikt över variablerna som inkluderades i den multipla 

regressionsanalysen har en korreklationsmatris skapats för variablerna, se tabell 3.0 

nedan. I tabellen är värdet för Pearsons korrelation mellan de olika variablerna utskrivet 

och som visas, behöver ingen av variablerna exkluderas i regressionanalysen. 

  Som tabell 3.0 visar korrelerar föräldraengagemang och betyg positivt. Den 

beroende variabeln motivationsgrad korrelerar positivt med samtliga prediktorer mellan 

värdena .275 och .320. 

 
Tabell 3.0 –Korrelationsmatris för de ingående variablerna (Pearson correlation). I den gråmarkerade 

kolumnen visas korrelationerna mest relevanta utifrån frågeställningen. ** signifikans på .01 nivå.  

Pearson Correlation      

Variabler Betyg Prestations-

behov 

Lärar-

engagemang 

Föräldrar- 

engagemang 

Umgänge Motivations- 

grad 

Betyg 1 .289** .112 .661** . 366** .317** 

Prestationsbehov  1 .165 .309** .414** .320** 

Lärarengagemang   1 .164 .419** .275** 

Föräldraengagemang    1 .366** .317** 

Umgänge     1 .309** 

Motivationsgrad     . 1 
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4  Diskussion 
 Hypotesen kunde besvaras av studien då elevers motivationsgrad förklaras till 18 

% genom föräldrarengagemang och betyg, i en positiv riktning, ju mer delaktiga 

föräldrarna är desto högre motivationsgrad känner barnet. Likaså ju högre betyg eleven 

har desto högre motivationsgrad, eller kanske tvärt om, ju mer motivationsgrad eleven 

känner desto högre betyg uppnår den. Även tendenser till signifikant påverkan av 

lärarengagemang fanns. Ju mer läraren engagerar sig åt motivationella kontrollerande 

strategier för att få eleverna att arbeta desto högre motivationsgrad känner eleverna till 

ämnet. Alternativhypotesen antas och nollhypotesen förkastas.   

 

Metoddiskussion 

 Den multipla regressionsmodellen förklarade slutligen omkring 18 % av den 

beroende variabeln, vilket innebär att det finns flera andra faktorer som påverkar den 

beroende variabeln mer men som inte undersökts i modellen, därför skapas en viss 

kontroll av tredje variabel-problematiken i denna studie. Studien har inte kontrollerat för 

ovidkommande variabler såsom slumpmässigt urval, test vid ett och samma tillfälle 

eller fullständig kontroll över hur instruktionerna/studien presenteras för samtliga 

elever. Däremot har studien kontrollerat andra ovvidkommande variabler såsom att 

använda identiska enkäter för datainsamlingen både elektroniskt och fysiskt. Vid studier 

om samband eller förklarande av beroende variabel förekommer alltid en risk att 

felaktiga slutsatser dras på grund av tredje-variabel problemet. Risken minskas dock vid 

multipel regressionsanalys eftersom modellen undersöker mer än en faktor. Däremot 

finns det flera faktorer som modellen inte undersöker och som kan ha en påverkan för 

resultatet i den beroende variabeln. Könsfördelningen var jämn bland de deltagande 

med 67 män och 58 kvinnor. Risken med typ 2 fel, att nollhypotesen förkastas trots att 

den var sann är en risk vid bekvämlighetsurval men i synnerhet om det finns en 

snedfördelning av könen och om stickprovet är litet. Antalet deltagare och 

könsfördelningen i denna studie antas därmed minskat risken för att ett typ2-fel begåtts.  

  Systematisk error som kunnat hota undersökningen är respondenternas 

ålder. I denna studie ingår dock samtliga respondenter i samma åldersgrupp. Om 

undersökningen istället omfattat hela högstadiet från årskurs sju till årskurs nio antas 

risken för systematisk error öka.  
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4.1  Slutsatser 
 Studiens resultat visar att elevernas motivation ökar av engagerande, involverade 

föräldrar, det ligger i linje med tidigare studiers resultat att, ju mer intresse föräldrarna 

visar för barnets akademiska utveckling desto mer motivation har barnet (Suizzo, 

Jackson, Pahlke, McClain, Marroquin, Blondeau & Hong, 2016). Studiens resultat lyfter 

precis som Henerson och Berla (1997) föräldrar som den starkaste prediktorn för 

elevens framgångar i skolan. Enligt deras studier är framgångsfaktorn till elevers 

akademiska framgång till stor del beroende av föräldrarnas förmåga att skapa ett hem 

som både stödjer och främjar lärande. Föräldrar som dessutom kommunicerar höga men 

realistiska förväntningar på barnets framgångar i skolan och engagerar sig i barnets 

lärande antas vara en framgångssaga (Henerson & Berla, 1997).  

 Studiens slutsatser kan således komprimeras till att påverkan från föräldrar, 

och lärare genom olika strategier ökar elevens lust för sitt akademiska arbete och 

uppnått betyg. Egentligen är resultatet det inte särskilt häpnadsväckande i sig. Genom 

engagemang runtomkring eleverna kan deras motivationsgrad utvecklas och betygen 

höjas.  

 Framtida studier kan undersöka fenomenet vidare, genom att studera vilka 

kombinerade strategier av kontroll, uppmuntran och press som föräldrar och lärare 

använder sig av mer specifikt, för att skapa motiverade elever och barn. Studier där både 

lärare, föräldrar och elever deltar och som undersöker om dessa tre grupper har en 

överensstämmande bild av vad som motiverar eleverna till lärande, hade varit oerhört 

intressant.  

 Ett annat spår som dykt upp under detta studieobjekt är varför vissa elever 

anser att höga betyg är viktigare än andra. Finns det något samband mellan 

självvärdering, uppväxtförhållanden och skolkultur som gör att vissa elever gör nästan 

vad som helst för att nå ett A medans andra nöjer sig med ett E. Hur ser den psykiska 

hälsan ut för A-elever respektive E-elever och är det bra att som lärare och förälder 

driva på eleverna mot att ständigt sträva efter högsta betyg? Inom skolvärlden och i 

synnerhet elevhälsan finns det många intressanta infallsvinklar för framtida forskning. 

Framtida forskning som behövs för att öka förståelsen för elevernas mående, 

prestationer och engagemang i skolan. Genom att urskilja dessa faktorer, kan strategier 

utformas för att förbättra den psykiska hälsan, minska elevernas ångestrelaterade press 

och öka deras motivationella engagemang i skolan.   
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6  Bilaga 1 
Brev till skolorna 

Hej!  
  
Jag heter Lina Svensson och läser min sjunde termin på ämneslärarprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö.  Just nu skriver jag min C-uppsats i psykologi och undrar 
om jag skulle kunna få komma till er skola och dela ut enkäter till eleverna i årskurs 
9.  
  
Uppsatsen handlar om elevers studiemotivation, alltså vad som motiverar deras 
studier. Enkäten är konstruerad så att den kan genomföras digitalt via en länk (om 
eleverna har tillgång till en varsin dator/Ipad) eller traditionellt på papper. Om ni 
inte känner att tiden finns för ett besök,  finns det även en möjlighet skicka länken 
till enkäten till er och att eleverna får en förfrågan att delta via mail.  
   
Underökningen förväntas ta omkring 10 minuter och är helt frivillig. Insamlad data 
kommer endast att användas i forskningen och delas inte ut till någon extern part. 
Undersökningen är helt anonym och det går inte att spåra respondenternas svar.  
   
Jag hoppas att  xx vill vara med i min undersökning! Ser fram emot svar! 	 

Med vänliga hälsningar, Lina Svensson 
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Bilaga 2 
Instrument för datainsamling 
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Sida 1 av 10https://docs.google.com/a/student.lnu.se/forms/d/1TN9DU3AgyQtDjY8V6Zi1UXUbKV3Cpo3mnQ00W1yTELo/printform

Motivation
Jag heter Lina Svensson och läser min sjunde termin på ämneslärarprogrammet på 
Linnéuniversitetet  Växjö.  Just nu skriver jag min C-uppsats i psykologi om studiemotivation och 
hoppas att Du vill deltaga!

Enkätundersökningen förväntas ta omkring 5-10 minuter och är helt frivillig. Insamlad data 
kommer endast att användas i forskningen och delas inte ut till någon extern part. 
Undersökningen är helt anonym och det går inte att spåra era svar tillbaka till er. För att vara med 
och svara på enkäten finns ett krav, du måste ha fyllt 15 år.

Jag ber er att svara så sanningsenligt som möjligt.

Tack för hjälpen! 

*Obligatorisk

1. Jag är över 15 år gammal *
Markera alla som gäller.

 JA

2. Kön:
Markera endast en oval.

 Man

 Kvinna

 Annat

3. Vad vill du arbeta med i framtiden?

4. Vilket är ditt nuvarande/senaste betyg i SO?
Markera endast en oval.

 F

 E

 D

 C

 B

 A

Ta ställning till följande frågor
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