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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att få kunskap om vilka motivationsfaktorer som är viktiga 

hos elever i årskurs åtta och nio samt om motivationsfaktorerna skiljer sig åt hos elever 

som bedömer sig själva som motiverade respektive omotiverade. Syftet är också att få 

en fördjupad kunskap om hur omotiverade elever ser på sin skolgång i relation till 

motivation. 

 

Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ forskningsansats som innebär att 

empirin har samlats in med hjälp av såväl enkäter som intervjuer i syfte att besvara 

studiens frågeställningar: ”Vilka motivationsfaktorer är av vikt hos elever som anser sig 

vara motiverade i skolarbetet jämfört med elever som anser sig vara omotiverade?” och 

”Hur beskriver omotiverade elever sin upplevelse av sin skolgång med fokus på 

motivationsfaktorer?” 

 

Resultaten visar att de motivationsfaktorer som är av störst vikt för samtliga elever är att 

de känner sig nöjda med sina prestationer och att få bra betyg. Elever som betecknar sig 

som omotiverade har signifikativt färre motivationsfaktorer som de tycker är av vikt. Ett 

utmärkande undantag är att omotiverade elever har ett betydligt större behov än 

motiverade elever att ha en god relation med sina lärare. 

 

Intervjuerna med omotiverade elever bekräftar vikten av goda relationer som en 

motivationsfaktor. I första hand med läraren där dialog och förståelse efterfrågades, men 

också vikten av kamratrelationer och att känna trivsel i klassen. I intervjuerna framkom 

också önskemål om större variation i undervisningen och framför allt att fler lärtillfällen 

byggde på samarbete med andra framför ensamarbete. 
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1 Inledning 

Alla som arbetar i ett klassrum har erfarenhet av dessa elever, som gör ingenting, tittar 

ut genom fönstret eller gör något helt annat än det läraren har tänkt sig. Detta är de 

ovilliga och omotiverade eleverna som ofta har allt för många misslyckande bakom sig 

och nu har gett upp. I vissa fall finns det uppenbara svårigheter som gör att vi i skolan 

kan förstå varför det är svårt att motivera vissa elever, men många av dessa elever anar 

vi är synnerligen begåvade utan inlärningssvårigheter. Min egen erfarenhet är att jag i 

mitt uppdrag att hjälpa elever i behov av särskilt stöd, lägger allt mer tid på elever som 

till synes inte har några svårigheter med att klara skolans kunskapskrav, men som tycks 

sakna all vilja att göra det. 

 

Därför diskuteras motivation – eller snarare brist på motivation - till skolarbete hos 

elever allt oftare inom skolvärlden. Ofta hörs på skolorna att ”han kan om han vill” eller 

”hon har ingen motor”. Han/hon är bara lat är också en påstående som används titt som 

tätt. För elever till synes utan inlärningsproblem och som inte når förväntade resultat i 

skolarbetet ges ofta som förklaring att det beror på att eleven inte vill eller orkar. Han 

eller hon saknar motivation påstår man. Vad motivation är, hur den uppstår och vad 

eventuella brister kan bero på diskuteras mestadels inte. Sällan heller vad läraren kan 

göra för att öka motivationen hos eleven. När jag själv gick i skolan kallades det för 

skoltrötthet. Ett uttryck som fortfarande används ibland och som verkligen lägger 

problemfokus på eleven själv. Kanske för att det är enklare att lägga orsaken enbart hos 

eleven?  

 

Vårt samhälle är i snabb förändring. De elever som förr presterade av respekt för läraren 

eller av rädsla för att få stryk är inte så vanliga längre, vilket kanske är bra eftersom den 

kunskapen förmodligen glöms snabbt. Inte heller finns drivet att prestera för att få ett 

bra arbete och slippa ett liv i svält och fattigdom, som kan vara fallet i vissa länder. 

Detta trots att Sverige har ett av de mest fördelaktiga skolsystem som finns. För att möta 

förändringen och engagera och motivera det nya samhällets elever behöver skolan 

utvecklas minst lika mycket. Ändå är det så att många som slutade skolan för över 30 år 

sedan skulle känna igen sig allt för väl i ett klassrum och en undervisningssituation även 

idag.  
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För att ha ett motiverande arbetssätt på skolorna tänker jag att det behövs större kunskap 

om varför vissa elever är motiverade och andra inte. Det behövs också en kännedom om 

vilka metoder som kan användas i undervisningen och som är motivationshöjande. Alla 

människor är olika, oavsett om de är barn, ungdomar eller vuxna. Vuxna har fördelen att 

de kan byta arbetsplats om de inte trivs och välja ett arbete med ett arbetssätt som passar 

ens kunskap och personlighet bättre. Elever är hänvisade till skolan som ser närapå 

exakt likadan ut för samtliga av Sveriges elever, oavsett personlighet eller intresse. 

Motivationen som kanske fanns de första skolåren falnar sakta för flertalet elever och på 

högstadiet verkar den hos vissa saknas helt. För att komma till rätta med detta tror jag 

att vi måste lyssna mer på eleverna och finna vägar som passar dem bättre. Kanske 

behöver omotiverade elever en annan typ av undervisning och andra metoder än 

motiverade elever? Vilken undervisning och vilka metoder skulle det i så fall handla 

om? 
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2 Bakgrund 

2.1 Motivation som begrepp 

Giota (2006) menar att trots den forskning och de kunskaper som finns om motivation, 

även kopplat till elever i skolan, är själva begreppet motivation svårt att definiera. 

Motivation är ett komplext fenomen med många olika dimensioner som är 

sammankopplade med andra begrepp såsom drift, behov, intresse, inre och yttre 

motivation, lärande- och prestationsmål, förväntningar, värden och attityder. Inbördes 

förhållanden av dessa begrepp kopplat till motivation samt att motivation är en inre 

process gör att det är svårt att bedöma andras motivation eller orsaker till bristande 

motivation. 

 

Att begreppet motivation har definierats på så många olika sätt av olika forskare anses 

vara problematiskt. Raufelder, Jagenow, Drury och Hoferichter (2012) har genom sin 

forskning kommit fram till att elever kan delas in i olika motivationstyper, beroende på 

hur man huvudsakligen blir motiverad i skolan. 

 Motivationen kommer huvudsakligen från läraren 

 Motivationen kommer huvudsakligen från kamrater 

 Motivationen kommer från både lärare och kamrater 

 Motivationen påverkas inte av vare sig lärare eller kamrater 

Den största gruppen är den där elever motiveras av kamrater, men även läraren är en 

viktig källa till motivation och då i synnerhet i kombination med kamraters inflytande. 

Ett stort antal elever blir inte motiverade av vare sig lärare eller kamrater och de faller 

då utanför den stora grupp där sociala relationen är viktiga för motivationen. Denna typ 

av elever passar inte alltid in i det traditionella utbildningssystemet och kan behöva 

andra arbetssätt för att finna sin motivation, något som inte ofta tas hänsyn till i 

undervisningen. 

 

Imsen (2006) skriver att motivation är en blandning av känslor, tankar och förnuft som 

vävs samman och utmynnar i handlingar. Motivationen är viktig för att förstå mänskligt 

beteende eftersom det är motivation som ger upphov till aktivitet hos personer samt ger 

aktiviteten mål och mening. Tyvärr, menar Imsen, används begreppet motivation ofta i 

negativ bemärkelse, det vill säga som brist på motivation. Som när en skolklass är 
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ofokuserade och gör annat än skolarbete på lektionen eller i kriminella sammanhang då 

man talar om motivet bakom ett brott. 

 

2.2 Meningsfullhet 

I Skolverkets rapport Attityder till skolan (2016) framkommer att de allra flesta eleverna 

i lägre åldrar tycker att skolan känns meningsfull och att det är roligt att gå dit. Tyvärr 

minskar den siffran när eleverna blir äldre, vilket gör att på högstadiet och gymnasiet 

uppger så mycket som var tionde elev att de mycket sällan eller aldrig finner skolan 

rolig eller meningsfull. Professor i kognitionsvetenskap Peter Gärdenfors (2010) 

förklarar i sitt debattinlägg "Skolans struktur tar kål på elevernas motivation", att 

svenska skolan, som den är utformad, motverkar elevernas inneboende motivation 

snarare än stärker den. Han menar att det endast är mycket skickliga lärare som lyckas 

övervinna skolans strukturella motstånd och motivera sina elever. Gärdenfors (2010) 

menar att skolans organisation och sättet att undervisa är förlegad och inte fungerar i 

dagens samhälle. Skolans traditionella metoder för att undervisa i att läsa, skriva och 

räkna bygger på de kunskaper om hjärnan som framkom på 1950-talet och som även 

stämde väl överens med den behavioristiska synen på lärande som var dominerande då. 

Han hänvisar till OECD-rapporten Understanding the brain (2002) där forskning visar 

att undervisning och lärande ofta misslyckas på grund av en eller flera av följande 

faktorer hos eleven:  

1. Brist på självförtroende och självuppskattning. 

2. Brist på motivation. 

3. Verklig eller upplevd otillräcklighet.  

4. Brist på lärtillfällen.  

Den fjärde faktorn är den som är enklast att åtgärda, men det är faktor ett och två som är 

avgörande, för utan dessa faktorer uppstår inget lärande visar rapporten.  

 

Därför stannar debatten ofta vid diskussioner kring utökad timplan och om 

sommarlovets vara eller icke vara, då våra styrande hoppas och tror att mer tid i skolan 

ska placera oss högre på listan vid Pisa-proven i framtiden. Att som enskild lärare arbeta 

med att höja elevers självförtroende eller öka deras motivation tycker många är svårt 

och det är inte kunskaper som skickas med från lärarutbildningen i särskilt hög 

utsträckning. Många lärare känner sig osäkra och vet inte vad de kan bidra med när 

elever är uppenbart skoltrötta.  
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2.3 Mål 
Jenner (2004) framhåller att en person inte kan ses som motiverad eller inte motiverad. 

Motivationen måste ställas i relation till ett mål där personen kan vara mycket 

motiverad i förhållande till ett visst mål men inte alls till ett annat. Faktorer som Jenner 

menar har stor inverkan på motivation är: om målet är väl synligt och möjligt att uppnå, 

om målet är värt att uppnå samt hur stor sannolikheten är att lyckas uppnå målet.  

 

Giota (2001) menar att det inte är så enkelt eftersom elever påverkas mycket av det 

sociala sammanhanget kring lärandet i kombination med målen de vill uppnå i skolan 

och hon vill därför se målen som multipla. Hon menar att motivationsforskningen sällan 

nämner dessa aspekter utan mestadels fokuserar på kognitiva mål såsom elevernas 

lärandemål och prestationsmål. Schunk, Pintrich och Meece (2008) beskriver att 

lärandemål innebär att elever är inriktade på att tillägna sig nya kunskaper och 

kompetenser i skolan. Utgångspunkten för detta är elevernas egna kriterier och önskan 

om utveckling varför lärandemål anses vara inre motiverande. Prestationsmål däremot 

anses vara yttre motiverande och innebär att elever mestadels lär för att tillfredsställa 

krav från andra, som föräldrar eller lärare. Det är också viktigt hur andra ser på deras 

prestationer och att få erkännande från andra. Här finns även en konkurrens gentemot 

andra elever om att få högre betyg eller belöningar. 

 

2.4 Socialt samspel 

En av människans stora drivkrafter är att skapa och kunna behålla goda relationer kring 

sig, men att befinna sig i relationer är inte alltid smärtfritt. Dels vill vi tillhöra 

gemenskapen och få bekräftelse från andra, men vi vill också vara självständiga 

människor och bestämma över oss själva. Under de första åren av våra liv sker 

socialiseringen i hemmet av våra föräldrar där de lär ut normen för hur socialt samspel 

ser ut. Detta bär vi på något sätt med oss under resten av våra liv och tillämpar i 

relationer (Lehtinen & Jakobsson 2016). Dock menar Imsen (2006) att hemmet som 

socialiseringsarena har försvagats och andra institutioner som förskola och skola har fått 

större inflytande. Även media har större inflytande nu. 

 

I skolan möter elever jämnåriga och lärare som också har sin uppfattning om vilka 

normer och värden man bör förhålla sig till. Här kan även förekomma grupptryck som 

kan vara svårt att värja sig emot men som ju kan vara både positiv och negativ. Unga 
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människor är många gånger oroade över sina sociala relationer och kämpar hårt för att 

bli accepterade, ofta genom att försöka vara som alla andra. Det innebär att kamraternas 

normer och värden är de som blir viktiga, inte föräldrarnas eller samhällets, vilket kan 

komma att skapa en konflikt med vuxna (Thornberg 2013). 

 

Skolklimat är det klimat som råder mellan elever och mellan elever och lärare på en 

skola. De innefattar också de gemensamma normer och värden som råder inom skolans 

organisation. Ett positivt skolklimat innebär goda relationer mellan elever och mellan 

lärare och elever och att eleverna uppskattar skolan. Det är också viktigt att skolan 

upplevs som trygg och säker och att regler känns rättvisa (Thornberg 2013). Det är 

skolledares och lärares uppdrag att skapa klassrumsmiljöer som ger möjlighet till 

lärande. Eleverna måste känna sådan trygghet i klassrummet att de vågar prova sig fram 

och även göra misstag (Hattie 2009).  

 

Relationer är av stor vikt för elevers skolframgång menar Aspelin och Persson (2011), 

något som skolor och lärare inte alltid verkar vara medvetna om. I ett försök att 

individanpassa, vilket innebär att läraren anpassar undervisningen utifrån elevers 

kunskapsnivå, tillbringar nu elever allt mer tid i skolan med enskilt arbete. Den 

individualisering som finns i skolarbetet får inget stöd i forskning angående att det 

skulle höja resultaten, tvärtom. Vinterek (2006) hävdar att mycket individuellt arbete 

ger mindre entusiastiska och motiverade elever. Ett av huvudargumenten för 

”egenarbete” är att elever då ges ökad möjlighet till elevinflytande men när eleverna 

arbetar på egen hand får läraren en roll som handledare. Något som innebär mindre 

social kontakt med den enskilda eleven. Skolverket (2009) har sett samma tendenser där 

individuellt arbete gjort att undervisningen blivit mindre flexibel och varierad. Där till 

exempel grupparbeten eller undervisning i helklass förekommer i allt mindre grad. Som 

en konsekvens av detta har elevernas eget ansvar för lärandet ökat liksom föräldrarnas 

engagemang och involvering i skolarbetet har fått större betydelse för elevers 

prestationer. Det som ändå betyder mest är när en lärare är aktiv och förmår driva 

eleverna framåt, samtidigt som läraren lyckas bedriva en undervisning som fungerar för 

olika elever.  
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2.5 Styrdokument och skolans uppdrag 

I skolans styrdokument är det svårt att finna stöd i att skolan och undervisningen ska 

bedrivas på ett sätt så att elever blir motiverade. Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap 4§) 

nämner en ”livslång lust att lära” samt att elever ska stimuleras, men inget om 

motivation. Inte heller i Lgr 11 nämns begreppet motivation som en del av skolans 

uppdrag eller som ett inslag i undervisningen. I del ett i läroplanen uttrycks att ”Skolan 

uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden.”(sid 9) och att skolan ska stimulera eleverna. Det går också att 

läsa att skolan ska stärka elevernas vilja att lära samt att en lust att lära ska ligga till 

grund för skolans verksamhet.  

 

Inte heller i tidigare läroplanen Lpo 94 finns motivation med som begrepp, men även 

här finns uttryck som stimulera och lust att lära. Man behöver gå tillbaka till Lgr 80 för 

att finna motivation omnämnt. I den allmänna delen berörs motivation och motiverande 

vid ett flertal tillfällen men det finns ingen djupare beskrivning om hur detta ska utföras. 

Om man går så långt tillbaka som Lgr 69 och Lgr 62 finns i de båda läroplanerna ett 

helt kapitel angående motivation, med tydliga instruktioner till läraren om vad som är 

viktigt att tänka på i sin undervisning så att motivationen hos eleverna stärks. 

 

Att motivation saknas som begrepp i de senaste läroplanerna och istället ersatts av de 

vidare begreppen lust att lära och stimulans måste ses som problematiskt då motivation 

som begrepp är vedertaget och går att hänvisa till en gedigen forskningsbakgrund. De 

nya benämningar som används lämnar allt för stort tolkningsutrymme och dessutom ges 

inga konkreta exempel på hur eleverna ska få ”lust att lära”. Systematiskt 

motivationsarbete på svenska skolor talas det sällan om och de som får lida för detta är 

de omotiverade eleverna som i många fall har hög kapacitet men brist på motivation. 

Socialstyrelsen skriver:  

 

Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar risken för framtida psykosociala 

problem. Exempelvis är allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder 8–10 gånger så 

vanligt bland dem med låga betyg som bland dem med medel/höga betyg. Detta 

mönster finns i alla socioekonomiska grupper. 

(Social rapport 2010, s 228) 
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Av detta kan slutsatsen dras att om skolan inte tar reda på vilken hjälp omotiverade 

elever behöver kan det ge allvarliga följder. Men om varken styrdokument eller 

lärarutbildning kan ge bekymrade lärare hjälp i hur motivationsarbete kan bedrivas 

måste kunskapen komma från annat håll. Att ta tillvara elevernas egna erfarenheter och 

upplevelser kan förhoppningsvis ge den kunskap som saknas. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få kunskap om vilka motivationsfaktorer som är viktiga hos 

elever i årskurs åtta och nio och om motivationsfaktorerna skiljer sig åt hos elever som 

bedömer sig själva som motiverade respektive omotiverade. Syftet är också att få en 

fördjupad kunskap om hur omotiverade elever ser på sin skolgång i relation till 

motivation till skolarbete samt motivationsfaktorer. Frågeställningarna blir således: 

 Vilka motivationsfaktorer är av vikt hos elever som anser sig vara motiverade i 

skolarbetet jämfört med elever som anser sig vara omotiverade? 

 Hur beskriver omotiverade elever sin upplevelse av sin skolgång med fokus på 

motivationsfaktorer?  
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4. Tidigare forskning  

4.1 Inre och yttre motivation  

Wiesman (2012) har undersökt vilka motivationsfaktorer som är av störst vikt för elever 

på high school. Han har sedan jämfört med vad lärarna tror är viktigt för eleverna och 

konstaterat att det inte överensstämmer på alla punkter. Medan läraren tror att det är 

lärarens agerande som är viktigast för elevernas motivation menar eleverna att 

motivationen kommer från deras inneboende lust att lära eller som ett resultat av de mål 

som de själva satt upp. Giota (2001) framhåller att lärare måste lära känna sina elever 

väl för att kunna se såväl skolan som omvärlden ur ett elevperspektiv. Först då kan 

läraren se vad eleverna har för intressen och vad som är viktigt för dem och kan därmed 

dra nytta av deras inre motivation.  

 

Wiesman (2012) anser att undervisningssituationer innehåller en alltför stor mängd yttre 

motivationsfaktorer, som till exempel muntlig uppmuntran till elever, beröm eller olika 

typer av belöningar för genomförd uppgift. Det finns en fara i att använda denna typ av 

yttre motivationsfaktorer då elever eller en hel klass kan bli beroende av dem för att alls 

prestera. Samtidigt försvagas deras inre motivation. Att använda verbala uppmuntringar 

och belöningar kan i vissa fall öka motivationen, men de ska ges med eftertanke och 

försiktighet. Av en annan åsikt är Nyborg (2011) som undersökte speciallärares 

undervisning i små undervisningsgrupper och de muntliga uttalanden de använde för att 

motivera elever med inlärningssvårigheter. Han anser att denna muntliga uppmuntran 

från läraren hade stor positiv inverkan på elevernas motivation. Han förklarar också att 

trots de små undervisningsgrupperna kan användningen av motiverande muntlig 

uppmuntran i längden bidra till en inkluderande undervisning genom att eleverna får en 

undervisning som är anpassad efter deras kunskapsnivå. 

 

Mål som eleven inte varit delaktig i, belöningar, prov eller annan press är alla yttre 

motivationsfaktorer som kan leda till att eleven förlorar sin inre drivkraft och 

motivation. Endast elever som har lätt för sig i skolan och utan större ansträngning 

klarar skolarbetet kan dra fördel av dessa (Giota 2001). Eklöf (2010) forskar om elevers 

motivationsnivå vid provsituationer där provet inte påverkar deras betyg. När elever 

deltog i TIMSS1 advanced 2008, vilket räknas som ett low-stake2 prov för eleverna, 

                                                 
1 Trends in International Mathematics and Science Study, som utförs av gymnasieelever i tio länder 
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uppgav en stor grupp svenska elever att de inte var motiverade att anstränga sig då deras 

resultat inte var av betydelse för dem personligen. I jämförelse med elever från Norge 

och Slovenien var de svenska eleverna mest negativa och de hade också de lägsta 

resultaten, varför Eklöf menar att de låga svenska resultaten kan orsakas av brist på 

motivation likaväl som brist på kunskap. 

 

4.2 Vikten av relationer 

Raufelder, et al. (2012) har undersökt hur sociala relationer påverkar motivationen hos 

ett stort antal elever i Tysklands grundskolas senare årskurser. Närmare hälften av 

eleverna uppgav att lärarna var viktiga för motivationen men merparten av dessa elever 

upplevde att kamratrelationer hade ännu större inverkan på motivationen. Det fåtal 

elever som uppgav att läraren var den viktigaste motivationsfaktorn hade ofta 

svårigheter i sina kamratrelationer. 

 

Hardré, Sullivan och Roberts (2008) har undersökt vilka motiverande strategier som är 

mest effektiva i skolor på landsbygden. Baserat på elevers uppgifter framstod fyra 

områden som särskilt viktiga ur motivationssynpunkt: Eleverna behöver lärarens 

stöttning i sitt lärande och mot framtida mål. Eleverna behöver känna att undervisningen 

är relevant och gärna kopplad den till elevernas egna intressen. Eleverna vill bli 

behandlade med respekt och som unika individer. Eleverna behöver ha många 

möjligheter att lyckas och att läraren tror på att de ska lyckas. Dessa områden bygger 

dock på att läraren lyckas skapa goda relationer till eleverna. 

 

Relationer är också det som är mest framträdande i Hugos (2007) avhandling där han 

har följt en liten undervisningsgrupp på gymnasieskolans IV-program, med inriktning 

restaurang och storkök, under tre år. Han menar att de möten som sker mellan lärare och 

elev är helt avgörande för om ett lärande kan ske. Dessa elever hade lämnat grundskolan 

med bristande resultat och bristfällig motivation med upplevelsen att de haft en mängd 

olika lärare i årskurs sju till nio som gjort att relationen till dessa varit mycket ytliga. 

Eleverna upplevde sig som en i mängden menar Hugo.  

 

                                                                                                                                               
2 Begreppet low-stake innebär att provet inte har någon viktig betydelse för eleverna. 
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4.3 Motivationshöjande faktorer 

För att öka elevers motivation i undervisningssituationer finns flera strategier att 

använda sig av. Av vikt är att läraren strävar efter att ha höga men realistiska 

förväntningar på sina elever och att, tillsammans med eleverna, sätta upp mål som känns 

utmanande men möjliga att uppnå (Hardré, Sullivan & Roberts 2008; Jenner 2004; 

Wery & Thomsson 2013). Wiesman (2012) påpekar att lärare bör vara medvetna om att 

ungdomar och vuxna skiljer sig åt fysiskt, kognitivt, emotionellt och fysiologiskt och 

därför skiljer sig också deras uppfattning om vad som är motiverande. Hans forskning 

visar att eleverna själva klargör att viktiga motivationsfaktorer är: att kunna få en bra 

framtid, att se sitt arbete förbättras, att vara bra på något, få bra betyg och att ha en bra 

lärare (i den ordningen). Lärarna tror däremot att deras egen personlighet och intresse 

för eleverna är den faktor som har störst betydelse för elevernas motivation. Att 

undervisningen känns relevant för eleverna och har ett varierat innehåll är också av stor 

vikt tror lärarna.  

 

Denna uppfattning stöds av flera andra forskare som menar att skolans undervisning 

behöver kännas meningsfull och gärna kopplas till världen utanför skolan. Eleverna bör 

få inflytande över sin skolgång genom valmöjligheter i undervisningen där praktiska 

inslag gärna får förekomma (Hardré, Sullivan & Roberts 2008; Jenner 2004; Wery & 

Thomsson 2013). Att elever ofta har ett intresse för teknik och datoranvändning kan 

med fördel utnyttjas i undervisningen och att använda You Tube för att introducera ett 

nytt arbetsområde kan väcka elevernas intresse (Wiesman 2012). När uppgifter 

presenteras för eleverna menar Nyborg (2011) att läraren inte behöver tala om för 

eleverna att det är en svår uppgift, medan Wery & Thomson (2013) tycker att det är en 

fördel om läraren är ärlig om att det är en svår uppgift men visa sin övertygelse om att 

eleverna kommer att klara den. 

 

4.4 Orsaker till bristande motivation  

Det finns ett antal elever som har svårt att uppnå de krav på lärande som skolan ställer 

upp eller att uppvisa det sociala beteende som förväntas av eleven. Vissa elever blir 

utåtagerande och strider för sina egna behov eller blir självdestruktiva, medan andra 

intar en passiv roll och ger upp. Elever med denna kritiska eller negativa inställning till 

skolan och dess innehåll visar generellt lägre resultat än övriga elever och har också en 

lägre självbild och underskattar sin egen kompetens då det gäller de egna möjligheterna 
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att tillgodogöra sig skolans undervisning (Giota 2001). Denna elevgrupp, som består av 

fler pojkar än flickor, visar också upp en ängslighet, en bristande framtidstro samt en 

känsla av hopplöshet (Giota 2006).  

 

En känsla av ständiga misslyckanden i skolan bryter ner elevens självförtroende, vilket 

leder till förväntningar om fortsatta misslyckanden och elever får därmed svårighet att 

engagera sig i undervisningen eller känna motivation (Jenner 2004; Wery & Thomson 

2013). Många elever försöker då undvika att framstå som svaga eller obegåvade i 

jämförelse med sina klasskamrater genom att anta ett destruktivt beteende och struntar i 

att anstränga sig på lektioner, läsa läxor eller studera till prov. Genom detta beteende får 

dessa elever en uppenbar orsak till sitt skolmisslyckande men också ännu lägre 

motivationsgrad än tidigare (Pintrich 2000). En elev som befinner sig i den situationen 

tror ofta att de är inkapabla till inlärning och revolterar och beter sig illa i skolan på ett 

sätt de egentligen inte önskar (Giota 2001; Wery & Thomson 2013). De elever som 

beter sig illa i skolan kan ha ett helt annat motivationsbehov än majoriteten av eleverna 

och det behövs kunskaper hos lärare för att möta det behovet (Raufelder et al 2012). 

 

En annan orsak till bristande motivation kan vara kraven på prestationer genom betyg, 

prov och läxor (Giota 2001; Hugo 2007). Även hur bedömningen av elevernas 

prestationer går till kan ha stor inverkan. Att elevernas resultat på uppgifter och prov 

offentliggörs leder till en konkurrenssituation där eleverna tenderar att jämföra sina 

egna resultat med de duktigaste eleverna. För att bevara sin självkänsla kan då eleverna 

fortsättningsvis undvika lärandesituationer som hade kunnat utveckla deras förmåga i 

ämnet och öka motivationen (Giota 2001). 

 

Relationen med jämnåriga kan ha stor inverkan på motivationen till skolarbete. 

Avsaknad av kamratrelationer kan leda till lägre motivation då elever behöver känna 

gemenskap för att må bra i skolan. Dåligt fungerande relationer eller relationer med 

lågpresterande elever kan leda till sämre skolresultat och i förlängningen skolfrånvaro 

(Raufelder et al. 2012; Wiesman 2012). Sömnbrist anges också som en möjlig orsak till 

bristande motivation. Även om inte brist på sömn direkt kan härledas till lägre betyg 

kan beteende och humör påverkas negativt vilket i kombination med låg energi ger lägre 

motivation (Wiesman 2012).  
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5. Teoretisk förankring 

Det finns en rad faktorer som påverkar elevers motivation till skolarbete. Eftersom 

lärande i skolan mestadels sker i sociala sammanhang med hjälp av andra använder jag 

mig av Banduras (1977) socialkognitiva teori. Attributionsteorin är av vikt i 

motivationsforskningen genom de orsaksförklaringar som elever använder för att tolka 

framgångar och misslyckanden. Att skolsituationen är meningsfull, begriplig och 

hanterbar för eleverna beskrivs med hjälp av KASAM och är centralt för motivationen 

då avsaknaden av någon komponent kan leda till stress och ohälsa hos eleven. Det anses 

ha betydelse om eleven påverkas av inre eller yttre motivation då belöningar i form av 

yttre motivation kan minska eller helt ta död på den inre motivationen. Det finns ett 

flertal mer eller mindre kända motivationsteorier men jag har valt att inrikta mig på 

Heins (2012) tolkningar av Herzberg och McClelland som båda tar avstamp i individens 

individuella behov. 

 

5.1 Socialkognitiv teori  

Socialkognitiv teori handlar om hur och på vilka sätt människor lär sig och att i 

synnerhet interaktioner med andra människor samt sociala förhållanden påverkar 

lärandet. Det innebär att delar av en individs kunskapsinhämtning kan bygga på 

observationer av andra människor samt andras sociala interaktioner. Teorin säger att när 

människor observerar andras beteende och ser konsekvenserna av andras beteende, 

minns de händelseförloppet och kan använda denna information för att styra sitt eget 

beteende. Med andra ord behöver man inte lära sig nya beteenden enbart genom att själv 

försöka och antingen lyckas eller misslyckas, utan kan också dra nytta av andras 

handlingar. Motivation har inverkan på lärandet men lärandet kan också påverka 

motivationen (Imsen 2006).  

 

Teorin bygger på psykologiprofessorn Albert Banduras studier och experiment som 

visar att mänskligt beteende är en ömsesidig samverkan mellan kognitiva och personliga 

faktorer, beteende samt miljö/omgivning som skapar motivation (Bandura 1977). För att 

modellinlärning ska ske krävs: 

 Uppmärksamhet – för att lära sig av andra måste man ha förmåga att 

uppmärksamma andras beteende. Om man blir distraherad minskar 

uppmärksamheten och därmed lärandet. 
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 Minne – för att kunna återskapa det som uppmärksammats måste man minnas 

beteendet. 

 Reproduktion – att fysiskt kunna återskapa det som tidigare uppmärksammats. 

Här kan den faktiska fysiska kapaciteten hindra. 

 Motivation – då det inte är intressant att ta efter alla beteenden krävs motivation 

till handlingen. 

Från Bandura kommer också termen self-efficacy som i motivationssammanhang 

innefattar en persons förväntningar om sin egen förmåga att lära sig eller att utföra olika 

handlingar. Bandura beskriver att en person inte blir motiverad av enbart inre krafter 

eller yttre stimuli, utan motivationen skapas genom en samverkan mellan miljö, 

beteende, kognitiva och personliga faktorer (Schunk, Pintrich & Meece 2008). Bandura 

menar att dessa framgångsförväntningar påverkas av förebilder och inlärning genom 

observation och att direkt stöd och uppmuntran har inverkan på elevernas förväntan. 

Därmed har en vuxens positiva engagemang stor betydelse (Imsen 2006). 

 

Lundgren och Lökholm (2006) skriver att self-efficacy är centralt för människans 

förmåga att hantera och kontrollera sin livssituation. Den som har låg self-efficacy 

avstår från att försöka eftersom man fokuserar på det misslyckande som förmodas 

komma, ett misslyckande som i sin tur kan utlösa ångest. Detta skapar en stor sårbarhet 

hos individen som i kombination med de känslor av värdelöshet som uppstår kan leda 

till depression. 

 

5.2 Attributionsteorin 

Attributionsteorin handlar om hur vi tolkar vår omgivning och det som händer och sker 

runt omkring oss. Två personer kan vara med om samma sak eller bevittna samma 

händelse men tolka den på olika vis (Imsen 2006). Den tyske psykologen Fritz Heider 

grundade teorin på 1920-talet med utgångspunkt i att förstå människors handlanden. En 

människas handlingar kan förklaras av faktorer som kan vara antingen interna, där man 

lägger orsaken hos sig själv, eller externa, där omgivningen har varit avgörande (Jenner 

2004). En elevs benägenhet att förklara framgångar eller motgångar med interna eller 

externa faktorer har stor betydelse för en elevs motivation. Vid motgångar vid till 

exempel ett prov kan orsaksförklaringarna variera. Vissa menar att läraren inte förklarat 

ordentligt eller gett för lite tid vid provtillfället, medan andra lägger orsaken hos sig 
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själva och sina egna tillkortakommanden. Otur eller dålig dagsform kan vara en annan 

förklaring hos elever (Imsen 2006). 

 

Schunk, Pintrich och Meece (2008) använder istället begreppen miljöfaktorer kontra 

personliga faktorer (min översättning). De anser att det är viktigt att notera att personen 

som utför en handling har all information om orsaken till sitt beteende medan 

betraktaren bara har begränsad information. Detta kan lätt ge upphov till missförstånd i 

kommunikation mellan lärare och elev där elever ofta får som feedback att: ”de kan 

bättre om de jobbar hårdare”.  

 

Jenner (2004) menar att för att klarlägga orsaker, framgångar och misslyckanden läggs 

fokus på två dimensioner: 

 Läge, vilket förklarar om framgång respektive misslyckande beror på interna 

eller externa faktorer. 

 Grad av stabilitet som förklarar om orsaken till framgång respektive 

misslyckande är en bestående orsak (stabilt) eller något tillfälligt (instabilt). 

Det har också framkommit fyra huvudorsaker till framgång respektive misslyckanden: 

 Förmåga 

 Ansträngning 

 Uppgiftens svårighet 

 Tur/otur 

Dessa huvudorsaker kan placeras in i ett schema för att se hur de kategoriseras: 

 

Stabilitet                                  Läge  

Stabilt Internt 

Förmåga 

Externt 

Uppgiftens svårighet 

Instabilt Ansträngning Tur/otur 

 

(Jenner 2004, s 56, efter Weiner 1971) 

 

De elever som är mest framgångsrika i skolan är de som förklarar sina framgångar och 

motgångar som ett resultat av sina egna ansträngningar, det vill säga ”jag pluggade 

därför gick det bra” eller ”jag pluggade inte därför gick det dåligt”. Elever som upplever 

att de inte kan påverka sin skolsituation och ser sina resultat som något de inte kan 
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påverka, som att de inte är tillräckligt smarta eller att läraren inte tycker om dem, blir 

passiva i skolarbetet. Även elever som ser sig själva som smarta kan tendera att bli 

passiva eftersom de förr eller senare stöter på en svår uppgift. Det sätt som eleven ser 

sin inlärning på hänger samman med elevens känsla av hanterbarhet i skolarbetet 

(Lehtinen & Jakobsson 2016). 

 

5.3 KASAM 

Antonovsky (2005), professor i medicinsk sociologi, var den som presenterade teorin 

KASAM, Känsla Av SAMmanhang. Vissa människor har svårare att klara av 

påfrestningar i livet medan andra som går igenom liknande eller svårare utmaningar 

behåller sitt välmående. Genom en studie av israeliska kvinnor som överlevt 

koncentrationsläger under andra världskriget upptäckte Antonovsky (2005) tre teman 

som var gemensamma hos de kvinnor som klarat traumat bättre än andra. Dessa tre 

teman begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet blev utgångspunkten till teorin 

KASAM. Dessa kan inte ses som separata enheter utan måste ses och tolkas i relation 

till varandra. Antonovsky beskriver dessa tre teman enligt följande: 

 

Begriplighet handlar om hur man uppfattar sin tillvaro samt förmåga att förstå sig själv 

och känna sig förstådd. Vid en hög upplevd begriplighet har personen större 

förutsättningar att möta obekväma eller oförutsedda händelser då omvärlden upplevs 

som ordnad, sammanhängande och strukturerad. En person med låg känsla av 

begriplighet kan uppleva omvärlden och livet som kaotisk, oordnad, slumpmässig, 

oväntad och oförklarlig, vilket kan leda till en känsla av utanförskap. 

 

Hanterbarhet handlar om i vilken grad man upplever att det finns resurser att räkna med 

när man ställs inför höga krav eller olyckliga händelser i livet. Resurserna kan vara 

såväl den egna förmågan att hantera omständigheterna som personer i omgivningen som 

man litar på och kan räkna med. En person med hög känsla av hanterbarhet upplever att 

tillräckliga resurser finns för att hantera oförutsedda händelser, medan en låg känsla av 

hanterbarhet kan leda till att man tycker att man har fått en orättvis lott i livet och 

känner sig som ett offer för omständigheterna. 

 

Meningsfullhet slutligen, är en komponent som är starkt sammanbunden med 

motivation. Vikten av att vara delaktig i det som formar och påverkar en persons liv 
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framhålls som en viktig komponent. En hög känsla av meningsfullhet innebär att de 

problem och utmaningar som uppstår i livet inte ses som bördor, utan att det är värt att 

lägga ner kraft och energi på att bemästra dem.  Livet har en mening där det finns ett 

engagemang och en vilja att konfrontera en utmaning och ta sig igenom den med 

värdigheten i behåll. En låg känsla av meningsfullhet visas genom att personen upplever 

att det finns få områden i livet som har känslomässig betydelse och ett missnöje med de 

utmaningar som uppstår. Antonovsky (2005) menar att denna komponent är den 

viktigaste av de tre då hanterbarhet och begriplighet till stor del bygger på en människas 

känsla av meningsfullhet. 

 

En person med starkt KASAM kan anpassa sina handlingar efter de omständigheter som 

råder för att nå en så fördelaktig utgång som möjligt, medan en person med svagt 

KASAM saknar motivation att ändra sina handlingar och därmed finna alternativa 

vägar. Hur en persons KASAM utvecklas beror först på arv och psykosocial 

uppväxtmiljö och senare även på andra sammanhang (Antonovsky 2005). 

 

5.4 Inre och yttre motivation  

Den traditionella uppdelningen av motivationsfaktorer består av inre 

motivationsfaktorer, vilka skapas inifrån genom en önskan att utvecklas eller prestera 

och känna tillfredsställelse som person, och yttre motivationsfaktorer, vilka kommer 

utifrån, från andra, och som individen själv inte kan styra över, bara påverkas av (Hein 

2012). Lundgren och Lökholm (2006) menar att skolan i mångt och mycket består av 

påverkan som kan kategoriseras som yttre motivation i form av betyg och omdömen. 

 

Elevens uppfattning om sina egna handlingar är av stor betydelse och kan påverka den 

inre motivationen både positivt och negativt. När eleverna upplever att deras handlingar 

inte styrs av dem själva utan är påverkade av yttre faktorer, kommer deras inre 

motivation att minska. När lärare lockar elever med yttre belöningar för en uppgift som 

eleverna från början tyckte var intressant kommer elevernas inre motivation att minska. 

När belöningen är borta kommer motivationsfaktorer helt saknas och eleverna riskerar 

att bli passiva (Deci & Ryan 1991). I undervisningssituationer är det lockande att 

använda sig av belöningar som triggar den yttre motivationen eftersom det på kort sikt 

är effektivt och ger resultat. Problemet är att den yttre motivationen måste hållas vid liv 

med hjälp av ständiga belöningar och på sikt kan den inre motivation som fanns från 
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början helt släckas (Lundgren & Lökholm 2006). När klassrumsklimatet är tillåtande 

och främjar lärande samt när eleverna känner att de har utrymme att handla självständigt 

kommer deras inre motivation att öka (Deci & Ryan 1991). En annan form av yttre 

motivation är det vi gör för att undvika negativa konsekvenser, i kontrast till den inre 

motivationen som bygger mer på vårt känslomässiga inre. I korthet att vi gör saker helt 

enkelt för att vi tycker om det (Lundgren & Lökholm 2006). 

 

5.5 Motivationsteorier 

5.5.1 McClellands motivationsteori  

Enligt Hein (2012) bygger McClellands behovsteori på tre behov: maktbehovet, behovet 

av gemenskap och prestationsbehovet. Mc Clelland menar att våra behov inte är 

medfödda, utan något vi tillägnat oss och som påverkats av olika faktorer såsom 

uppväxt och kulturell bakgrund. De som har stort maktbehov vill kunna påverka 

människor och situationer och ser konkurrens som en fördel snarare än en nackdel. 

Önskan om inflytande är det mest centrala. Personer med stort behov av gemenskap 

behöver främst känna sig omtyckta och accepterade. Det är av största vikt att ha ett gott 

socialt förhållande till vänner och kolleger där arbete i team är att föredra. 

Prestationsbehovet är det centrala i teorin och anses höra samman med samhällets 

ekonomiska tillväxt. Personer med stort prestationsbehov är mycket resultatinriktade 

och lockas av utmaningar. Dock inte så stora utmaningar att chansen till framgång är 

allt för liten. Feedback som ges på en uppgift behöver vara konkret och kopplad till 

uppgiften och prestationen för att verka motiverande. Pengar eller andra materiella 

belöningar har mycket liten motiverande effekt på personer med stort prestationsbehov. 

Däremot kan personer med svagt prestationsbehov bli motiverade av ekonomiska eller 

liknande belöningar.  

 

5.5.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

Hein (2012) beskriver att Herzberg har kommit fram till att det finns två huvudsakliga 

motivationsfaktorer: hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är de 

som har koppling till omgivningen såsom arbetsförhållanden, relationer med kamrater, 

trygghet, god ledning och lön (betyg). Om dessa faktorer saknas leder det till missnöje 

och arbetsplatsen (skolan) blir en osund miljö att vistas i som kan leda till psykisk 

ohälsa. Det omvända, när alla dessa faktorer fungerar tillfredställande, verkar det 
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förebyggande mot missnöje och sämre arbetsprestationer men det leder inte automatiskt 

till motivation.  

 

Motivationsfaktorerna har med självförverkligande att göra. Man behöver kunna 

prestera och bli bekräftad i sitt arbete och själva arbetsuppgifterna behöver vara 

kreativa, utmanande och varierande med möjlighet till ansvar. Bekräftelse och 

prestation räknas som kortvarigare motivationsfaktorer då de ofta är kopplade till en 

specifik uppgift, medan de övriga har en mer långvarig effekt. 
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6. Metod 

6.1 Metodologiska utgångspunkter 

Det finns flera möjliga alternativ för att få underlag till de frågeställningar som 

formulerats i undersökningen. Jag har valt att använda mig av både enkäter och 

intervjuer. Enkäterna riktar sig i första hand mot min första frågeställning att ge mig 

svar på både motiverade och omotiverade elevers syn på olika motivationsfaktorer, men 

också en bred förkunskap inför intervjuerna. I intervjuerna, som mestadels riktas mot 

den andra frågeställningen, får jag möjlighet att undersöka mer på djupet då jag frågar 

omotiverade elever hur de ser på sin skolgång och sin motivationsbrist. Ahrne och 

Svensson (2011) beskriver att kvalitativa metoder är den dominerande metoden inom 

samhällsvetenskaplig forskning och att de kvalitativa metoderna är att föredra för att få 

en förståelse för andra människors perspektiv och social interaktion i samhället. Han 

menar dock att det är olyckligt att den allmänna uppfattningen är att den kvalitativa 

metoden utesluter den kvantitativa och att en samhällsforskare har mycket att vinna på 

att kombinera metoderna för att få en mer översiktlig bild. Bryman (2011) hävdar att 

alla metoder, såväl kvalitativa som kvantitativa har sina svaga punkter och menar då att 

flermetodsforskning kan vara ett alternativ. Att kombinera en kvalitativ metod med en 

kvantitativ kan kompensera dess svaga sidor med metodernas starka sidor. Att använda 

flera metoder ger också en större mångfald av åsikter och har en större möjlighet att 

täcka in det område som studien avser.  

 

6.2 Forskningsansats 

Trots att jag kommer att använda mig av flermetodsforskning (Bryman 2011), där jag 

kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod, väljer jag att fokusera på hermeneutik 

snarare än positivism då frågeställningarna i enkäterna har stora likheter med 

intervjufrågorna. Tyngdpunkten kommer också att ligga på den kvalitativa delen och 

den kvantitativa delen kan delvis betraktas som en förstudie till den.  

 

Hermeneutik som redskap innebär att forskaren försöker tolka innehållet i empirin 

utifrån det perspektiv som informanten haft och på så sätt få fram textens mening 

(Bryman 2011). Det viktigaste här är att förstå andra människors tankar och känslor och 

att forskaren har god empatisk förmåga och kan förstå en annan människas situation. 

Hermeneutik kan beskrivas som en interaktion mellan förförståelse och erfarenhet, 
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mellan teori och praktik samt mellan del och helhet. Detta skapar en kretsgång där 

större erfarenhet ger bättre förförståelse som utvecklas till verklig förståelse, den så 

kallade hermeneutiska spiralen (Thurén 2007). 

 

6.3 Planering, urval och genomförande 

6.3.1 Enkäter 

Den kvantitativa delen genomfördes i form av enkäter i klasser i årskurs åtta och nio, 

allt som allt 89 enkäter. En förfrågan skickades ut till rektorer (bilaga 1) på ett antal 

skolor i två olika kommuner där jag fick godkännande från två rektorer i samma 

kommun att komma och genomföra enkäterna. Baserat på min erfarenhet är det ofta är 

mot slutet av grundskolan som motivationen falnar hos många elever och därför ville 

jag inrikta mig på dem. De eleverna har också ett antal skolår bakom sig och har 

troligtvis en större analytisk förmåga än yngre elever och kan därmed komma fram till 

och uttrycka vad som motiverar dem till skolarbete. De motivationsfaktorer som tas upp 

i enkäten är de som frekvent omnämns i litteratur och forskning om motivation och som 

jag har ansett vara av vikt i svenska skolan. 

 

Enkäten (bilaga 3) genomfördes i helklass under ordinarie undervisningstid där jag själv 

var närvarande för att minimera risken för låg svarsfrekvens. För att säkerställa att alla 

elever fick en viss förkunskap om motivation och motivationsfaktorer höll jag först en 

kort genomgång och diskussion i varje klass där vi drog paralleller till motivation i 

samband med exempelvis träning och städning. För att undvika språk- eller läsproblem 

läste jag en fråga i taget högt för klassen innan de fick svara. Därmed kunde jag också 

direkt klargöra eventuella osäkerheter angående frågorna. 

 

Via enkäterna anlades också grunden till den kvalitativa delen bestående av intervjuer. 

Då jag önskade en djupare förståelse för elever som uppfattar sig som omotiverade till 

skolarbete innehöll enkäten en fråga där eleverna själva fick bedöma sin 

motivationsnivå. Samtliga elever fick möjlighet att lämna kontaktuppgifter till mig om 

de samtyckte till en intervju vid ett senare tillfälle.  

 

6.3.2 Intervjuer 

Då jag ansåg det viktigt att fokusera på de omotiverade eleverna och gå mer på djupet 

angående deras skolupplevelse och upplevelse av motivation genomfördes intervjuer 
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med dem. Intervjufrågorna bygger på enkäten som genomfördes i klasserna men är 

anpassade till intervjusituationen och med större fokus på hur eleverna upplever sin 

bristande motivation. Ahrne och Svensson (2011) beskriver den kvalitativa intervjun 

som oslagbar i syfte att återspegla flera människors reflektioner kring ett visst ämne. 

Fördelen med intervjuer är det breda materialet som frambringas genom intervjuerna 

men en fara är att personen som intervjuas säger det som passar i sammanhanget istället 

för sin ärliga mening.  

 

Då jag inte ville eller hade möjlighet att avgöra elevernas motivationsgrad kändes det 

mest korrekt att utgå från elevernas egen upplevelse och låta dem själva avgöra om de 

var motiverade eller inte till skolarbete. Jag gav eleverna den möjligheten i enkäten där 

en av frågeställningarna handlade om att ta ställning till sin egen motivation. En annan 

fråga handlade om elevernas egen uppfattning om eventuella skolsvårigheter vilket gav 

mig möjlighet att välja ut elever med i första hand motivationsproblem utan 

inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättning.  

 

Av de elever som anmälde sitt intresse för att bli intervjuade och som matchade de 

kriterier jag ställt upp valde jag ut elva stycken som fick med ett brev hem med en 

beskrivning av genomförandet samt möjlighet för vårdnadshavare att godkänna 

medverkan (bilaga 2). De fem elever som lämnade in ett godkännande från 

vårdnadshavare medverkade senare i intervjuer.  

 

Inför intervjuerna sammanställde jag en intervjuguide (bilaga 4) som till viss del bygger 

på frågorna i enkäten men med mer öppna frågor samt följdfrågor som uppmanar 

intervjupersonen att berätta med egna ord och fördjupa sig i sitt svar. Här fanns också 

möjlighet att följa andra intressanta tankegångar som uppkom spontant i intervjun med 

möjlighet att ställa följdfrågor. Detta är var Bryman (2011) betraktar som en 

semistrukturerad intervju, där intervjusituationen blir mer flexibel och riktningen 

påverkas av de svar som intervjupersonen ger.  

 

Intervjuerna utfördes på elevernas respektive skolor i mindre samtalsrum för att 

säkerställa ostördhet. Alla intervjuerna spelades in, vilket intervjupersonerna först fick 

godkänna, och tog cirka 30 minuter vardera.  
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6.4 Bearbetning 

Efter varje intervju gjorde jag en genomlyssning av det inspelade materialet och 

antecknade då det som kändes viktigt samt gjorde en första analys. Detta möjliggjorde 

en ökad förståelse som jag kunde ta med mig och använda vid kommande intervjuer. 

Därmed kunde jag dra nytta av den hermeneutiska spiralen som innebär att man under 

arbetets gång succesivt får en djupare förståelse för problemet (Thurén 2007). Senare 

transkriberade jag intervjuerna i sin helhet där vissa justeringar gjordes i 

intervjupersonernas talspråk för att det skulle bli lättare att läsa i skrift. Dock med stor 

försiktighet för att inte gå miste om intervjupersonernas personliga uttryckssätt.  

 

Bearbetningen av intervjumaterialet gjordes till viss del med stöd av min intervjuguide 

och enkätfrågorna för att få en första struktur och tematisk indelning. Under 

bearbetningens gång försökte jag vara lyhörd över vad intervjupersonerna lagt fokus på 

och kompletterat med nya teman. Intervjusvaren tolkades sedan utifrån de 

motivationsfaktorer som presenteras under avsnittet teoretisk förankring. 

 

6.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet menar att man som forskare innehar skyldigheter och ett ansvar 

gentemot de människor som ingår i studien (Hermerén 2011). Då jag i studien ville få 

fram upplevelser och tankar från omotiverade elever uppstod problemet hur man etiskt 

går tillväga för att välja ut elever som är omotiverade. Vem ska bestämma det? Jag, eller 

läraren? Jag kom fram till att det måste vara elevens egen uppfattning som bör avgöra 

här och i enkäten gavs möjlighet till detta.  

 

De viktigaste grundläggande etiska frågorna i anslutning till forskning handlar om 

frivillighet, integritet, konfidentalitet och anonymitet, vilket i svensk forskning innebär 

flera krav att ta hänsyn till. Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om 

undersökningens syfte samt att deras medverkan är frivillig och kan avbrytas och 

samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om sin medverkan 

samt att vårdnadshavares samtycke krävs om någon är minderårig (Hermerén 2011, 

Bryman 2011). Genom att eleverna i enkätundersökningen skattade sig själva som 

motiverade eller omotiverade och därefter tog ställning till om de ville fortsätta med en 

intervju låg avgörandet för medverkan hos eleven själv och min förhoppning är att 

ingen kände sig utpekad. Före enkätens genomförande fick eleverna information om 
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studiens syfte och vad en medverkan innebar och inför intervjuerna fick eleverna med 

ett brev hem med en skriftlig beskrivning av studiens syfte samt krav på 

vårdnadshavares godkännande av medverkan (bilaga 2). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas anonymitet ska bevaras och att 

personuppgifter och material ska förvaras så ingen obehörig kan ta del av det. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast får användas för 

forskningsändamålet (Bryman 2011, Hermerén 2011). I denna studie innebar det att alla 

som önskade kunde vara helt anonyma i enkäten och bara de som önskade medverka i 

intervjuer lämnade ut sitt namn. Av praktiska skäl behövde undervisande lärare 

informeras om orsaken till elevers frånvaro under en lektion men med de fingerade 

namnen kan inte uttalanden spåras till enskilda elever. Under arbetets gång har 

intervjuer och anteckningar förvarats så att ingen annan än jag haft tillgång till 

underlaget. När studien har blivit godkänd kommer materialet att raderas. 

 

Ett annat övervägande att ta ställning till var att då omotiverade elever kunde antas vara 

en utsatt grupp redan, kanske med låga resultat i skolan och lågt självförtroende var det 

viktigt att inte ytterligare öka en eventuell känsla av misslyckande. De frågeställningar 

som togs upp under intervjun med de elever som ville medverka i studien kan ha väckt 

frågor hos eleven som kan vara jobbiga att hantera beroende på orsak till 

motivationsbristen, men frågorna kan också ha gett en insikt i den egna problematiken 

och gett den medverkande kunskaper om sina egna motivationsfaktorer. Detta skulle 

kunna bidra till ökad motivation i framtiden, även om detta inte var syftet med studien. 

Åter igen bör frivilligheten ha gjort att medverkande elever haft en inneboende vilja att 

tala om dessa frågor och känt sig bekväma med det. 

 

6.6 Metodkritik 

En kvalitativ metod som semi-strukturerade intervjuer kan aldrig bli objektiv. Ahrne 

och Svensson (2011) menar att resultatet av en intervju beror på många olika faktorer 

såsom tid och plats för intervjun, men framför allt påverkas intervjupersonen av olika 

faktorer vilket kan ge andra svar än de intervjuaren tänkt sig. För att minska de negativa 

sidor som varje forskningsmetod har valde jag att använda mig av flermetodsforskning 

genom att kombinera enkäter med djupintervjuer. Flera av de nackdelar som Bryman 

(2011) nämner angående enkäter, såsom svårighet att förtydliga frågor och att bortfallet 
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blir stort, har jag lyckats undvika i och med min närvaro vid tillfällena för 

genomförande. Att enkätfrågor inte blir djuplodande eller att följdfrågor saknas hoppas 

jag till viss del kunna uppväga med intervjuer. Dock har flermetodsforskning fått kritik 

från flera håll då olika forskningsmetoder bygger på olika kunskapsteoretiska grunder 

som inte är förenliga (Bryman 2011). 

 

En nackdel med hermeneutisk inriktning kan vara att de tolkningar som görs inte är 

tillförlitliga då forskaren riskerar att projicera sina egna egenskaper på andra eller tror 

att andra upplever situationer på samma sätt som man själv gör (Thurén 2007). Min 

intention har varit att låta mina egna värderingar stå åt sidan och låta eleverna tala 

färdigt och hellre ställa en följdfråga än att ta för givet att jag förstått. Ändå måste jag 

inse att de tolkningar jag gjort bygger på mina egna erfarenheter och referensramar. 
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7. Resultat 

7.1 Enkätundersökning 

Av de 89 enkäter som gjordes angav 57 elever att de är mycket motiverade eller ganska 

motiverade till skolarbete, 25 elever angav att de är lite motiverade eller inte alls 

motiverade till skolarbete. I sju enkäter var svaren otydliga eller hade fler än ett 

svarsalternativ hade angetts. Dessa sju plockades bort vid jämförelsen mellan 

motiverade och omotiverade elever. 

7.1.1 Samtliga elevers uppfattning om motivationsfaktorer 

Stapeldiagrammet nedan redovisar vilka motivationsfaktorer som är av vikt för samtliga 

deltagare i enkätundersökningen (se bilaga 3), oavsett egen motivation. För enkelhetens 

skull är kategorierna mycket viktigt och ganska viktigt sammanslagna i staplarna men 

med möjlighet att ändå utläsa kategorierna separat. Motivationsfaktorerna redovisas i 

fallande skala med den motivationsfaktor som eleverna ansett vara viktigast först. Den 

första stapeln ”Att du själv känner dig nöjd med dina prestationer” är alltså den 

motivationsfaktor som flest elever ansett vara viktig. 

 

 
Resultat av samtliga elevers svar om vikten av olika motivationsfaktorer 

9%

11%

14%

26%

32%

26%

45%

47%

39%

51%

35%

56%

49%

66%

28%

27%

36%

40%

40%

53%

36%

36%

45%

39%

57%

36%

46%

29%

ATT DINA KLASSKOMPISAR/KOMPISAR TYCKER ATT 
SKOLARBETE ÄR VIKTIGT

ATT DATOR/IPAD ELLER ANNAN TEKNIK ANVÄNDS I 
UNDERVISNINGEN

ATT DU FÅR VARA MED OCH BESTÄMMA OM HUR 
UNDERVISNINGEN SKA SE UT

ATT LÄRAREN HAR HÖGA FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG 
OCH TROR ATT DU KAN

ATT DINA FÖRÄLDRAR HJÄLPER DIG MED DITT 
SKOLARBETE

HUR BRA DU KOMMER ÖVERENS MED LÄRAREN

ATT DU FÅR LÄRA DIG NYA SAKER

ATT DINA FÖRÄLDRAR TYCKER ATT SKOLAN ÄR VIKTIG

HUR MYCKET LÄRAREN UPPMUNTRAR OCH STÖTTAR 
DIG I DITT ARBETE

ATT HA ETT LÅNGSIKTIGT MÅL

DITT EGET INTRESSE FÖR ÄMNET

LÄRARENS ENGAGEMANG I ÄMNET

ATT FÅ BRA BETYG

ATT DU SJÄLV KÄNNER DIG NÖJD MED DINA 
PRESTATIONER

Mycket viktigt Ganska viktigt
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7.1.2 Skillnader mellan motiverade och omotiverade elever 

Här nedan visas resultat från samma enkätundersökning men här är resultaten uppdelade 

i kategorierna motiverade respektive omotiverade elever. Det första diagrammet visar 

den motivationsfaktor där resultatet skiljer sig mest mellan motiverade respektive 

omotiverade elever. Resultatredovisningen fortsätter sedan ner till den 

motivationsfaktor där resultatet mellan motiverade respektive omotiverade elever skiljer 

sig minst åt. 

 

 
1. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 29 procentenheter. 

 

 
2. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 29 procentenheter. 

 

 
3. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 26 procentenheter. 

 

48%

52%

19%

81%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Att dina föräldrar hjälper dig med ditt skolarbete

motiverade elever omotiverade elever

80%

20%

51%

49%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Att dina klasskompisar/kompisar tycker att 
skolarbete är viktigt

motiverade elever omotiverade elever

68%

32%

42%

58%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Att du får vara med och bestämma om hur 
undervisningen ska se ut

motiverade elever omotiverade elever
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4. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 16 procentenheter. 

5. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 15 procentenheter. 

 

 
6. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 14 procentenheter. 

 

 
7. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 14 procentenheter. 

28%

72%

12%

88%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Att du får lära dig nya saker

motiverade elever omotiverade elever

44%

56%

30%

70%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Att läraren har höga förväntningar på dig och tror att 
du kan

motiverade elever omotiverade elever

72%

28%

58%

42%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Att dator/Ipad eller annan teknik används i 
undervisningen

motiverade elever omotiverade elever

28%

72%

13%

87%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Att dina föräldrar tycker att skolan är viktig

motiverade elever omotiverade elever
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8. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 13 procentenheter. 
 

 
9. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 7 procentenheter. 
 

 
10. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever 5, procentenheter. 
 

 
11. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 4 procentenheter. 

12%

88%

25%

75%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Hur bra du kommer överens med läraren

motiverade elever omotiverade elever

20%

80%

13%

87%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Hur mycket läraren uppmuntrar och stöttar dig i ditt 
skolarbete

motiverade elever omotiverade elever

12%

88%

7%

93%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Lärarens engagemang i ämnet

motiverade elever omotiverade elever

8%

92%

4%

96%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Att få bra betyg

motiverade elever omotiverade elever
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12. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 4 procentenheter. 

 

 
13. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 4 procentenheter. 

 

 
14. Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever, 2 procentenheter. 

 

Övriga kommentarer i enkätens öppna fråga: 

Ifall någon säger att man inte kan (omotiverad elev) 

Om jag inte jobbar i skolan kommer det att få onödiga konsekvenser (omotiverad elev) 

Att jag gillar hur det är vi lär oss t ex olika typer av texter, grupparbete, presentationer 

osv (motiverad elev) 

Bra undervisningsmaterial och lärarens kunskaper (motiverad elev) 

Jag måste va intresserad i ämnet (omotiverad elev) 

Komma in på det gymnasium jag vill (motiverad elev) 

8%

92%

12%

88%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Att ha ett långsiktigt mål (t ex vidare studier, 
bra arbete)

motiverade elever omotiverade elever

8%

92%

4%

96%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKIGT

Att du själv känner dig nöjd med dina 
prestationer

motiverade elever omotiverade elever

8%

92%

6%

94%

LITE VIKTIGT/INTE VIKTIGT ALLS

MYCKET VIKTIGT/GANSKA VIKTIGT

Eget intresse för ämnet

motiverade elever omotiverade elever
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Att andra personer som kanske har lyckats bättre/är mer motiverade finns att prata med 

osv kompisar t ex (motiverad elev) 

Tänker på framtiden/pengar (motiverad elev) 

Att vi har gott om tid till inlämningar (omotiverad elev) 

 

7.2 Sammanfattning av enkätresultaten 

Bland resultaten där samtliga elevers svar, oavsett motivationsnivå, är sammanräknade 

är det motivationsfaktorn ”Att du känner dig nöjd med dina prestationer” som värderas 

högst. Det är också den motivationsfaktor som utmärker sig genom att hela 66 % av 

eleverna har ansett att den är mycket viktig. ”Lärarens engagemang i ämnet” anser 56 % 

av eleverna vara mycket viktigt, men ”Att få bra betyg” värderas ändå högre när elever 

som anser det vara mycket viktigt eller ganska viktigt slås samman. 

 

Längst ner tabellen finns tre motivationsfaktorer som sticker ut genom att de har fått 

betydligt lägre siffror än övriga faktorer, nämligen: ”Att dina klasskompisar/kompisar 

tycker att skolarbete är viktigt”, Att dator/Ipad eller annan teknik används i 

undervisningen” samt ”Att du får vara med att bestämma om hur undervisningen ser 

ut”. 

 

Vid en jämförelse mellan motiverade och omotiverade elever syns tydligt att 

omotiverade elever har avsevärt färre motivationsfaktorer som de anser vara av vikt, då 

deras procentsats ligger lägre vid samtliga faktorer utom två, nämligen: ”Hur bra du 

kommer överens med läraren”, som avviker kraftigt, samt ”Att ha ett långsiktigt mål”. 

Motivationsfaktorn där resultaten avviker mest i jämförelse mellan motiverade och 

omotiverade elever är: ”Att dina föräldrar hjälper dig med ditt skolarbete”. 

 

7.3 Intervjuer 

De teman jag har valt att redovisa resultaten i bygger på det som eleverna lagt 

tyngdpunkt på under intervjuerna samt de frågeställningar som finns i enkäten.  

 

Trots att syftet inte är att kartlägga enskilda elever har de ändå fått fingerade namn för 

att enklare kunna följa elevernas tankegångar och få en mer personlig bild av dem. 

Detta förstärks av elevernas egna röster genom de citat som redovisas. Samtliga elever 

som har intervjuats har i enkätundersökningen uppgett att de inte alls är motiverade eller 
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är lite motiverade till skolarbete. En av eleverna, Jonathan, uppger dock att 

motivationen börjat infinna sig nu på vårterminen i årskurs nio. Ingen av eleverna har 

några uttalade diagnoser eller funktionsnedsättningar som hindrat skolarbetet. Tvärtom 

visar det sig att flera av eleverna har riktigt goda resultat – trots viss frånvaro.  

 

7.3.1 Elevernas motivation 

Jonathan har haft problem med motivationen under en länge tid men känner att det har 

vänt och är väldigt glad över detta. Han beskriver hur han tidigare slösade bort 

merparten av lektionstiden och istället spelade spel på datorn. Han ångrar nu att han inte 

tagit skolan mer seriöst för han märker att det finns kunskapsluckor som gör det svårare 

för honom. 

 

”Nu i nian har jag typ tappat motivationen helt” inleder Signe intervjun med att säga. 

Hon beskriver hur hon i låg- och mellanstadiet tyckte mycket om att gå i skolan och ofta 

såg fram emot att gå dit. På högstadiet började motivationen dala för att nu i nian vara i 

princip obefintlig. Ludvig å sin sida tyckte att sjuan gick ganska bra för det var mycket 

nytt som gjorde det mer intressant, men nu i nian säger han först att han inte har någon 

motivation alls men ändrar sig sedan och lägger till att han nog har lite i alla fall. Han är 

oftast i skolan men medger att viss frånvaro finns. Han säger också att han är långt ifrån 

ensam om att sakna motivation och framhåller att mycket beror på lärarna som inte 

anpassar sig till eleverna. 

 

Frånvaro har även Signe som säger: 

 

…igår så var jag hemma. När jag vaknade tyckte jag att det var väl 

inte min dag typ och då typ… Jag försöker väl med att ’jag är sjuk 

idag’ till mamma och pappa, men de fattar. Ja de har väl typ kommit 

till en punkt att de har typ börjat ta mitt mående före, att de låter mig 

vara hemma ibland. Så jag brukar typ ha en vilodag brukar jag kalla 

det. Då gör jag saker som jag mår bra av istället. 

     (Signe) 

 

Nora har ingen frånvaro men förklarar att hon inte tycker om att gå till skolan, mycket 

beroende på den tuffa miljö som råder där. Hennes motivation varierar mycket och hon 

kan initialt vara motiverad att göra en uppgift men sedan tänka att hon inte kommer att 
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klara det och tappa motivationen. Detta trots att Nora har goda resultat och fina betyg. 

Maja har också relativt goda resultat i skolan men det hjälper inte upp motivationen. 

 

Jag har ingen motivation till något längre känns det som. Allt är 

tråkigt. Nu på vintern är allt så dystert. 

     (Maja) 

 

Maja förstår inte riktigt varför det inte fungerar i skolan. På sätt och vis trivs hon ju, 

men ändå inte. Orken saknas och det är svårt att ta sig upp på morgonen och komma 

iväg, något som var ännu svårare i årskurs åtta då Maja periodvis stannade hemma helt 

och hållet. Ibland när hon lyckats ta sig till skolan tryter orken mitt på dagen och hon 

måste gå hem. 

 

7.3.2 Att trivas i skolan och i klassen 

Nora menar att det är stämningen i klassen som har stor del i att hon inte tycker om att 

gå till skolan, trots att hon egentligen inte har så mycket emot själva lektionerna. 

Klassen har inte så god sammanhållning och hon beskriver den som tuff. Rädslan för 

tråkiga kommentarer gör att hon håller en låg profil både i och utanför klassrummet och 

sällan räcker upp handen för att svara på frågor. Hon säger att hon vet flera i klassen 

som upplever samma sak. Hon beskriver också själva skolmiljön som jobbig att vistas i. 

Även Signe beskriver en klass som hon inte trivs i och frågar sig själv varför hon inte 

bytt skola. 

 

…det är så mycket bråk, mellan tjejerna speciellt, men även…killarna 

är väldigt kaxiga, det tycker jag inte om. Det är lite sportkillar som 

ska synas och höras och så.  

     (Signe) 

 

Inte heller Ludvig trivs i klassen. Han umgås bara med äldre vänner på fritiden och 

beskriver sina klasskompisar som barnsliga och irriterande. Han känner sig inte riktigt 

hemma i klassen men har ändå några som han brukar ”hänga med” när han är där. 

Jonathan å andra sidan trivs bra i sin klass och tycker att det är helt ok att komma till 

skolan. Det är viktigt för honom att få träffa sina vänner i skolan eftersom han idrottar 

mycket på fritiden och inte hinner träffa dem så mycket då. 
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Maja är mer ambivalent och menar att hon egentligen trivs i skolan och i klassen men 

ändå inte. Hon har svårt att förstå det själv. Hon har hög frånvaro och ”skippar ofta 

lektionen på morgonen” för att det är svårt att komma ur sängen och ta sig iväg. Hon 

menar att det är kompisarnas förtjänst att hon är i skolan oftare nu för att de peppar 

henne. Kompisarna gör att det ändå är roligare att vara på skolan än att bara ligga 

hemma. 

 

7.3.3 Lärarnas betydelse 

Ludvig tycker att han kommer väl överens med samtliga lärare men att han inte är så 

förtjust i alla. Han vill jobba på lektionerna men är kritisk till vissa lärares arbetssätt och 

vilka arbetsuppgifter de ger. Lärare som har mycket katederundervisning eller för hård 

disciplin har Ludvig svårt för: 

 

Jag tappar fokus hela tiden om jag ska sitta helt knäpptyst. Vi får inte 

lyssna på musik men alla gör det ändå (skratt). Jag har sagt till 

läraren att jag vill gå ut och jobba i grupprum med en kompis. Jag 

behöver någon att prata med annars blir det så jävla tråkigt, men hon 

lyssnar inte.  

     (Ludvig) 

 

Ludvig tycker dock att han kan prata med alla sina lärare men att vissa inger mer 

förtroende vilket ökar arbetsglädjen: 

 

X, vår bildlärare, han gillar också bilar och fordon och så. Vi typ 

snackar om det och sånt. Och musikläraren, han förstår sig på 

ungdomar och är schysst som fan. Jag gillar honom! Såna lärare som 

förstår ungdomar gillar alla. 

     (Ludvig) 

 

Även Maja tycker att de flesta lärare går att prata med men att vissa har bättre förståelse 

och är lättare att öppna sig för. Maja som inte alltid mår så bra uppskattar läraren som 

ger henne tillåtelse att gå hem utan att ifrågasätta så mycket. En annan lärare som hon 

tycker ställer för mycket frågor undviker hon i möjligaste mån. 
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Jonathan menar också att det underlättar kontakten med läraren om de har något 

gemensamt intresse och nämner idrott. Han uppskattar också att läraren är energisk och 

använder sig av humor i undervisningen. Att få hjälp direkt när han kör fast tycker 

Jonathan är av största vikt, annars tappar han motivationen snabbt. Han nämner en 

lärare som han haft tidigare som han menar hade ”konstig undervisning” och som hade 

gav en stor mängd läxor och prov och menar att det var en riktig motivationssänkare. 

 

Signe är mycket vältalig och får här lite utrymme att visa det: 

 

Alltså, jag har väl ganska mycket problem med lärare. Jag behöver ha 

en lärare som kan hitta ett sätt som funkar för mig, så jag är väl typ… 

inte ovän med, men det är många lärare som tycker att det är svårt att 

hantera mig antar jag. De flesta lärare är ju inte så att de hittar 

lösningar före, utan de kör sitt sätt och så blir jag ovän med dem. För 

att vara en bra lärare behöver man kunna hitta lösningar och vara en 

snäll människa. För det finns lärare som jag tycker att de är inte ens 

trevliga människor och då har jag jättesvårt att samarbeta med dem. 

Vissa lärare vill ju typ att man inte ska lyckas liksom. 

     (Signe) 

 

Signe återkommer flera gånger under intervjun till frustrationen att inte bli förstådd av 

flera lärare. Hon beskriver oviljan hos vissa att anpassa till exempel muntliga 

redovisningar som Signe tycker är jobbiga att genomföra. Hon har själv kommit med 

förslag på lösningar till exempel genom att spela in på Ipad, men inte fått gehör utan 

riskerar nu att sänka flera betyg. 

 

Nora önskar, i motsats till Ludvig, fler stränga lärare som kan hålla ordning i klassen så 

det blir arbetsro. Något som är motivationssänkande enligt Nora är lärare som har långa 

genomgångar som är otydliga och svåra att förstå eller lärare som är dåliga på att 

förklara vad som ska göras och vad eleverna ska jobba med så att Nora måste fråga flera 

gånger. 

 

7.3.4 Lärarnas arbete med motivation 

Signe menar att lärarna sällan eller aldrig jobbar på att eleverna ska få ökad motivation 

till skolarbetet. Hon uppfattar det som att lärarna tar för givet att motivation är något 
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som bara ska finnas hos eleverna, men hon tillägger sedan att några få lärare nog förstår 

att det inte alltid är så kul att gå i skolan. Nora är inte lika hård som Signe i sin 

bedömning men inte heller hon tycker att lärarnas motivationsarbete lyckas så bra trots 

att hon anar att de försöker: 

 

Alltså, jag tror det, att de försöker liksom, men … vissa kanske inte 

lyckas så bra. Men jag tror att de försöker. Försöker typ göra 

lektionerna roligare eller typ variera dem och sånt. 

     (Nora) 

 

Även Maja beskriver lärarnas ansträngningar med motivationsarbete som skiftande och 

menar att vissa lärare ändå försöker göra undervisningen mer intressant till exempel 

genom att visa film inom ämnet, men Maja anser inte att det ger några som helst 

resultat. Att undervisningen ofta är inriktad på att eleverna ska läsa på egen hand och att 

texterna är långa och ointressanta tycker Ludvig är mycket motivationssänkande och 

något som allt för många lärare lägger allt för mycket tid på.  

 

Jonathan däremot anser att lärarna jobbar på att motivera eleverna, till exempel genom 

att använda datorn istället för att bara läsa ur en bok, eller att köra frågesport med 

veckans nutidsfrågor vilket gör det mer intressant. Nora kommer till slut också på något 

som fungerar och tar upp de betygsprat som flertalet lärare har med viss regelbundenhet. 

Där får eleverna veta hur de ligger till och vad de kan göra för att förbättra sina resultat. 

Nora tycker att det är motivationshöjande att få en klar bild av sin skolsituation. 

 

7.3.5 Stödet hemifrån och dess betydelse 

Alla de intervjuade eleverna känner att de har gott stöd hemifrån och att föräldrarna har 

förväntningar på att de ska lyckas i skolan, men effekten av detta visar sig lite olika hos 

eleverna.  

 

De begär ganska mycket, att man ska klara alla grejerna, så om jag 

känner att jag är dålig på något så hjälper de gärna till. De vill att 

det ska gå bra! Jag tänker på det när jag jobbar ibland. 

     (Jonathan) 
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Jonathan förklarar att det enbart känns positivt att föräldrarna har förväntningar på 

honom och att det är mycket på grund av det som han har börjat att ta skolan på större 

allvar. Att tänka på föräldrarnas stöd får honom att jobba bättre, även när det är tråkigt 

och tungt.  

 

Ludvig berättar att hans mamma tycker att skolan är ”skitviktig” men att hon också har 

förståelse för att skolarbetet kan vara tungt och jobbigt. Ludvig menar att hans mamma 

tycker att nästan alla lärare på skolan är idioter och att han håller med sin mamma nu 

även om han inte tyckte det först, när han började sjuan. Förståelse återkommer hos 

flera av eleverna. Så här säger Maja: 

 

Pappa var duktig i skolan och mamma var lite sämre, så när jag 

pratar med pappa så lyssnar han inte lika mycket. Han förstår ju inte 

att det är svårt för han har alltid varit så duktig men mamma hon 

förstår ju. 

     (Maja) 

 

Nora trycker också på vikten av att föräldrarna är förstående och att de har förståelse för 

att skolan kan vara jobbig. De är väldigt engagerade i hennes skolarbete och pratar 

mycket om skolan hemma. De och Noras bröder hjälper gärna till med läxor och 

uppgifter om de kan. Nora uttrycker en positiv känsla om familjens engagemang. I 

motsats till övriga intervjuade elever har Signe en helt annan känsla inför föräldrarnas 

engagemang. Hon uppehåller sig länge kring ämnet och förklarar att hennes föräldrar 

har uttryckt en förväntan om att hon ska gå natur eller annan högskoleförberedande 

utbildning medan hon själv är inne på något praktiskt. Signe tycker förstås att det är kul 

att föräldrarna vill hennes bästa men att pressen blir för stor. Hon har själv märkt att hon 

struntar i att göra vissa uppgifter i skolan som föräldrarna tycker är extra viktiga men är 

också medveten om att det även slår tillbaka på henne själv.  

 

Ludvig vill förtydliga att vad mamma tycker har ingen egentlig inverkan på honom. 

Han har sina egna åsikter. Mammans uttalanden om att skolan har stora 

disciplinproblem håller han inte alls med om. Oavsett vad mamma tycker om skolan 

försöker han bara att jobba på. 
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7.3.6 Självkänsla 

 

Jag har inte så bra självförtroende […] Det är bara att man jämför 

sig med andra. För det är så väldigt mycket, att man jämför sig 

mycket med andra och då känner jag mig typ sämre. Privat har jag 

rätt bra självförtroende typ, men i skolan blir man så osäker. 

     (Nora) 

 

Trots att Nora har bra betyg räknar beskriver hon sig själv som medel. Ofta är det tankar 

om att hon inte kommer att klara det som bromsar hennes insatser i skolan. Hon lägger 

orsaken till eventuella tillkortakommanden på sig själv men tillägger tveksamt efter en 

stund att det vid något tillfälle skulle kunna bero på att läraren inte lärt ut tillräckligt bra. 

Om ett prov går oväntat bra beror det mest på turen tror hon, men blir ändå glad. Även 

Signe anser att hennes resultat är genomsnittliga trots att hon har B i de flesta ämnen. 

Dock är hon orolig för att hon kommer att sänka flera sista terminen eftersom hon ligger 

efter med vissa uppgifter. Hon känner sig splittrad och är oroad över sin 

koncentrationsförmåga som hon känner brister. Även föräldrarna har uttryckt 

funderingar kring eventuella koncentrationssvårigheter. 

 

Jag har väl alltid varit nöjd med mig själv innan, men nu detta året 

har det väl blivit typ knasigt. Jag har förändrats mycket som människa 

antar jag, och vissa av mina vänner har märkt det också. Att jag har 

blivit lite surare, argare, ledsnare typ. Och då drabbas väl skolan 

mycket, det hänger ju ihop. 

     (Signe) 

 

Signe menar att när det inte går bra i skolan så är det på grund av att hon inte har 

ansträngt sig ordentligt eller inte visat vad hon egentligen kan, men sedan tillägger hon 

att det kan bero på läraren också. Hon ger ett exempel på ett ämne som hon faktiskt har 

svårt för och konstaterar att den läraren nog inte är så bra på att lära ut. 

 

Ludvig minns när han fick ett B på nationella proven i engelska i årskurs 6, och 

förklarar framgången med att han spelat mycket dataspel. Nu går det inte lika bra och 

han får nöja sig med ett E i engelska. Han säger att han märker att det går mycket bättre 

när han anstränger sig i skolan, som när han lyckades få godkänt på matteprovet, men 
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att orken tryter. Att skolan är tråkig anger han som främsta orsak till att det inte går så 

bra alltid. 

 

Jag kanske har vissa brister men jag accepterar mig själv som jag är. 

Alltså, jag ska inte tycka dåligt om mig bara för att någon annan gör 

det. 

     (Ludvig) 

 

Jonathan känner sig nöjd med sig själv och sina skolresultat. Vissa dippar kan det bli 

ibland när han inte får de resultaten som han önskat och trott. Han berättar om en 

uppgift i svenska som han var tvungen att göra om tre gånger innan den var okej vilket 

kändes jobbigt och det var frestande att ge upp. Jonathan menar ändå att det är enbart 

upp till honom själv hur resultaten blir och vill inte hålla någon annan ansvarig men 

nämner senare i intervjun att han vid ett tillfälle gjort ett otroligt bra resultat enbart för 

att gruppen omkring honom var så stöttande. 

 

Maja mår inte så bra och har svårt att hantera alla de krav som skolan har. Hon berättar 

om engelskan som hon alltid har tyckt varit rolig och som hon varit duktig i. hon tycker 

fortfarande inte att det är svårt men alla kraven har gjort att hon tappat lusten att lära sig 

nytt. Hon påpekar också att hon är en person som skjuter upp saker och är inte nöjd med 

det personlighetsdraget men hon tycker ändå att hon försöker och gör så gott hon kan. 

Hon berättar om ett höjt betyg i matte som hon är riktigt nöjd över och som hon kämpat 

hårt för. Om det inte hade gått vägen tror hon att hon hade slutat anstränga sig: ”När jag 

inte har kämpat förstår jag ju, men när jag har kämpat blir det jättejobbigt.” 

 

7.3.7 Kompisars inflytande 

 

Det är rätt många som tycker att skolan är viktig. Sen är det ett fåtal 

som inte alls … som är nöjda med bara E i några ämnen, men de 

flesta tycker att skolan är viktig. Kompisar påverkar inte mig så 

mycket men om inte någon hade satsat på skolan så hade det nog varit 

rätt lätt att hänga på där. I vår klass har det alltid bara varit en eller 

två som skiter i alltihop. 

     (Jonathan) 
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Signe berättar att hennes klass är relativt högpresterande med höga meritvärden, precis 

som hon själv. Dock är ohälsan i klassen stor, särskilt bland tjejerna och Signe förklarar 

att i årskurs åtta var det bara hon och en tjej till som mådde bra. Övriga mådde dåligt 

och många hade hög frånvaro. Signe känner att hon har dragits med av detta och 

påverkats negativt, precis som Maja som tror att hon hade varit mycket mer motiverad 

om hon hade umgåtts med motiverade kompisar. Nu är alla i Majas umgänge 

omotiverade och flera orkar inte alls gå i skolan. Maja menar att alla är trötta och lite 

trotsiga och hellre lägger sin energi på annat, som killar. ”…man orkar typ inte lägga 

energi på allt” säger hon. 

 

Ludvig tycker inte att han påverkas av klasskompisarna eftersom han umgås väldigt lite 

med dem. De är barnsliga och han har väldigt lite gemensamt med dem förklarar han. 

Ludvigs vänner går på gymnasiet där flera gick första året på introduktionsprogrammet 

för att betygen inte räckte till. Detta har fått till följd att Ludvig har blivit bättre på att 

plugga och läsa läxor eftersom han inte vill gå samma väg som kompisarna. Han märker 

också på kompisarna att de trivs bättre på gymnasiet än på högstadiet och ser fram emot 

att själv få börja där. 

 

Man märker skillnaden. Typ min kompis X han hatar att läsa, men så 

sa han att nu typ, när man väl kommer in i en bok är det skitkul att 

läsa. För då vill man typ läsa när man går där. Den känslan vill jag 

ha också, men det får jag inte här. 

     (Ludvig) 

 

Lite på samma spår är Nora som också har flera kompisar som är omotiverade. Till 

skillnad från Signe och Maja dras inte Nora med av detta utan känner tvärtom att det 

sporrar henne att göra bättre resultat. När kompisarna är omotiverade blir Nora mer 

motiverad men när vi försöker nysta i varför det är så konstaterar Nora att hon inte alls 

vet. 

 

7.3.8 Vilka motivationshöjande åtgärder önskar eleverna? 

Flera elever efterlyser roligare lektioner men efter vi diskuterat vad det innebär visar det 

sig att ingen har några orimliga krav. Det handlar mest om varierad undervisning och en 

engagerad lärare. Maja nämner att läraren bör ha en rolig inställning och inte behöver 

vara för sträng, såvida det inte är stökigt i klassen. Nora benämner det som att läraren 
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gärna får ha inlevelse i undervisningen och inte bara stå framme vid tavlan och prata. 

Att variera eget arbete med grupparbeten är också önskvärt. Samtidigt menar Maja att 

det egentligen är ämnet som är avgörande om det är intressant eller inte. Hon önskar 

också få använda sin Ipad mer eftersom hon tycker det känns lättare att skriva på den. 

 

Trygghet och relationen till läraren är också viktig: 

 

Jag hade velat ändra lite typ i klassen. Att klassen blev lite mer tight 

och nära så att man känner sig trygg och sånt. Och att lärarna kanske 

blir lite mer, jag vet inte, att man får bättre relation till eleverna typ. 

Det är viktigt för att läraren ska känna eleven och veta att ’hon 

behöver jobba mer på det här och då måste jag hjälpa henne med det’ 

typ så. 

     (Nora) 

Signe uttrycker: 

 

Alltså, man är ju många i en klass men det hade varit bra om man 

hade kunnat jobba lite närmare, alltså lärare och elev. […] Det hade 

nog varit bättre för mig tror jag, att komma lite närmare varann och 

jobba lite mer tillsammans som ett team. För så är det inte nu. 

     (Signe) 

 

Signe önskar också lite mer variation i uppgifter och arbetssätt för hon tycker att skolan 

är lite enformig. Hon menar att det blir för många lektioner där läraren delar ut en 

stencil med frågor där hela lektionen ska ägnas åt att besvara dem. Mer muntlig 

undervisning och att använda film skulle göra det mer intressant tycker hon. Helt stick i 

stäv med vad Ludvig önskar: 

 

Mer fysiskt jobb, mer praktik. Att få testa på saker, inte bara kolla på 

när någon gör det på en film. Och inte läsa hela jävla tiden, inte 

genomgångar. För jag tycker det är skitkul att jobba. 

     (Ludvig) 
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Ludvig nämner, precis som Signe, lektioner där de får läsa i boken och svara på frågor, 

men Ludvig tycker att det är ett bra arbetssätt som han trivs med. Han önskar dock att 

eleverna fick samarbeta mer med varandra för då lär han sig mer. Han behöver också ta 

täta pauser och önskar att lärarna skulle förstå att det blir bättre om mobilen finns 

tillgänglig då. Han, liksom Signe, återkommer ofta till att lärarna inte är villiga att 

anpassa sig till eleverna. 

 

Jonatan ser inte att skolan kan eller behöver anpassas till eleverna. Skolan är bra som 

den är och det är eleverna som behöver ändra inställning till skolan säger han och 

tillägger att eleverna får se till att plugga när de är i skolan. Att lägga in en extra 

bensträckare när lektionen är lång kan han dock tycka vore bra. 

 

7.3.9 Mål och framtid 

För eleverna i nian är gymnasiet nära och de ser fram emot att gå vidare. Går man i 

årskurs åtta kan det verka mer avlägset men det finns ändå med i tankarna. Signe har 

höga betyg och kommer in där hon vill. Det hon ser mest fram emot är en förändring av 

lärare och klasskamrater. Gymnasieskolan som lockar är den där klasserna är små och 

lärarna verkar jobba nära eleverna. Det är dock inte den utbildning som föräldrarna helst 

önskar att hon ska gå. 

 

Jag har ju typ lätt att lära mig, men jag har alltid jobbat och kämpat 

för de betygen jag har. Det är skönt att gymnasiet är så nära. Jag är 

typ redo, nu! 

     (Signe) 

 

Ludvig ser också fram emot gymnasiet och tror att det kommer att bli mycket bättre där 

eftersom han får göra det han är intresserad av. Han är praktiskt lagd och vet precis vad 

han vill gå. Att lyckas komma in där och inte behöva mellanlanda på 

introduktionsprogrammet som flera av hans kompisar har gett honom lite extra 

motivation nu i slutet av högstadiet. 

 

Jag behöver ett E till så har jag behörighet i alla fall, till den skola 

jag vill gå på. Jag är nästan säker på att jag kommer in. 

     (Ludvig) 
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Han har redan provat på yrket genom prao och upptäckt att han inte har några problem 

med att kliva upp tidigt och jobba hela dagen. Bara han får göra det han trivs med. I 

motsats till Ludvig har varken Maja eller Nora helt bestämt sig för vad de ska välja på 

gymnasiet men de har båda en hyfsad uppfattning om vad de vill gå. Betygen räcker 

gott och väl till för båda tjejerna men medan Maja inte ser gymnasiet som någon 

betydande motivationsfaktor uppger Nora att tanken på framtiden och att komma in på 

rätt utbildning nog är det som har gett mest motivation. Hon såg till att tidigt ta hjälp av 

SYV för att ta reda på vad som krävs för att komma in på olika utbildningar. Hennes 

betyg är bra och hon vet egentligen att hon kommer in men känner ändå en viss 

osäkerhet inför framtiden.  

 

Jonathan inser att han borde ha tagit skolan mer seriöst redan i sjuan. Han har missat en 

del vilket har negativ inverkan på betygen. Han ångrar sig men säger att han får skylla 

sig själv. Trots det har han höjt sina betyg en hel del och tror nog att han ska komma in 

på den utbildning han vill, bara inte betygen rasar. 

 

Motivationen är lite bättre nu. Man har väl insett hur viktigt det är, 

det sista året. Nu när man vet mer om gymnasiet och vad man måste 

ha. 

     (Jonathan) 

 

7.4 Sammanfattning av intervjuresultaten 
Att komma överens med och ha en god relation med lärarna är viktigt för de intervjuade 

eleverna och det som är allra viktigast är att lärarna lyssnar på eleverna och ser dem som 

individer. Det är också önskvärt att lärarna varierar sin undervisning och sätten som 

eleverna redovisar sin kunskap på. Flera elever uppger att det är för mycket ensamarbete 

i skolan och att det ger mer att få samarbeta med andra. 

 

Det sociala sammanhanget har stor inverkan på motivationen där flera elever säger att 

de har bristfälliga relationer med klasskamrater och att skolans miljö kan kännas otrygg. 

Motsatsen finns också då kamratrelationerna kan vara det som gör att det känns roligare 

att komma till skolan. 
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Samtliga intervjuade elever anser att föräldrarna har stor delaktighet i deras skolgång 

men hur det inverkar på motivationen skiljer sig åt något. Merparten tycker att det har 

en positiv inverkan men en elev uppger att pressen blir så stor att det upplevs negativt. 

 

Samtliga elever har upplevt misslyckanden och lägger i första hand skulden på sig 

själva. De anser att de inte har ansträngt sig tillräckligt. Vissa elever medger att läraren i 

viss mån kan inverka på resultaten om de är dåliga på att förklara eller inte har gjort 

anpassningar till elevens förmåga. 

 

För eleverna, som går i årskurs åtta och nio, närmar sig gymnasiet och samtliga ser detta 

som en drivkraft att anstränga sig lite mer för att få högre resultat och komma in på den 

utbildning som de tänkt sig. Det finns en tro och en önskan om att skolan kommer att bli 

lite roligare bara de lämnat grundskolan bakom sig. 
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8. Analys 

Frågeställningarna i denna undersökning är: Vilka motivationsfaktorer är av vikt hos 

elever som anser sig vara motiverade i skolarbetet jämfört med elever som anser sig 

vara omotiverade? samt Hur beskriver omotiverade elever sin upplevelse av sin 

skolgång med fokus på motivationsfaktorer? Här analyserar jag resultaten utifrån dem. 

 

8.1 Vikten av olika motivationsfaktorer 

Att drivas av en inre motivationsfaktor är det som anses ge den största och mest 

varaktiga motivationen. Det handlar om en lust att utvecklas och prestera och att känna 

sig nöjd med sina prestationer (Hein 2012). Därför är det tillfredsställande att det är den 

motivationsfaktor som flest elever har ansett vara viktig är just ”Att du känner dig nöjd 

med dina prestationer”. ”Att få bra betyg” är den motivationsfaktor som placerar sig på 

andra plats men det är noterbart att det ett stort antal elever som valt alternativet ganska 

viktigt istället för mycket viktigt. Just betyg brukar betraktas som en yttre 

motivationsfaktor, något som ofta fungerar under en period men som också riskerar att 

släcka den eventuella inre motivation som fanns från början vilket kan göra att ingen 

motivation då finns kvar (Lundgren & Lökholm 2006). 

 

”Lärarens engagemang i ämnet” och ”Att ha ett långsiktigt mål” hamnar också högt, i 

synnerhet om man ser till hur många som har tyckt att det är mycket viktigt. Dessa kan 

ses som inre motivationsfaktorer men med en viss reservation eftersom mål kan vara 

antingen lärandemål (inre motivation) eller prestationsmål (yttre motivation) (Schunk, 

Pintrich & Meece 2008). Att lärarens engagemang är viktigt förklarar Lehtinen och 

Jakobsson (2016) med att känslor smittar. De menar att kroppen snarare än intellektet 

reagerar instinktivt på en annan människas sinnesstämning och överför den till sig själv. 

Om läraren själv tycker att ämnet är viktigt och intressant och tror på sitt 

lektionsinnehåll kommer eleverna att smittas av lärarens intresse. 

 

Förvånansvärt långt ner kommer ”Att dator/Ipad eller annan teknik används i 

undervisningen” och ”Att dina klasskompisar/kompisar tycker att skolarbete är viktigt”. 

Teknikanvändning anses ofta vara motiverande i skolan men det verkar inte eleverna 

själva tycka. Skolverket (2009) tror att den ökande användningen av datorer i skolan 

kan bidra till ökningen av eget, självständigt arbete och de anser också att eleverna 
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behöver mycket stöd av läraren då dator används i undervisningen. Giota (2001) anser 

att omgivningen i lärsituationer har stor inverkan på elever och Thornberg (2013) menar 

att unga påverkas mer av kamraters normer och värden än av föräldrarnas. Elevernas 

svar i enkäten visar dock att föräldrarnas åsikter betyder mer än kamraternas. 

 

8.2 Skillnad mellan motiverade och omotiverade elever 

Tre motivationsfaktorer skiljer sig påtagligt vid en jämförelse av motiverade elevers 

svar kontra omotiverade elevers svar nämligen:  

 Att dina föräldrar hjälper dig med ditt skolarbete 

 Att dina klasskompisar/kompisar tycker att skolarbete är viktigt 

 Att du får vara med och bestämma om hur undervisningen ser ut 

Skolverket (2009) har konstaterat att stödet hemifrån har fått allt större betydelse i 

svenska skolan, liksom att föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för elevernas 

resultat. Att de omotiverade eleverna ansett att det inte är viktigt att få hjälp hemma kan 

tyda på att föräldrarnas engagemang saknas eller att de inte har kunskaper nog att kunna 

hjälpa till. Det kan då vara en försvarsmekanism att uppge att det inte är viktigt snarare 

än att själv inse att det är något man saknar. 

 

Som tidigare nämnts visar forskning att jämnåriga kamrater har stor inverkan på ungas 

åsikter och beteende (Giota 2001, Thornberg 2013). Enkätsvaren visar att eleverna i 

allmänhet men de omotiverade eleverna i synnerhet inte ser sina kamrater om en 

motivationsfaktor. Av de 37 % av eleverna som uppgett att kompisars åsikter inverkade 

på motivationen, var det bara 20 % av dessa som var omotiverade. Enligt socialkognitiv 

teori bygger mycket av människors lärdomar och beteende på observationer av andra 

men för att inhämta ett positivt beteende krävs goda förebilder (Imsen 2006). Kanske 

många av de omotiverade eleverna saknar det? 

 

Överlag har de omotiverade eleverna oftare svarat att de angivna motivationsfaktorerna 

i enkäten är lite viktiga eller inte viktiga alls jämfört med de motiverade eleverna. Det 

innebär att omotiverade elever har färre faktorer som motiverar dem. Ett undantag som 

sticker ut är ”Hur bra du kommer överens med läraren” vilket visar att den 

betydelsefulla relationen till läraren är viktigare för elever med brister i motivationen. 

Något som sammanfaller med Hugos (2007) forskning som visar att relationen mellan 
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lärare och elever var den avgörande faktorn för lärande för de omotiverade elever han 

studerade. 

 

Att ha inflytelse över undervisning är inte så viktigt för omotiverade elever. Så mycket 

som 68 % menar att det är lite viktigt eller inte viktigt alls., jämfört med 42 % av de 

motiverade eleverna. Varför det är så framkommer inte men en teori är att inflytande 

kräver ett visst mått av engagemang. Skolverket (2009) framhåller annars att elevers 

medinflytande är en viktig faktor för en motiverande skolmiljö, i synnerhet för lite äldre 

elever. Det har också framkommit att elevinflytandet har ökat över tid. Det eleverna har 

mest inflytande över är läxor och prov visade det sig. 

 

8.3 Pedagogiska möten 

Att läraren är av stor betydelse för elever och skolans undervisning råder inget tvivel 

om. Jenner (2004) skriver att det är bemötandet som är avgörande för om motivation 

uppstår eller inte. Det har mindre med en persons egenskaper eller vilja att göra. Aspelin 

och Persson (2011) menar att det är en lärares relationella kompetens som är den absolut 

största enskilda faktorn till elevers skolframgång och framhåller vikten av att ge 

uppmuntran, stöd och feedback i skolarbetet, men också att läraren visar tolerans, 

empati och respekt för eleven. Under intervjuerna uppehåller sig och återkommer 

eleverna gärna till berättelser om sina lärare och vad de uppskattar eller inte tycker om 

hos dem. Det som oftast upprepades var att flera elever inte kände sig lyssnade på. De 

hade själva en klar uppfattning om vad som var svårt i skolan och vad som skulle kunna 

fungera bättre för dem i undervisningen men fick inget gehör av sina lärare. Hattie 

(2009) framhåller betydelsen av en väl fungerande dialog mellan lärare och elev som en 

framgångsfaktor och särskilt vikten av att läraren både söker och är öppen för elevernas 

styrkor och svagheter. En förklaring till de missförstånd som uppstår kan vara det som 

Schunk, Pintrich & Meece (2008) benämner som miljöfaktor vilket innebär att eleven 

har mer information om orsaken till sitt beteende eller prestation än läraren. Bådas 

antaganden om den andres vetskap kan göra att missförstånd lätt uppstår. 

 

Aspelin och Persson (2011) beskriver också att viktiga kompetenser hos en lärare är 

ledaregenskaper, där ordning och struktur men även en varierad undervisning ingår. När 

eleverna fick beskriva vad de ville ändra på i skolans undervisning beskrev fyra av fem 

just det som Hattie (2009) och Aspelin och Persson (2011) förmedlar. De efterlyste 
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variation i undervisningen med olika arbetssätt och redovisningssätt, men framför allt 

att få en närmare relation till sina lärare och en dialog om vad eleverna ska tänka på i sin 

kunskapsutveckling. 

 

Att inte alltid behöva arbeta på egen hand var också önskemål från eleverna. En elev 

gav klart uttryck för att det blev intressantare och han lärde sig mer när han fick jobba 

tillsammans med och diskutera med en klasskamrat. Att få arbeta i grupper var också en 

önskan. De får stöd av Vinterek (2006) som i sin rapport konstaterar att elever som i 

hög grad ägnar sig år individuellt arbete i skolan blir mindre engagerade. Hon menar 

också att det går att påvisa lägre skolresultat kopplat till individuellt arbete. Det är 

viktigt att skilja på individanpassning och individuellt arbete, där det senare har fått 

stort genomslag i svenska skolan, möjligtvis som en följd av det allt mer 

individualiserade samhället. 

 

8.4 Socialt sammanhang och andras inflytande 
Att det sociala sammanhanget har stor betydelse visar såväl Mc Clellands som 

Herzbergs motivationsteorier. I Mc Clellands teori är ett av de tre behoven den sociala 

gemenskapen och i Herzbergs teori ingår relationer med kamrater i hygienfaktorn vars 

komponenter är essentiella för fysisk och psykisk hälsa (Hein 2012). Flera av eleverna 

uppger att de inte trivs i sina klasser och att de inte har det sociala umgänge de skulle 

önska där. En av eleverna säger däremot att han har sina huvudsakliga sociala kontakter 

i skolan och i klassen och att det är av stor vikt för honom att träffa dem där. Han har 

heller ingen frånvaro utöver det vanliga. En annan av eleverna har mycket hög frånvaro 

men uppger istället att det är det sociala sammanhanget som gör att hon överhuvudtaget 

kommer till skolan ibland. En av eleverna återkom ett flertal gånger till den tråkiga 

stämning som råder i klassen och som hon upplever som hämmande och otrygg. Att det 

förekommer ett positivt klimat i skolan och i klassen har ett nära samband med goda 

prestationer i skolan (Hattie 2009). Ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna dessutom 

tillåts vara självständiga har en positiv inverkan på motivationen (Deci & Ryan 1991). 

Skolklimatet påverkas mer av organisationen än av gruppen i sig och har stor påverkan 

på såväl skolan som helhet som de olika grupperna på skolan menar Thornberg (2013). 

Aspelin & Persson (2011) skriver dock att det är lärarens ansvar att skapa goda 

relationer i klassen och ett gott klassrumsklimat men att det krävs en skicklig lärare för 

att besitta denna förmåga.  
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Enligt den socialkognitiva teorin har sociala förhållanden och hur vi interagerar med 

andra en stor inverkan på våra handlingar. Flera av eleverna har märkt att omgivningen 

har påverkat deras inställning till skolan och deras prestationer. En elev har också märkt 

att hennes psykiska mående har förändrats till det sämre när flera i hennes närhet inte 

mått väl. Två elever ser på sina kamrater som avskräckande exempel och har bestämt 

sig för att det ska gå bättre i skolan än för kamraterna. Att studera sin omgivning och se 

vilka konsekvenser andras handlande får kan vara ett givande sätt att lära sig utan att 

själv behöva utföra handlingarna (Imsen 2006). 

 

Samtliga elever upplever att föräldrarna är delaktiga eller mycket delaktiga i deras 

skolgång. Att föräldrarna förstår eller har förståelse för elevernas skolgång är mycket 

viktigt, särskilt när det känns svårt och tungt. Att känna sig förstådd är viktigt enligt 

KASAM då situationen kan kännas mer begriplig genom att andra är förstående. 

Hanterbarheten är också en del av KASAM vilket bland annat innebär att det finns 

pålitliga personer i omgivningen som en resurs när kraven blir höga (Antonovsky 2005). 

 

Att det finns förväntningar på prestation i kombination med en vuxens positiva 

engagemang kan ha stor betydelse för en elevs resultat (Imsen 2006), men det kan också 

finnas en fara i att eleven lär för andras skull, till exempel föräldrarna. Dessa så kallade 

prestationsmål betraktas vara yttre motiverande vilket gör att motivationen som uppstår 

i sammanhanget kan bli kortlivad (Schunk, Pintrich & Meece 2008). En av eleverna ser 

sina föräldrars förväntningar som en direkt orsak till sina nyvunna skolframgångar och 

kan utnyttja den positiva känslan i skolan då det känns tungt. En annan elev känner att 

pressen från föräldrarna har varit större än stödet och tror att föräldrarnas förväntningar 

är en anledning till att hon underpresterar. 

 

8.5 Framgång, motgång och självbild 
Om elevernas framgångar och motgångar ska tolkas utifrån attributionsteorin är det 

slående att alla elever utom en direkt lägger eventuella misslyckanden eller 

tillkortakommanden hos sig själva, det som enligt Jenner (2004) kallas den interna 

faktorn. De uppger att de inte pluggat eller ansträngt sig tillräckligt mycket. Först efter 

en stunds prat och eftertanke kommer dessa elever på att det också kan ha med externa 

faktorer att göra också och tar då upp lärare som är dåliga på att förklara. Två av 

eleverna påtalade också bristen av anpassningar till deras förmåga som uteblivit trots 
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påstötningar hos lärare. En elev uppgav att huvudskälet till hans låga resultat var de 

tråkiga lektionerna (extern faktor), men medgav sedan det bara var delvis sant och att 

han nog inte ansträngt sig så mycket heller. 

 

Det finns könsskillnader när det gäller tolkning av framgång och misslyckanden. Pojkar 

har en tendens att skylla misslyckanden på yttre faktorer som otur och förklara 

framgångar med inre faktorer som egen förmåga. Flickor förklarar sina misslyckanden 

med inre orsaker och framgångarna med yttre faktorer (Imsen 2006). Tanken med 

undersökningen är inte att utreda genusperspektivet i samband med motivation och 

underlaget är också för litet för att dra några egentliga slutsatser, men tendenserna finns. 

De båda killarna utstrålade gott självförtroende under intervjuerna och uppgav även vid 

direkt fråga att de var nöjda med sin person och sina prestationer. Alla tre tjejer uppger 

att deras självförtroende sviktar, i synnerhet kopplat till skolan och sina prestationer. En 

av tjejerna gav intrycket av att vara säker på sig själv som person och hon medgav att 

hon alltid haft gott självförtroende tidigare men att det är lite sämre nu.  

 

Vid ett lågt self-efficacy är det lättare att inte försöka än att försöka och misslyckas 

(Lundgren & Lökholm 2006, Schunk, Pintrich & Meece 2008). Eleven som kämpat 

med sitt matematikbetyg var övertygad om att hon skulle slutat försöka om det inte hade 

gått bra på senaste provet. Att denna elev inte heller mådde bra psykiskt var uppenbart 

och något hon själv var medveten om och berättade om. Lundgren och Lökholm (2006) 

menar att en låg self-efficacy kan leda till depression vilket tyvärr inte går att utesluta 

här. För eleven som spelade dataspel på lektionerna kändes det nog enklare att göra det 

än att misslyckas med ännu en uppgift. Lehtinen och Jakobsson (2016) menar dessutom 

att den kraftiga dopaminfrisättning som utlöses i hjärnan vid datorspel skapar ett 

beroende till den typen av belöning som spelet ger. Detta kan medverka till att 

belöningssystemet blir överaktiverat och att man blir avtrubbad för de naturliga 

belöningar man kan uppleva under en vanlig skoldag. 

 

Lundgren och Lökholm (2006) skriver att self-efficacy är centralt för människans 

förmåga att hantera och kontrollera sin livssituation. Den som har låg self-efficacy 

avstår från att försöka eftersom man fokuserar på det misslyckande som förmodas 

komma, ett misslyckande som i sin tur kan utlösa ångest. Detta skapar en stor sårbarhet 
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hos individen som i kombination av de känslor av värdelöshet som uppstår kan leda till 

depression. 

 

8.6 Målbild 

Två av eleverna har en klar uppfattning om vilken utbildning de vill gå på gymnasiet 

och övriga tre vet på ett ungefär. Gemensamt för samtliga är att de ser fram emot att gå 

vidare. I synnerhet eleverna i årskurs nio uttrycker en längtan och en förhoppning om att 

allt kommer att bli lite lättare då och det är det som ger lite extra kraft klara av 

skolarbetet, nu när målet är inom synhåll. Målet att gå vidare till gymnasiet har kommit 

närmare eleverna och Jenner (2004) menar att avståndet till målet har stor inverkan på 

motivationen. Han förklarar också att målet måste vara eftersträvansvärt, vilket samtliga 

elever har uttryckt, samt att det ska finnas möjlighet att nå sitt mål. Två av eleverna har 

tidigare saknat behörighet till gymnasiet men har nu förbättrat sina resultat så att det 

finns möjlighet att nå sitt mål, vilket uppenbart har haft en positiv inverkan på dessa 

elevers motivation. Övriga tre elever har redan goda eller mycket goda skolresultat och 

har därför lite svårare att dra nytta av målbilden för att öka sin motivation i nuläget.  

 

Det kan finnas en fara med att gymnasiet och att förbättra betygen verkar vara det enda 

konkreta målet för merparten av eleverna. Enligt Schunk, Pintrich och Meece (2008) 

faller detta under prestationsmål som anses vara yttre motiverande och därför har en 

tendens att ge kortvarig motivation, till skillnad mot om eleverna hade varit inriktade på 

att lära sig för sin egen skull. 

 

8.7 Sammanfattning av analys 

I resultaten visar det sig att den inre motivationsfaktorn ”Att du känner dig nöjd med 

dina prestationer” är den som flest elever, oavsett motivationsnivå, ansett vara viktig. 

Motivationsfaktorn ”Att få bra betyg” placerar sig på andra plats och kan räknas till den 

yttre motivationen. Satsningen på IT i undervisningen anser bara ett fåtal elever vara 

motiverande, vilket kan förklaras med att eleverna då arbetar mer självständigt. Något 

som inte främjar den sociala inlärningen. 

 

Det visar sig också att omotiverade elever har färre faktorer som motiverar dem. 

Undantaget ”Hur bra du kommer överens med läraren” visar att en god relation till 
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läraren är av större vikt för elever som uppfattar sig som omotiverade jämfört med 

motiverade elever. 

 

Bland de omotiverade eleverna framkom att flera elever inte kände sig lyssnade på och 

att lärarna inte var villiga att göra anpassningar i sin undervisning trots att eleverna 

försökt att förmedla vad de skulle vara hjälpta av i undervisningen. Att få en bättre 

relation och dialog med fler av lärarna efterfrågades. Eleverna önskade också mer 

variation i undervisningen med olika arbetssätt, till exempel grupparbeten. Flera 

nämnde att de märkt att undervisningen gav mer om de fick samarbeta med andra. 

 

Omgivningens påverkan på skolprestationer märkte samtliga av på ett eller annat sätt. 

Någon elev kände att föräldrarnas press var för stor medan en annan var hjälpt av 

föräldrarnas förväntningar. Flera kände sig inte bekväma i klassen och kunde märka att 

det drog ner deras prestationer medan en elev menade att vännernas stöd var 

anledningen till närvaron i skolan. 

 

Flera menade att deras självförtroende gällande skolarbete är bristande i motsats till vid 

andra situationer utanför skolan. Merparten lägger också orsaken till eventuella 

motgångar eller misslyckanden hos sig själva och menar att de skulle ansträngt sig mer. 

Att lämna grundskolan och börja på gymnasiet ger motivation att höja betygen men 

också en förhoppning om att allt kommer att bli mycket bättre där. 
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9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att få kunskap om vilka motivationsfaktorer som är viktiga 

hos elever i årskurs åtta och nio och om motivationsfaktorerna skiljer sig åt hos elever 

som bedömer sig själva som motiverade respektive omotiverade. Syftet har också varit 

att få en fördjupad kunskap om hur omotiverade elever ser på sin skolgång i relation till 

motivation till skolarbete samt motivationsfaktorer. Till grund för studien ligger 89 

enkäter och fem kvalitativa intervjuer med elever i årskurs åtta och nio.  

 

Att jag använde mig av två metoder i studien kan ha varit negativt så till vida att 

studiens begränsade omfattning gjort att det blivit relativt få enkäter respektive 

intervjuer. Om jag hade fokuserat på antingen enkäter eller intervjuer hade jag haft 

möjlighet att genomföra fler och därmed fått ett tillförlitligare resultat. Som syftet är 

formulerat passade det dock väl att använda två metoder och min uppfattning är ändå att 

enkäterna har gett en tillfredsställande brett underlag för att få en uppfattning om vikten 

av olika motivationsfaktorer för alla elever oavsett motivationsnivå, och att intervjuerna 

har gett den fördjupning som jag efterfrågat angående omotiverade elevers upplevelse 

av sin skolgång. 

 

Utformningen av enkäten och valet av motivationsfaktorer är naturligtvis avgörande för 

resultaten och frågan kan ställas om mina val är relevanta för syftet? Att många elever 

säkert är enkättrötta gjorde att jag begränsade antalet frågeställningar och endast hade 

ett fåtal öppna frågor för att få dem seriöst besvarade. Valet av de motivationsfaktorer 

som behandlas i studien är de som är mest frekvent förekommande i den litteratur och 

forskning som presenterat och som jag ansett vara passande för svensk skola. 

 

Att jag fanns på plats när enkäten genomfördes och dessutom styrde tempot genom att 

läsa en fråga i taget medförde att samtliga medverkande tycks ha tagit frågorna på allvar 

och gett enkäten den tid som krävts. Däremot har flera elever haft svårt att avgöra om de 

själva varit motiverade eller inte och ringat in två svarsalternativ. Där förstår jag att jag 

borde varit tydligare med vad svarsalternativen innebar och att de bara fick välja ett 
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alternativ. Dessa enkäter har räknats in vid redovisningen av samtliga elevers svar men 

tagits bort när resultaten delats upp i svar från motiverade respektive omotiverade 

elever. 

 

Intervjuerna gjordes med elever som var okända för mig och det visade sig vara bra att 

jag inte hade någon koppling till skolorna då eleverna var öppna och också vågade vara 

kritiska mot lärare och undervisning när de kände att det var befogat. Att det var elever 

som själva anmält sitt intresse gjorde att det var elever med ett intresse av att förmedla 

hur de såg på sin skolgång och hur bristen på motivation inverkade. En elev var dock 

inte lika talför som de övriga, och jag noterade vid bearbetningen av intervjumaterialet 

att jag hade behövt ställa fler följdfrågor där för att få samma djup som i övriga 

intervjuer. 

 

Jag spelade in intervjuerna och valde helt bort att anteckna då jag från tidigare 

erfarenheter av intervjuer märkt att mitt fokus blir allt för splittrat och att 

intervjupersonen inte får den fulla uppmärksamhet som krävs för ett gott resultat. Att 

lita på tekniken kan vara vanskligt, men den här gången gick det bra och min 

bedömning var att resultatet skulle bli allt för undermåligt annars. Vid transkriberingen 

skrev jag ut elevernas exakta formuleringar för att sedan med stor försiktighet redigera 

de citat som används i studien så att de blir förståeliga i skrift. 

 

De teorier som har använts vid analysen har till stor del inriktats mot inlärning i ett 

socialt sammanhang och socialt samspel vilket till viss del också styr resultaten. Vid val 

av andra teorier hade studien fått ett annat fokus och en användning av färre teorier hade 

gett ett mer samlat resultat. Nu ges istället möjlighet till fler dimensioner. Att jag har 

använt viss psykologisk teori har varit nödvändigt då motivation är nära förknippat med 

såväl psykologi som pedagogik.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Frågeställningarna som jag velat få svar på är: Vilka motivationsfaktorer är av vikt hos 

elever som anser sig vara motiverade i skolarbetet jämfört med elever som anser sig 

vara omotiverade? och Hur beskriver omotiverade elever sin upplevelse av sin skolgång 

med fokus på motivationsfaktorer?  
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Den första frågeställningen som kopplats till enkäten visar att omotiverade elever har 

färre motivationsfaktorer som de anser vara viktiga jämfört med motiverade elever. 

Flera motivationsfaktorer har ändå värderats förhållandevis lika hos motiverade och 

omotiverade elever. Ett resultat som avviker markant är motivationsfaktorn ”Att dina 

föräldrar hjälper dig med ditt skolarbete”, vilket motiverade elever anser vara mycket 

viktigare än vad omotiverade elever gör. Föräldrar har skiftande möjlighet och förmåga 

att hjälpa sina barn, och att omotiverade elever värderar föräldrars hjälp lågt som 

motivationsfaktor kan ha sin grund i att de sällan eller aldrig får hjälp med skolarbetet 

hemma. Skolverket (2009) slår fast att det stöd som ges hemifrån har betydelse för 

skolresultaten men jag har inte stött på någon forskning angående föräldrars 

engagemang kopplat till enbart motivation.  

 

När jag ser till intervjuerna med omotiverade elever har fyra av fem tillgång till stöd i 

skolarbetet hemma så här överensstämmer inte intervjuresultaten med enkätresultaten. 

Det är heller inte min avsikt att resultaten måste bekräfta varandra då djupintervjuer ger 

ett begränsat underlag jämfört med enkäter, men det är ändå intressant att jämföra. En 

av eleverna menar dock att föräldrarnas hjälp blir mer av en press som sänker 

motivationen betydligt. 

 

Ett annat resultat som avviker är ”Att dina klasskompisar/kompisar tycker att skolarbete 

är viktigt”, där omotiverade elever också ligger markant lägre än motiverade elever. 

Enkäten kan inte svara på varför, men flera elever uppgav vid intervjuerna att de hade få 

eller otillfredsställande relationer med klasskamrater och att övriga kamrater inte 

värderade skolarbete så högt. Här ser jag en viktig uppgift för lärare i att jobba med 

klassrumsklimatet så att tryggheten i klassen finns för samtliga elever (se Aspelin & 

Persson 2011) samt att hjälpa elever att finna goda samarbetspartners i klassrummet 

som de kanske inte skulle ha funnit eller valt på egen hand. För eleverna vill inte jobba 

så mycket på egen hand som de gör idag visar intervjuerna. 

 

Endast två motivationsfaktorer värderade omotiverade elever högre än motiverade 

elever. Faktorn ”Hur bra du kommer överens med läraren” värderar omotiverade elever 

hela 13 procentenheter högre än motiverade elever. Det bekräftas också av intervjuerna 

där eleverna ofta återkom till lärarnas betydelse och vikten av att de kände sig lyssnade 

på och fick förståelse av läraren. Även om skolämnet i sig inte intresserade så kunde 
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kontakten med läraren göra att motivation uppstod och då även en önskan att prestera. 

Att känna sig sedd och inte som en i mängden är viktigt menar de intervjuade eleverna. 

 

Vid enkätens motivationsfaktor ”Att ha ett långsiktigt mål” skiljde endast fyra 

procentenheter men det är ändock ett avvikande resultat. Vid intervjuerna fanns hos 

eleverna ett stort fokus på att komma vidare och att de var trötta på situationen de 

befann sig i. Motivationen blev då att prestera för att komma in på gymnasiet. Om 

undersökningen hade gjorts i lägre åldrar hade resultatet säkert blivit ett annat. Det 

fanns också ett större hopp hos eleverna när vi talade om gymnasiet. Då skulle allt bli 

roligare och motivationen skulle infinna sig igen trodde flera.  

 

Även om studien inte är inriktad på genusjämförelser så vill jag ändå belysa att de tre 

intervjuade flickorna samtliga var högpresterande med goda resultat som de själva 

tyckte var medelmåttliga. De uttryckte även att de hade lågt självförtroende i 

skolsammanhang och det fanns även psykiska problem hos vissa. De båda pojkarna 

uttalade gott självförtroende och var i det stora hela nöjda med sina skolresultat trots att 

de var betydligt lägre än de intervjuade flickornas. Min uppfattning är att det finns en 

hög igenkänning angående detta ute på skolorna och att medvetenhet är en god början 

på åtgärd. 

 

Att motivation är något som det inte talas om i skolan är samtliga intervjuade överens 

om. De upplever förväntningar om att det är något som ligger på dem själva och inte 

något som lärarna nämner eller talar om. De kan se att vissa lärare gör ansträngningar 

med att försöka göra undervisningen lite roligare genom att visa film i anslutning till 

ämnet eller variera undervisningen, men det är inget som eleverna anser vara särskilt 

motivationshöjande. En elev nämner de betygssamtal som ibland förekommer med 

undervisande lärare och menar att det är det mest motivationshöjande i undervisningen. 

Jag ser att det kan finnas två anledningar till att det samtalet uppskattas. Dels att eleven 

får en klarare bild över sin prestation och vad som krävs i ämnet, dels att eleven får en 

ensam stund med läraren och slipper dela lärarens fokus med en hel klass, något som 

framkommit som oerhört viktigt. 
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9.3 Forskning för framtiden 

Efter att ha sett de skillnader som faktiskt finns mellan motiverade och omotiverade 

elever kopplat till motivationsfaktorer, skulle det vara ytterst intressant att gå vidare 

med det i en större och mer omfattande studie. Det skulle också vara av intresse att 

undersöka hur vårt allt mer individualiserade samhälle inverkar på motivationen till 

skolarbete då undervisning till stor del sker i grupp. 

 

9.4 Slutord 

Vad det är som orsakat motivationsbristen hos eleverna som jag intervjuat går inte att ge 

något entydigt svar på, och det var egentligen inte en fråga som jag direkt ställde, men 

flera elever uttryckte att de inte kände sig hemma i skolan och i klassen, ett utanförskap. 

Att då inte heller få gehör från läraren och inte känna sig lyssnad på har haft stor 

inverkan på motivationen. Flera uttryckte spontant efter intervjun att de var glada att de 

hade ställt upp. Att få diskutera dessa frågor hade gett nya perspektiv och insikter och 

att någon lyssnade på vad de ville uttrycka kändes bra. En elev menade att ett sådant 

samtal borde alla elever få ha och att det skulle hjälpa fler att få grepp om sin 

skolsituation. Även enkätundersökningen och den lilla lektion som jag höll innan 

genomförandet fick positiva reaktioner från både elever och lärare, då den gav eleverna 

ett visst medvetande i hur motivation fungerar. Detta ska jag ta med mig och se hur jag 

kan använda i min yrkesutövning framöver. 

 



  
 

59 
 

Referenser 
Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011). Handbok i kvalitativa metoder. 1. uppl. 

Malmö: Liber 

 

Antonovsky, Aaron (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur 

 

Aspelin, Jonas & Persson, Sven (2011). Om relationell pedagogik. 1. uppl. Malmö: 

Gleerups 

 

Bandura, Albert (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1991): A motivational approach to self: Integration in 

personality. I R.A. Dienstbier (red): Nebraska symposium on motivation 1990. (Vol 38) 

Lincoln: University of Nebraska Press. 

 

Eklöf, Hanna (2010) Student Motivation and Effort in the Swedish TIMSS Advanced 

Field Study. 4th IEA International Research Conference 

http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/IRC/IRC_2010/Papers/IRC2010_Eklof.pdf 

 

Giota, Joanna (2001). Adolescents' perceptions of school and reasons for learning. Diss. 

Göteborg: Univ., 2001 

 

Giota, Joanna (2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, 

kompetens och prestationer i skolan. Pedagogisk Forskning i Sverige 2006 årg 11 nr 2 s 

94–115 issn 1401-6788  

 

Gärdenfors, Peter (2010). Lusten att förstå: om lärande på människans villkor. 1. utg. 

Stockholm: Natur & kultur 

 

Gärdenfors, Peter (2010, 13 april). Skolans struktur tar kål på elevernas motivation. 

Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2010-04-12/skolans-struktur-tar-kal---pa-

elevernas-motivation 

 

Hardré. P. L., Sullivan, D. W., & Roberts, N. (2008). Rural teachers’ best motivating 

strategies: A blending of teachers’ and students’ perspectives. Rural Educator, vol 30, 

no 1, 19-31. 

 

Hattie, John (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement. London: Routledge 

 

Hein, Helle Hedegaard (2012). Motivation: motivationsteorier & praktisk tillämpning. 

1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Hermerén, Göran (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed 

 

Hugo, Martin (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan [Elektronisk resurs]: En studie 

om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella 

program. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping, 2007 



  
 

60 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-682 

 

Imsen, Gunn (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. 4., rev. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

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

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1839 

 

Lehtinen, Tuija & Jakobsson Lundin, Jenny (2016). Psykologi för klassrummet. 

Stockholm: Lärarförlaget 

 

Lundgren, Mikael & Lökholm, Kent (2006). Motivationshöjande samtal i skolan: att 

motivera och arbeta med elevers förändring. Lund: Studentlitteratur 

 

Lgr 62. Läroplan för grundskolan 1962. Allmän del. Skolöverstyrelsens skriftserie 60. 

Stockholm: SÖ-förlaget.  

 

Lgr 69. Läroplan för grundskolan 1969. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och 

Liber Utbildningsförlaget.  

 

Lgr 80. Läroplan för grundskolan 1980. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och 

Utbildningsförlaget.  

 

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet.  

 

Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket.  

 

Nyborg, Geir. (2011). Teachers’ use of motivational utterances in special education in 

Norwegian compulsory schooling: A contribution aimed at fostering an inclusive 

education for pupils with learning difficulties? International Journal of Special 

Education, vol 26, no 3, 248-259.  

 

Pintrich, P.R. (2000): Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in 

learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544–555. 

 

Raufelder, D., Jagenow, D., Drury, K., & Hoferichter, F. (2012). Social relationships 

and motivation in secondary school: Four different motivation types. Learning and 

Individual Differences, vol 24, 89–95 

 

Schunk, Dale H., Pintrich, Paul R. & Meece, Judith L. (2008). Motivation in education: 

theory, research, and applications. 3. ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skolverket. (2016). Attityder till skolan 2015 [Elektronisk resurs]. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3654 

 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/journal/10416080/24/supp/C
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3654


  
 

61 

Skolverket. (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?: kunskapsöversikt om 

betydelsen av olika faktorer : sammanfattande analys. Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2258 

 

Social rapport 2010. (2010). Stockholm: Socialstyrelsen 

Tillgänglig på Internet:  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17957/2010-3-11.pdf 

 

 

Thornberg, Robert (2013). Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare. 2. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: 

Liber 

 

Vinterek, Monika (2006). Individualisering i ett skolsammanhang [Elektronisk resurs]. 

Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 

 

Wery, J., & Thomson, M. M. (2013). Motivational strategies to enhance effective 

learning in teaching struggling students. Support for Learning, vol 28 no 3, 103-108. 

 

Wiesman, Jeff (2012). Student motivation and the alignment of teacher beliefs. The 

clearing house, vol 85, 102-108. 

 

 

 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga 1  
Missivbrev till rektorer  

 

Hej!  

Jag heter Jenny Hammarstedt och går sista terminen på Specialpedagogprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om 

motivation till skolarbete hos elever i åk 8 och 9. Studien består av en enkätdel och en 

intervjudel. 

 

Med ditt godkännande skulle jag vilja göra en enkätundersökning hos er i en eller två 

klasser, samt kompletterande intervjuer med någon eller några elever. 

Enkätundersökningen tar ca 30 minuter och jag tar själv kontakt med lärare på skolan 

och bestämmer lämpligt tillfälle för genomförande.  

 

Intervjuer genomförs vid ett senare tillfälle med elever som anmält sitt intresse och tar 

ca 20-30 minuter. Jag kommer att kontakta vårdnadshavare för godkännande innan 

intervjuerna genomförs samt följa de forskningsetiska principerna. 

 

Som handledare och stöd i mitt arbete har jag Lena Carlsson, Linnéuniversitetet.  

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella studien går det bra att ringa 070-547 

09 47 eller mejla till jenny.hammarstedt@hotmail.com. 

 

Vänligen 

Jenny Hammarstedt 
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II 

Bilaga 2 
Missivbrev till vårdnadshavare 

 

Hej!  

Jag heter Jenny Hammarstedt och studerar till specialpedagog vid Linnéuniversitet. Jag 

har nu kommit till slutet av min utbildning och ska skriva mitt examensarbete. Arbetet 

handlar om motivation till skolarbete och olika motivationsfaktorers inflytande vid 

studier. 

Via en enkätundersökning om motivation har ditt barn anmält sitt intresse för att 

medverka i en uppföljande intervju. Den tar ca 30 minuter och kommer att ske under 

skoltid, när eleven och jag finner en lämplig tid. Samtalet kommer att spelas in. Skolans 

rektor har godkänt att intervjuerna genomförs på ditt barns skola och under arbetet tas 

hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är 

frivilligt och om ditt barn så skulle vilja så kan hon eller han när som helst avbryta 

intervjun och därmed sitt deltagande i studien. Deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att elevens namn, skola och kommun inte kommer att 

nämnas. 

Det här brevet är en förfrågan om ert samtycke till att jag får intervjua ert barn. 

Ljudinspelningen kommer endast att användas av mig under arbetet med 

examensarbetet. När examensarbetet är avslutat och godkänt kommer intervjumaterialet 

att raderas. 

 

Vänliga hälsningar 

Jenny Hammarstedt 

jenny.hammarstedt@hotmail.com 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Vänligen fyll i talongen och lämna den till mentor snarast 

 

Härmed ger jag ________________________________________ (vårdnadshavares 

namn) mitt tillstånd till att min son/dotter _______________________________ 

(barnets namn) får intervjuas.  

 

Underskrift av vårdnadshavare: 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 3 
Enkätundersökning 

 

 

Motivation i 

skolan 

Ringa in det svar som passar dig bäst till varje fråga. 

 

Hur viktiga är följande faktorer för din motivation till 

skolarbete? 

Ditt eget intresse för ämnet 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Lärarens engagemang i ämnet 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Hur bra du kommer överens med läraren 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Hur mycket läraren uppmuntrar och stöttar dig i ditt skolarbete 

Mycket viktigt           Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Att läraren har höga förväntningar på dig och tror att du kan 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Att dina föräldrar tycker att skolan är viktig 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 



  
 

IV 

 

Att dina föräldrar hjälper dig med ditt skolarbete 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Att få bra betyg 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Att du får lära dig nya saker 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Att ha ett långsiktigt mål (t ex vidare studier, bra arbete) 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Att du själv känner dig nöjd med dina prestationer 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Att dina klasskompisar/kompisar tycker att skolarbete är viktigt 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Att du får vara med och bestämma om hur undervisningen ska se ut 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Att dator/ipad eller annan teknik används i undervisningen 

Mycket viktigt          Ganska viktigt          Lite viktigt          Inte viktigt alls 

 

Annat som motiverar dig? Skriv med egna ord. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



  
 

V 

 

Om dig  

Du är: 

Kille          Tjej 

 

Hur motiverad är du allmänt till skolarbete? 

Mycket motiverad   Ganska motiverad   Lite motiverad   Inte alls motiverad 

 

Du tycker skolan och skolarbetet är: 

Mycket lätt          Ganska lätt          Lite svårt          Mycket svårt 

 

Förklara varför det är lätt eller svårt för dig. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Frivilliga uppgifter 

Jag kan tänka mig att ställa upp på en intervju och prata mer om vad 

motivation är för mig. 

Namn______________________________________ 

Tel nr/e-postadress___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VI 

Bilaga 4 
Intervjuguide 

 

Berätta lite om dig själv. (familj, intressen etc) 

 

Vad tycker du om att gå i skolan? (positivt, negativt) 

 

Hur ser dina skolresultat ut? 

 

Finns det något ämne du är mer intresserad av än andra? Varför? Hur är dina resultat 

där? 

 

Finns det någon lärare som du tycker mer om? Berätta! Vad tror du att hen tycker/tänker 

om dig? 

 

Finns det någon lärare som du tycker mindre om? Berätta! Vad tror du att hen 

tycker/tänker om dig? 

 

Hur tänker du om dig själv? 

 

Vad skulle kunna göra skolarbetet mer motiverande för dig? 

 

Vad försöker dina lärare göra för att öka din motivation till skolarbetet? 

 

Har du fått extra hjälp i skolan någon gång? Berätta! Hur kändes det? 

 

Försöker dina föräldrar påverka din inställning till skolan? Vet du hur det gick för dem i 

skolan/vilken utbildning de har? 

 

Berätta om dina närmaste kompisar. Vad tror du de tycker om skolan? Påverkar det dig? 

 

Kan du komma ihåg ett tillfälle då du kände att du lyckades med något i skolan? Vad 

berodde det på? Hur kände du dig då? 

 

Ge ett exempel på när det inte har gått bra. Vad berodde det på? Hur kände du dig då? 

 

Skulle du vilja ändra på något i din skolsituation om du kunde? Berätta! 

 

Hur tänker du om framtiden?  

 

 
 

 

 

 

 

 


