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Abstrakt 

The purpose of this study is to look into the social aspects in the context of a classroom, 

and the different variables that may influence the academic motivation of the students. 

The social aspects consist of teacher support, student support, the experience of 

competence, together with academic expectations. The hypothesis aim towards an 

occuring positive regression between all four variables and academic motivation An 

additional hypothesis also followed about gender differences. The study used 

questionnaires, and led to results that in some aspects agreed with earlier studies.  

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka de sociala aspekterna av 

klassrumskontexten och hur dessa korrelerar med elevers motivation till skolarbetet. De 

sociala faktorerna utgjordes av lärarens stöd, klasskamraters stöd, elevens upplevda 

känsla av kompetens, samt akademiska förväntningar. Hypotesen var att samtliga faktorer 

i klassrumskontexten skulle ha en positiv korrelation med motivation, det vill säga att hög 

grad av respektive aspekt, innebär hög grad av motivation. En ytterligare hypotes följde 

även kring att det skulle finnas skillnader mellan könen. Detta undersöktes genom en 

enkätstudie baserat på tre olika instrument och genomfördes med ett urval bestående av 

92 gymnasieelever i fyra klasser. Resultatet indikerade att det framförallt var känsla av 

kompetens och akademiska förväntningar som associeras med motivation, då lärarens och 

klasskamraters stöd var icke-signifikant. Det visade även på ett samspel mellan 

variablerna, vilket talar för att det sociala i klassrummet i stor utsträckning influerar 

motivation, samt att samspelet mellan de olika faktorerna är avgörande. 

 

Nyckelord 

Students, academic motivation, teacher support, student support, competence, 

expectations. 
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1. Introduktion 

 

När internationella kunskapsutvärderingen PISA levererade sina resultat år 2012, ökade 

intensiteten markant i skolpolitiken; svenska ungdomars kunskapsnivå hade sjunkit 

avsevärt sedan den första undersökningen år 2000 (Svenskt näringsliv, s. 2). I Skolverkets 

utredning, tre år senare, rapporterades det om att graden av ansträngning tycktes skilja sig 

avsevärt när det handlade om PISA, gentemot ett test vars resultat direkt skulle påverka 

elevens egna betyg (Skolverket, 2015, s. 1). Slutsatserna blev därav att elevernas 

motivation, endast förblir en av många tänkbara förklaringar bakom resultatnedgången, 

medan brist på kunskap förmodas vara den största anledningen. 

   Att motivation hör ihop med elevens betyg och därigenom deras akademiska framgång, 

förblir däremot en viktig aspekt att ta med sig från Skolverkets utredning. Ökad 

motivation leder till större möjligheter att nå målen och för att kunskapsbristen ska bli 

dess motsats, krävs det att inställningen till det akademiska sammankopplas med hög 

motivation. Skolverket (2018) rapporterar vidare kring lärarnas möte med omotiverade 

och passiva elever; samt diverse faktorer som studerats genom utbildningspsykologi och 

specialpedagogik. De menar att det framförallt är förväntningar på eleven som influerar 

motivationsgraden, elevens och andras uppfattning kring elevens kompetenser och 

färdigheter, ihop med individens rädsla för att anses vara inkompetent. Känslor som kan 

komma vid framgång och misslyckande, psykisk och fysisk ansträngning, 

bedömningssätt, lärarens återkoppling, likväl som problem som kan finnas i och utanför 

skolan, är också sådant som visat sig påverka (Skolverket, 2018). Något som vidare 

formulerar föreliggande studies syfte; att undersöka hur de sociala faktorerna i en 

klassrumskontext korrelerar med elevernas motivation till skolarbetet, samt gränsa till hur 

dessa faktorer influerar motivationens roll i praktiken. Vidare är detta något som 

möjligtvis i förlängningen kan ge förslag på hur motivation hos gymnasieelever kan 

påverkas och intensifieras. 

   Motivation är ett psykologiskt konstrukt som är betydande i inlärningsprocessen. Detta 

eftersom det är starkt sammankopplat med uthållighet och akademisk framgång, vilket i 

sin tur är faktorer som ofta föregår framgång i en individs utbildning (Alt, 2015). Det är 

således både en effekt och en föregångare (Finn, 2015, s. 375). Motivation innefattar det 

engagemang studenten upplever gentemot skolarbetet (Patrick, Kaplan & Ryan, 2011, s. 

370), en önskan om att delta i inlärningsprocesser (Skolverket, 2018) och definieras av 
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Holt et al. (2015, s. 446) som en process som skapar riktning, kraft och uthållighet i ett 

målinriktat beteende.  

   Motivation går att studera utifrån inre och yttre faktorer; att lära sig för lärandets och 

kunskapens egen skull, gentemot att lära sig till följd av yttre påverkan (Corpus, 

McClintic-Gilbert, Megan, Hayenga, & Amynta, 2009). Inre motivation handlar om en 

inneboende strävan, drivkraft och nyfikenhet. Yttre motivation, och därigenom även yttre 

påverkan, kan både vara i form av belöning, uppmuntran eller begäran. Vilken typ av 

motivation en individ har påverkar inte endast inställningen till, i detta fallet skolarbetet, 

utan även utfallet (Corpus et al., 2009). Den interna motivationen och det beteende som 

följer med detta, fungerar per automatik och upplevs komma från den egna personen, 

medan extern motivation är förknippad med yttre belöningar eller straff, vilket gör 

beteenden alltmer kontrollerade (Ryan & Deci, 2016, s. 14–15). Extern motivation kan 

däremot upplevas som automatisk om påföljden gynnar och värdesätts av den egna 

personen. Detta beror på om den externa motivationen fungerar genom internalisering då 

personen trots yttre påverkan upplever samstämmighet mellan sitt beteende och den egna 

agendan, eller genom interjektion då personen ifråga inte har accepterat till fullo att denne 

kontrolleras av andra. I det senare fallet är det framförallt negativa känslor, såsom låg 

självkänsla eller skuld som driver personen framåt. Den är även närvarande när de 

påtryckande krafterna inte är det, vilket kan skapa både konflikt och spänningar (Ryan & 

Deci, 2016, s. 14–15). En individ besitter inte endast en form av motivation, inre 

respektive yttre motivation, utan det handlar mer om ett samspel sinsemellan faktorerna 

(Skolverket, 2018). Att denna rörelse finns kommer att tas i beräkning i föreliggande 

studie, men till följd av samspelet, kommer de inre och yttre motivationsfaktorerna inte 

att mätas i sin enskildhet. De är däremot viktiga att ha i åtanke då de kan komma att spela 

roll, inte minst kring de sätt som lärare kan lägga upp sitt motivationsfrämjande arbete. 

   Intern och extern motivation behandlas av Self-determination theory, förkortat SDT och 

är framtagen av Ryan och Deci (2016, s. 3); vilken handlar om människans driv mot att 

uppleva kompetens, samhörighet och autonomi. De talar för hur dessa faktorer gynnar en 

individs självreglering och välmående, genom internalisering, inre motivation samt social 

interaktion (Ryan & Deci, 2016, s. 5); hur människor gör val utan influens av yttre 

påverkan. Autonomi berör en frivillighet gentemot något, medan kompetens är desto mer 

relaterat till nyfikenhet, en strävan efter kunskap; samhörigheten är kopplad till det 

sociala, exempelvis att känna sig viktig i en grupp (Ryan & Deci, 2016, s. 10–11). Det 
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sociala klimatet lyfter Ryan och Deci (2016, s. 13) som antingen autonomiskt stödjande, 

då det inte får vara för hårt kontrollerat eller krävande; som prestationsfrämjande, vilket 

innebär att klimatet gynnar prestationer, snarare än att vara inkonsekvent och överdrivet 

utmanande; eller stödjande rent relationellt, med en inbjudande och icke-avvisande 

atmosfär. När det sociala klimatet präglas av ovanstående komponenter skapas ett alltmer 

motiverande klimat. Det främjas likväl av tillhandahållanden av valmöjligheter och 

positiv feedback (Ryan & Deci, 2016, s. 13). 

   Studier som har granskat akademisk motivation, har bland annat nått kunskap kring hur 

coping-strategier, engagemang och förståelse avsevärt kan skilja sig mellan de som 

erhåller inre, gentemot yttre motivation. Coping-strategierna är desto mer adaptiva hos de 

med intern, medan engagemang, förståelse och lust är låg hos de med extern motivation 

(Corpus et al., 2009). Detta innebär att de med intern motivation i större utsträckning 

behåller sina inlärda kunskaper och vågar prova främmande och svåra uppgifter. Att som 

lärare gynna extern motivation har vidare visat sig kunna försvaga en individs inre 

drivkraft och kräver således att läraren snarare arbetar aktivt på ett vis som fokuserar på 

att stärka den inre (Skolverket, 2018). Medan extern motivation påverkas av olika typer 

av yttre influenser, kan den interna motivationen gynnas av erhållande av spännande och 

lagom utmanande uppgifter (Ryan & Deci, 2016, s. 15), att få känna att valen som görs 

är individens egna och att uppleva positiv feedback. Att känna sig kontrollerad reducerar 

den interna motivationen, medan känslan av att känna sig kompetent ökar den, likväl som 

när individen känner samhörighet, vilket är nära förknippat med SDT (Ryan & Deci, 

2016, s. 17).  

   Motivation mäts utifrån lektionsintresse och mål (Wentzel, Battle, Russel & Looney, 

2010, s. 193) och hör till stor del ihop med målsättning och målorientering (Patrick, 

Kaplan och Ryan, 2011, s. 370). Tidigare studier likt Alts (2015) har visat att de val 

studenter gör i relation till skolan, till stor del styrs av motivation. Studien visade även att 

sociala faktorer påverkar närvaro och initiativ, mående, samt den akademiska kvalitén. 

Det sociala i klassrummet kan spela en stor roll för elevernas motivation och akademiska 

ambitioner, skapa engagemang och drivkraft (Patrick, et al., 2011, s. 367). Den sociala 

kontext som klassrumsklimatet erbjuder utgörs enligt Rabbani, Talepasand, 

Rahimianboogar och Mohammadifar (2017) av det emotionella stöd lärare och elever kan 

erhålla, tillsammans med en upplevelse av autonomi från studentens sida. Utifrån andra 

studier, exempelvis Wentzel et al. (2010), kan faktorer som säkerhet och hjälp också spela 
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in, likväl som förväntningar gentemot studenters sociala beteende i arbete med andra och 

akademiska förväntningar från omgivningen. Klassrumsupplevelserna kan sträcka sig 

från meningsfullhet, i den egna upplevelsen av kompetens, till det mer relationella mellan 

lärare och elev, respektive elever sinsemellan (Ruzek et al., 2016, s. 95). Motivationen 

föregås även av förväntningar för något, som kan komma från läraren, klasskamrater och 

eleven själv i form av sin upplevda känsla kring den egna kompetensen (Finn, 2015, s. 

375). 

   Motivation gentemot skolan och skolarbetet, har genom flera studier visat sig sjunka, 

efterhand som eleverna blir äldre (Takuma & Sakurai, 2013). Lazarides, Gaspard och 

Dicke (2018, s. 2) både bekräftar detta och diskuterar att den dalande motivationen skulle 

kunna vara en följd av att skolans inlärningsmiljö inte uppfyller de behov elever kan ha i 

sin personliga utveckling. De talar även om klassrumsklimatet som mer än motiverande, 

eller icke-motiverande i sig; då de menar att intresset i klassrummet sträcker sig längre 

än varje enskild individs engagemang gentemot skolarbetet. De förklarar motivationen 

som en följd av vad de kallar för ”medlemskap” i en gemensam klassrumskontext 

(Lazarides et al., 2018, s. 2), vilket öppnar för fler, likt påföljande faktorer, än läraren och 

skolsystemet.  

 

1.1 Lärarens stöd 

Stöd från läraren, förblir en variabel som inte går att frångå. Om läraren tror på sina elever 

ökar motivationen, skriver Skolverket (2018) och menar att relationen mellan elever och 

lärare påverkas av huruvida läraren känner av och till sina elevers attityder gentemot 

skolan. Detta för att bemötandet därigenom blir som bäst genom denna vetskap. 

Möjligheten att eleverna når målen ökar om stöd finns från lärarna. Lärare har inflytande 

när det kommer till att bygga upp elevers självförtroende och visa hur kunskapen som 

förmedlas i klassrummet, kan användas och appliceras på världen utanför (Skolverket, 

2018). Ett genuint intresse och omsorg för eleverna, respekt och en strävan att som lärare 

försöka förstå sina elevers känslor och perspektiv är även delar som utgör de sätt lärare 

kan utgöra ett stöd för sina elever (Ruzek et al., 2016 s. 95). Lärarens stöd utgörs tillika 

av den säkerhet som denna kan tillföra i klassrummet, en pålitlighet, samt hur hjälpsam 

läraren upplevs vara när det kommer till sociala och akademiska problem (Wentzel et al., 

2010, s. 200). 
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   Lärare som upplevs som stödjande tycks vara förknippade med ett positivt laddat 

beteende, rent socialt och således också ett motiverande sådant. Lärare som är engagerade 

i sitt arbete och det som sker i klassrummet har större sannolikhet att lyckas skapa ett 

intresse och därigenom motivation hos eleverna (Lazarides et al., 2018, s. 3). Detta 

influerar även det relationella mellan lärare och elever, och elevernas syn på läraren 

ifråga; lärarens karaktärsdrag i form av entusiasm och den professionella delen gällande 

värderingar, självreglering och kunskap. Lazarides et al. (2018, s. 2) talar också om att 

lärarens stöd står i relation till den grad som läraren adaptivt lär ut och hanterar misstag 

som kan förekomma, samt upplevelsen att som elev känna att lektionerna är givande. 

Relationen mellan lärare och elever kräver en respekt, och följaktligen är det viktigt att 

poängtera att relationen är interaktiv då även eleverna är med och influerar utfallet 

(Lazarides et al., 2018, s. 2). 

 

1.2 Klasskamraternas stöd 

Klasskamrater kan vara ett stort komplement till lärarna. Känslan att som student känna 

sig omtyckt och omhändertagen, tillsammans med en tillhörighet i klassen, är ytterst 

viktigt då tryggheten skapar ett utrymme att våga försöka växa i. En kontext där 

ambitioner fungerar som gemensamma karaktärsdrag för gruppen, skapar ett 

sammanhang där ett kunskapsutbyte kan ske på både en individs egna, men också andras 

villkor (Wentzel et al., 2010, s. 194). Hur gruppdynamiken fungerar inom klassen kan 

påverka en enskild individs nivå av intresse och motivation gentemot skolarbetet, vilket 

också berör det medlemskap en elev har i en klass (Lazarides et al., 2018, s. 2). 

   Klasskamrater kan både störa och öka en elevs intresse, vilket fortsatt har en inverkan 

på klimatet. Genom interaktion och kommunikation lyfter och inspirerar elever varandra, 

trots att det tillsynes kan tyckas som att exempelvis en hög ljudnivå, är en reaktion på låg 

skolmotivation (Lazarides et al., 2018, s. 3). Att elevers motivation går att fånga upp 

genom deras intresse för det sociala sinsemellan klasskamrater, är även en intressant 

aspekt av klasskamraters stöd och dess relation till motivation. Klasskamraternas 

förväntningar gentemot att bete sig på ett prosocialt sätt i klassrumsmiljön kan positivt 

influera och vidare det beteende eleverna i slutändan utför. Klasskamrater kan således 

agera exempel för hur något ska eller bör utföras, både i beteende och hur uppgifter ska 

lösas, stödja val och leda till utvecklandet av ett intresse för skolan (Ruzek et al., 2016, s. 

101). Känslan av tillhörighet i klassrummet är också sammankopplat med att ha ett starkt 
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intresse för skolan och att engagera sig känslomässigt och beteendemässigt i arbete och 

kontext (Ruzek et al., 2016, s. 96).  

   Det är även viktigt att lyfta de aspekter av klasskamraternas närvaro, som kan minska 

motivationen hos enskilda elever. Lazarides et al. (2018, s. 3) nämner bland annat att de 

sociala relationerna kan ta fokus från läroprocessen och det egentliga målet med en 

lektion. Likväl som att närhet och tillhörighet till klassen kan öka motivationen, kan 

motsatsen sänka den. I en klass där mobbning är frekvent förekommande och 

anknytningen till klasskamrater och lärare är svag, sjunker elevernas motivation gentemot 

att prestera i skolan (Skues, Cunningham & Pokharel, 2005, s. 17). Kön har även visat 

sig kunna spela roll när det kommer till vilka av eleverna som söker stöd i klassen. 

Ousdigian (2001, s. 8) har bland annat kommit fram till att det framförallt är kvinnor som 

tar stöd hos sina vänner i klassen, medan män söker detta i andra relationer, exempelvis 

hos föräldrarna. Klasskamrater användes hellre, i männens fall, som en sorts distraktion 

vid upplevd stress. 

 

1.3 Känsla av kompetens 

Kompetens är en variabel beskriven som elevens tro och bild av den egna kunskapen 

(Ruzek et al., 2016, s. 96) och berörs som kritisk i den egna utvecklingen. Kompetens och 

motivation går hand i hand, och fungerar både i form av att en ökad känsla av kompetens 

höjer motivationen, och tvärtom. Känslan av kompetens är nödvändig för att individen 

ska känna att dennes beteende, socialt och akademiskt, är rätt och uppskattat i 

klassrumskontexten. Den växer ur känslan av klassamhörighet och lärarens stöd, 

tillsammans med att som individ uppnå sina egna och skolans mål; något som vidare 

skapar en rörelse mot nya. Patrick, Kaplan och Ryan (2011, s. 70) stärker och fortsätter 

detta spår då de menar att känslan av kompetens innefattar elevens upplevelse om att den 

egna kunskapen är värd att dela med sig av och att den kan vara till nytta utanför den egna 

individen. 

   Kompetens är en avgörande faktor inom motivation och utgörs enligt Finn (2015, s. 

375) av känslan och minnet av att lyckas, respektive misslyckas med något. Att lyckas 

med något skapar ett driv att försöka lyckas igen, ett engagemang och således motivation 

för arbetet. Sannolikheten för att fortsätta arbeta med något sjunker om känslan att 

misslyckas är närvarande vid en uppgift (Finn, 2015, s. 375).  
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   Både när det kommer till lärare och klasskamraters stöd handlar det om att bli bekräftad, 

för att motivation och framgång i det akademiska ska följa. Det handlar däremot också 

om att bekräfta andra, vilket kompetensen möjliggör. Klassrumskontexten är inte en sorts 

envägskommunikation där eleven endast tar, utan som medlem i klassen, krävs det att 

individen också ger (Lazarides et al., 2018, s. 2). Om känslan av kompetens är låg 

försvåras denna möjlighet och motivationen skulle därigenom försvinna. Detta eftersom 

motivation berörs av Skolverket (2018) som en process i vilken värdet av ansträngning 

ställs mot att klara något, likt Finns teori (2015, s. 375) ovan; detta kräver således att 

kompetensen blir bekräftad av andra, genom interaktion, för att motivationen ska fortlöpa 

(Skolverket, 2018). Fler likheter mellan Finn (2015) och Skolverket (2018) finns bland 

annat genom teorin om att misslyckande präglar elevers upplevelse av den egna 

kompetensen. När upplevelsen av att inte lära sig något, präglar eleven, ackompanjerar 

motivation inte skolgången.  

 

1.4 Akademiska förväntningar 

Akademiska förväntningar kan komma från både lärare och kamrater i klassrummet. 

Genom att högt tala om mål och det som förväntas av eleverna blir individen medveten 

om de förväntningar som finns. Mål, som togs upp i relation till känsla av kompetens, är 

likväl föregångare till motivation i form av att nå ett mål ökar motivationen (Skolverket, 

2018). Lärarnas uppfattning om vad de begär av eleverna är ständigt närvarande i 

klassrummet, likväl som klasskamraters förväntningar kring huruvida en individ kan 

något eller inte. Att visa sig kompetent och uppfylla kraven som finns från både lärare 

och klasskamrater har därför undersökts och bekräftats ha en stark association till 

motivation, menar bland annat Alt (2015).  

   De akademiska förväntningarna kan förekomma genom samtal med läraren, men också 

genom andra elever, bland annat i form av att individen förväntas vara behjälplig 

gentemot andra. Att räcka upp handen, vara engagerad i arbete och klassrumsdebatten, 

samt att skapa ett emotionellt stöd för sina klasskamrater är fortsättningsvis också en del 

av de förväntningar som ställs på varje elev (Wentzel et al., 2010, s. 200). Vidare går det 

att dela upp akademiska förväntningar i de förväntningar som kommer från omgivningen 

i form av att inneha kompetens, respektive det som eleven förväntas dela med sig av, 

exempelvis sitt arbete med en klasskamrat. I denna studie har fokus framförallt varit att 



 

 

 

- 8 - 

 

undersöka hur individen influeras av förväntningarna kring att inneha kunskap och hur 

detta bör ta uttryck i klassrumskontexten, till följd av vedertagna instrument.  

 

1.5 Hypoteser 

Den första och grundläggande hypotesen i föreliggande studie är att de fyra variablerna 

lärarens stöd, klasskamraters stöd, känsla av kompetens och akademiska förväntningar, 

vilka utgör den sociala kontexten, kommer att visa en positiv korrelation i relation till 

motivation. 

   Vidare följer en andra hypotes kring att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män 

influeras av de olika faktorerna, framförallt gällande klasskamraters stöd. 
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2. Metod 

 

2.1 Deltagare  

Deltagarna i denna studie har utgjorts av fyra gymnasieklasser, sammanlagt bestående av 

92 gymnasielever, i södra Sverige. Deltagarna är födda mellan 1998 och 2001, varav 62 

definierade sig som kvinna, 27 som man, 1 som icke-binär och 2 ej angivet. 

Utbildningarna skiljde sig åt mellan och i klasserna, men utbildningslinjen var i samtliga 

fall teoretiskt lagd. Den första klassen, som var en blandad klass när det kom till både 

ålder och utbildning, bestod av 31 elever, men under lektionstillfället var endast 20 

stycken närvarande. Den andra och tredje klassen var samhällstvåor, som bestod av 26 

respektive 30 elever. Närvarande vid studien var 24 och 28 stycken. I den fjärde klassen 

gick samtliga 20 sitt andra år på det samhällsvetenskapliga programmet, men med olika 

inriktningar. I övrigt låg bortfallet på 3 där samtliga, eller en del frågor inte var besvarade.  

  

 

2.2 Instrument  

Instrumentet består av 70 frågor och är baserat på tre olika instrument. Instrumentet börjar 

med två demografiska frågor, bestående av födelseår och kön, följt av en tredje där 

deltagaren ska återge hur många timmar eleven lägger på skolarbetet, per dag, utanför 

skolan. Den tredje kring elevens nedlagda tid på skolarbetet, definierad som läxläsning, 

är framförallt utformad för att kunna leda till en fingervisning gällande hur elevens 

motivation utspelar sig i praktiken. 

   Efter detta följer den andra delen som går ut på att mäta elevens motivation. Detta 

genom det redan vedertagna instrumentet Academic Motivation Scale, vilket består av 28 

påståenden som deltagaren får ta ställning till på en sjugradig Likertskala, där 1 innebär 

”Stämmer inte alls”, respektive motpolen ”Stämmer helt” på 7. Påståendena besvarades 

utifrån frågan ”Varför går du på gymnasiet?”.  Maxpoängen för detta test var 196 poäng, 

i resultatet indikerar däremot 7 hög motivation och 1 låg, till följd av uträknat medelvärde 

för varje individ. Medelvärdet blev därefter den variabel som användes i 

resultatredovisningen. Academic Motivation Scale är baserad på Self-determination 

theory och tar därigenom upp både kompetens, autonomi och samhörighetsaspekten.  
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   Den tredje delen av instrumentet består av två redan färdiga instrument, vars frågor 

valdes ut baserat på hur väl de stämde in på de fyra faktorerna lärarens stöd, 

klasskamraters stöd, känsla av kompetens, samt akademiska förväntningar. I båda 

instrumentens fall, är dessa sådana i vilka tidigare studier i ämnet, använt sig av. Frågorna 

för samtliga faktorer, så när som på klasskamraters stöd, är baserat på instrumentet 

Patterns of Adaptive Learning Scales, även känt som PALS. PALS är utformat för att 

frågorna och de olika delarna ska kunna fungera i sin enskildhet (University of Michigan, 

2000, s. 4) vilket innebär att skalorna fortfarande är representativa. De frågor som valdes 

ut, utgick från manualens olika kategorier; för lärarens stöd 1–6, 10, 15, 17, 19 och 57; 

för akademiska förväntningar 1–3, 60, 62, 64–65, 67, 71–72; för känsla av kompetens 1, 

8, 11, 48, 52, 55–56, 58.  I PALS ska eleven ta ställning till påståenden på en Likertskala, 

där 1 är ”Stämmer inte alls” och 5 ”Stämmer helt”. Maxpoäng för lärarens stöd är 55, 

akademiska förväntningar 50 och känsla av kompetens 40. I resultatet indikerar 5 hög 

grad av stöd, respektive förväntningar och upplevelse av kompetens, och 1 låg grad, till 

följd av uträknat medelvärde för varje individ, vilket för att underlätta resultatredovisning 

agerar dess variabel. Klasskamraters stöd mättes genom Friendship Quality 

Questionnaire, där de frågor som rörde ”Validation and Caring” och ”Help and Guidance” 

valdes utifrån relevans, de som användes var 4, 6, 13, 15, 24, 28, 32–34, 36. Frågorna 

besvarades utifrån Likertskalan och samtliga frågor i instrumentet översattes till svenska 

för att underlätta förståelsen för deltagarna. Efter genomförd pilotstudie justerades och 

diskuterades översättning av frågorna med deltagarna och tid på 10 minuter 

konstaterades. Maxpoäng 50, likt PALS indikerar 5 högt stöd av klasskamrater och 1 lågt 

stöd till följd av medelvärde, som variabel.  

  

2.3 Procedur  

Innan studien tog plats i klassrummet, genomfördes en pilotstudie på två studenter där 

förståelsen för frågorna undersöktes, samt tidtagning. Utefter pilotstudiens resultat 

krävdes mindre justeringar gällande den svenska översättningen och förtydligande av 

vissa frågor och begrepp.  

   Kontakt togs därefter med eleverna genom emailkontakt med olika gymnasielärare, för 

att därefter boka in besök på redan schemalagd lektionstid. Enkäterna, vilka var fysiska, 

delades ut under klassrumsbesök som i två fall skedde på morgonen, som första aktivitet 



 

 

 

- 11 - 

 

på dagen, övriga två i mitten av en skoldag. I klassrummet introducerades studien och 

dess syfte av undertecknat, samt information kring konfidentialitet och notis om att det 

var frivilligt att deltaga. På enkätens försättsblad stod ytterligare information som 

refererades till och uppmanades läsa, här stod det även att de genom deltagande gav sitt 

samtycke till att informationen skulle användas i denna studie (se bilaga 1). Efter 

utlämnande av enkäter och pennor, tog det 5–15 minuter för deltagarna att genomföra 

studien. Den ansvariga för studien och undervisande lärare befann sig under denna tid 

fortfarande i klassrummet för att besvara frågor och erhålla pennor. Efter 15–20 minuter 

samlades materialet åter in och klassen tackades för sitt deltagande, följt av en påminnelse 

att ta kontakt om det var något de som individ kände de behövde eller var nyfikna på. E-

mail adressen för detta fanns att hitta på försättsbladet.  

   Efter bearbetning av enkäterna, användes en korrelationell metod för att få syn på 

variablernas relation till motivation. Därigenom genomfördes en enkel multipel 

regressionsanalys över samtliga variabler. Detta följt av independent sample t-test mellan 

de fyra variablerna i den sociala kontexten; lärarens stöd, klasskamraters stöd, känsla av 

kompetens, akademiska förväntningar; och kön. I t-testen benämndes 1 som kvinna och 

2 som man, till följd av att det endast var en som definierade sig som icke-binär 

genomfördes inte något t-test på denna individ då dennes svar inte signifkant skulle kunna 

tala för gruppen ”icke-binära”. Ingen tidigare forskning har heller berört icke-binäras 

skillnader gentemot kvinnor och män i studier om motivation i klassrummet. Denna 

individs svar inkluderades däremot i den multipla regressionen då kön inte i övrigt står i 

relation till korrelationens utfall. Fingervisning kring läxläsningens association med 

motivation berörs i form av den korrelationsmodell som kommer genom 

regressionsanalysen. 

  

2.4 Etik  

Information kring deltagarnas rättigheter delgavs innan deltagande i studien; detta för att 

medvetandegöra att deltagandet i studien var frivilligt, konfidentiellt, samt att det utan 

vidare var tillåtet att avbryta sitt deltagande under studiens gång (Wilson & MacLean, 

2011, s. 601–602). Detta är även punkter som vetenskapsrådet lyfter i sina fyra krav. 

Informationskravet och samtyckeskravet kring att samtycke måste ges av deltagarna för 

att få delta (VR, 2018), fick deltagarna information om via försättsbladet. På detta stod 

det bland annat att de som deltagare gav sitt samtycke genom att genomföra samt delge 
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svaren på enkäten med forskaren.  Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

diskuterar det sätt personuppgifter behandlas och datan hanteras (VR, 2018), togs också 

upp i informationen kring studien, samt på försättsbladet. Datan går inte att härleda 

tillbaka till respektive deltagare och enskilda svar delges inte utanför studien eller med 

utomstående. Att informera om att möjligheten finns för debriefing efter en genomförd 

studie, då deltagarna kan prata eller ställa frågor om det som skett och berörts är likväl 

viktigt (Wilson & MacLean, 2011, s. 604), vilket var anledningen till att alla deltagare 

fick tillgång till en e-mailadress för frågor. För att inte utsätta informanterna för 

psykologisk stress hade instrumentet följaktligen setts över, likväl som sammanhanget 

för undersökningen. Det var viktigt att stötande och upprörande frågor inte förekom, samt 

att deltagarna kände sig trygga i miljön för studiens gång.  
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3. Resultat 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur de sociala faktorerna i 

klassrumskontexten, det vill säga lärarens stöd, klasskamraters stöd, känsla av kompetens 

och akademiska förväntningar, influerar en elevs motivation till skolarbetet. En 

fingervisning eftersöktes även gällande hur motivation kan predicera elevernas beteende 

i form av läxläsning; något som i förlängningen kan leda till svar om hur motivation kan 

influeras och i förlängningen öka hos gymnasieelever. Den första hypotesen var att 

samtliga av klassrummets sociala faktorer skulle ha en positiv korrelation till motivation, 

det vill säga att hög grad av respektive variabel korrelerar med hög grad av motivation. 

Den följdes även av en andra hypotes kring en föreliggande skillnad mellan kvinnor och 

mäns upplevelse av de olika faktorerna. 

 

Tabell 1. Demografisk data 

Kön Antal (totalt N = 90) 

Kvinnor 

Män 

Icke-binär 

62 

27 

1 

 

Födelseår 

 

Antal (totalt N = 91) 

2001 

2000 

1999/1998 

62 

27 

2 

  

 

Till att börja med, till följd av den demografiska datan, presenteras det resultat som svarar 

gentemot den andra hypotesen. För att undersöka om det finns en skillnad mellan kvinnor 

och mäns upplevelse av klassrummets sociala kontext genomfördes ett independent t-test 

på samtliga variabler. Resultatet visar inte på någon signifikant skillnad mellan kvinnor 
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och mäns upplevelse av akademisk motivation, lärarens stöd, känsla av kompetens eller 

akademiska förväntningar då deras signifikans värden varierade mellan p > .59 och p > 

.07. Det fanns däremot en signifikant skillnad gällande klasskamraters stöd (t = - 2.784, 

df = 87, p < . 001). I tabell 2 går det att utläsa att männen i denna studie upplever ett något 

högre stöd från sina klasskamrater än vad kvinnorna gör. 

 

Tabell 2. Friendship Quality Scale 

 M SD 

Kvinna 

Man 

 

2.8 

3.2 

.8 

.57 

 

 

För att uppnå studiens syfte fortsatte analysen genom en enkel multipel regression mellan 

den sociala kontextens variabler och motivation. Denna visade på en korrelation mellan 

motivation och samtliga variabler: kön, födelseår, läxläsning, lärarens stöd, 

klasskamraters stöd, känsla av kompetens och akademiska förväntningar; F(7,80) = 

2.656, p < .001. Förklarad varians 34% (R2 = .343). Analysens korrelationsmodell visade 

även på att känsla av kompetens hade en signifikant korrelation med motivation (r = .467, 

p < .001), förklarad varians 21,6%, följt av akademiska förväntningar (r = .205, p < .05), 

förklarad varians 4%. Även variabeln läxläsning visade sig korrelera med motivation (r 

= .34, p < . 001), förklarad varians 11%. Övriga variabler hade inte något signifikant 

samband med motivation. Analysens korrelationsmodell visade även att känsla av 

kompetens och akademiska förväntningar hade en signifikant korrelation (r = .298, p < 

.001), likväl som akademiska förväntningar och klasskamraters stöd (r = -.207, p < . 001). 

Eftersom samtliga oberoende variabler korrelerade med varandra, mellan p < .001 och p 

< .461; fanns det inte någon multikollinearitet. Till följd av detta, samt normalfördelning, 

kunde analysen fortsätta. 
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Tabell 3. Standardiserade och ostandardiserade regressionskoefficienter för modellens 

använda variabler. 

 

Skala Variabel B SE B β p 

R = .586 

R2 = .343 

 

Läxläsning 

Känsla av kompetens 

Lärarens stöd 

Kön 

Klasskamraters stöd 

Akademiska Förväntningar 

Födelseår 

.176 

.310 

.290 

-.236 

.156 

.150 

.036 

.063 

.129 

.123 

.150 

.105 

.109 

.139 

.265 

.260 

.226 

-.148 

.154 

.158 

.027 

.007* 

.018* 

.020* 

.119 

.140 

.173 

.797 

 

Analysen visade att det framförallt var känsla av kompetens och lärarens stöd, 

tillsammans med tid lagd på skolarbetet utanför skolan (läxläsning) som influerar 

motivation. Huruvida det är dessa variabler som influerar motivation eller motivation som 

influerar den sociala kontexten är det däremot svårare att uttala sig om. Lägst influens har 

födelseår, akademiska förväntningar, klasskamraters stöd och kön men dessa variabler 

var icke-signifikanta.  
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4. Diskussion 

 

4.1 Summering av resultatet 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan klassrummets sociala 

kontext och elevers motivation till skolarbete. Något som är intressant eftersom resultatet 

bland annat kan ge insikt om hur respektive elevs motivation kan öka, likväl ge en 

fingervisning om hur elevernas beteende influeras av motivation - exempelvis genom 

läxläsning. 

   Resultatet visade genom regressionsanalysen att motivation korrelerar med upplevd 

känsla av kompetens och akademiska förväntningar, samtidigt som den inte säger något 

signifikant om socialt stöd från lärare och klasskamrater. Utifrån modellens förklarade 

varians på 34% gick det även att se att det var läxläsning, känsla av kompetens och 

lärarens stöd som skapat denna signifikanta effekt. Övriga variabler, klasskamraters stöd 

och akademiska förväntningar var inte signifikanta.  

   Detta innebär såldes att hypotesen att samtliga faktorer i klassrummets sociala kontext 

positivt skulle korrelera med motivation, endast delvis kunde konfirmeras. Hypotesen om 

könsskillnader kunde vidare också delvis konfirmeras genom genomförda t-test i vilka 

klasskamraters stöd skiljde sig signifikant mellan män och kvinnor; en skillnad som 

däremot inte erhölls i linje med tidigare forskning som Ousdigians (2001, s. 8). Övriga 

signifikanta könsskillnader hittades inte i relation till resterande variabler i den sociala 

kontexten. 

   Huruvida det är den sociala kontextens variabler som influerar motivation eller 

motivation som influererar den sociala kontexten, är däremot inget föreliggande studie 

kan uttala sig om. Till följd av tidigare forskning går det att tolka resultatet som att 

klassrummets sociala kontext influerar motivation, men detta är inget som denna studie 

kan påvisa. 

 

4.2 Inre och yttre förväntningar 

Slutsatser som kan dras från resultatet är att det framförallt är förväntningar, genom 

känsla av kompetens och akademiska förväntningar, som influererar gymnasieelevers 

motivation. Dessa förväntningar kan både komma in- och utifrån eleven. De inre 

aspekterna, som att huvudsakligen känna sig kompetent och uppleva en positiv känsla 

kring sin förmåga att återge kompetens i klassrummet, talar framförallt sambandet mellan 
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känsla av kompetens och motivation för. De yttre förväntningarna kommer i synnerhet 

från klasskamrater och lärare, och kan vara i form av att aktivt delta, leverera på prov och 

dela med sig av sin kunskap (Alt, 2015), vilket innebär att de i stor utsträckning påverkas 

och samspelar med den egna upplevelsen av kompetens. Både de inre och yttre 

förväntningarna är samma faktorer som Skolverket (2018) belyst som starka i sin rapport 

kring elevers motivation och vad som gynnar den. 

   Samspelet mellan motivation och känsla av kompetens innebär också en förklarad 

varians på 21,6%, vilket är en procentsats som kan förklara hur stor inverkan denna 

variabel har på den akademiska motivationen i ett klassrum. Denna influens går även att 

uttala sig om till följd av variabelns effektstorlek för den förklarade variansen i 

regressionsanalysen. Att göra något för sakens skull, framför att någon annan berättar för 

dig att du ska göra något, är en skillnad som både visat sig influera inställningen till 

arbetet och således motivationen till denna (Corpus et al., 2009).  Variabeln känsla av 

kompetens bygger på känslan att på egen hand kunna nyttja sin kunskap och lyckas med 

uppgifter (Patrick et al., 2011, s. 70). Att det framförallt är den egna känslan av kompetens 

som relateras till motivation, stärker tillika att den inre motivationen har störst inverkan 

på individen. Resultatet kring variabeln känsla av kompetens, kan framförallt förklaras 

genom en förståelse, då denna kan skilja avsevärt mellan individer - något som kan tänkas 

bero på huruvida eleven erhåller inre eller yttre motivation (Corpus, et al., 2009). Ett 

klassrum som präglas av ett klimat där eleverna får känna sig lärda och kompetenta, ökar 

framförallt inre motivation när engagemang tas till vara på, och att kunna saker blir en 

rolig och uppmuntrande process, vilket lyfter eleven. Känsla av kompetens är desto 

svårare att analysera utifrån extern motivation då den snarare präglas av belöning eller 

straff (Ryan & Deci, 2016, s. 14–15), framförallt då denna skala inte har blivit mätt. Det 

går däremot att belysa aspekter som uppger att motivation kan komma utifrån, men ändå 

gynna den egna personen – vilket den internaliserade aspekten av extern motivation talar 

om (Ryan & Deci, 2016, s. 14). Detta skulle dock kunna tänkas innebära att upplevelsen 

blir kongruent och i viss mån drivs av inre motivation, trots allt. 

   Extern motivation går att få syn på genom akademiska förväntningar, en variabel som 

korrelerar med motivation och fortsättningsvis förklarar cirka 4% av klassrummets 

motivation enligt regressionsanalysen. Denna siffra kan, samtidigt som den inte alls 

behöver, vara sammankopplad med den externa motivationen. Detta eftersom motivation 

i hög frekvens innebär ett samspel mellan intern och extern motivation (Ryan & Deci, 



 

 

 

- 18 - 

 

2016, s. 14). Kvantiteten av upplevd motivation har däremot inte att göra med om den är 

externt eller internt baserad. Huruvida den består och skapar engagemang är däremot en 

annan fråga (Finn, 2015). Akademiska förväntningar utesluter inte de inre drivkrafterna, 

framförallt inte eftersom de inre drivkrafterna samspelar med både den internt och externt 

internaliserade motivationen (Corpus et al., 2009). Detta borde däremot innebära att den 

internaliserade, externa motivationen, influerar starkast. Om motivationen fungerar 

genom interjektion, där ett krav formuleras, kan eleven bygga upp ett motstånd gentemot 

uppgiften och att prestera (Ryan & Deci, 2016, s. 14), något som skulle kunna innebära 

att uttalade förväntningar, från exempelvis läraren, reducerar motivation i relation till 

skolarbetet. Om motivationen kommer på ett mer automatiskt sätt, likt genom den interna 

eller den internaliserade externa motivationen, skulle förväntningarna däremot bistå 

arbetet (Ryan & Deci, 2016, s. 14). Det vill säga, om arbetets resultat gynnar elevens egen 

agenda, exempelvis kring att visa att denna kan något eller få det önskade betyget, bör 

motivationen förbli, samt öka. 

   Drivkrafter kan komma från mer än bra betyg och att känna sig intelligent i sig själv, 

exempelvis kan de finnas i att få bekräftelse från omgivningen (Corpus et al., 2009). 

Bekräftelsen kan komma genom att leva upp till de förväntningar kring att vara 

kompetent, som omgivningen har på en. Dessa förväntningar kan både vara att eleven ska 

eller inte ska kunna något, exempelvis i relation till kursplanen; eller att eleven inte anses 

vara tillräckligt skarp eller besitta förmågan att förstå eller kunna något. Detta är således 

också något som kan förklara de två oberoende variablernas korrelation. Att ha 

förväntningar på sin förmåga att kunna eller att inte kunna något, är nära relaterat till 

upplevelsen av kompetens där känslan av att den egna kunskapen är värd att dela och kan 

skapa nytta (Patrick et al., 2011, s. 70). 

   Den aspekt av akademiska förväntningar som innebär att besitta kunskap, är nära 

relaterat till mål, vilket är uttalade förväntningar från lärare och skolledning, kring vad 

eleverna bör och ska prestera (Alt, 2015). Detta tydliggör och kan förklara motivationen. 

Autonomi, det vill säga att bland annat på egen hand få bestämma vad som ska ske, är 

ytterst viktigt och har en stor roll i Self-determination theory (Ryan & Deci, 2016, s. 10). 

Något som vidare samspelar med den teori lyft ovan kring att extern motivation kan 

reducera inre, samtidigt som aspekten kring kontrollens avgränsning fortfarande är viktig 

att diskutera. Studiens resultat visar genom den positiva korrelationen mellan motivation 

och akademiska förväntningar, att mål trots frågan om autonomi, är ytterst viktig. Elever 
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måste veta vad som krävs av dem för att komma någonstans och vilken riktning som ska 

tas. Motivation definieras som en process som skapar och skapas av riktning (Holt et al., 

2015, s. 446), vilket målen hjälper till att definiera och därigenom skapar uthållighet och 

framgång (Alt, 2015). Utan denna riktning har motivationen inget fotfäste och går 

därigenom förlorad, baserat på den kombination Finn (2015, s. 375) lyfter angående det 

faktum att motivation både kan vara en effekt och föregångare till ett beteende. 

 

4.3 Läraren och klasskamraters stöd 

Att klasskamrater är viktiga för klimatet lyfter Lazarides et al. (2018, s. 2) fram genom 

de sätt som gruppdynamiken kan påverka intresset, men går genom den icke-signifikanta 

korrelationen mellan motivation och klasskamrater inte att fasställa. I resultatet syntes 

däremot en signifikant skillnad mellan män och kvinnors syn på klasskamraters sociala 

stöd, då män framförallt upplevde högt stöd från sina klasskamrater jämfört med 

kvinnorna (se tabell 2). Detta är något som går emot tidigare studier som visar på att det 

tvärtemot tycks vara kvinnor som söker socialt stöd från klassen och inte männen 

(Ousdigian, 2001, s. 8), ett resultat som vidare bör undersökas i framtida studier med 

tillgång till ett större urval. 

   Klasskamraters stöd korrelerade samtidigt negativt med akademiska förväntningar, 

vilket går i linje med det Lazarides et al. (2018, s. 3) tar upp om bland annat klassens 

kultur. En rådande mobbningskultur i klassen kan ha stor inverkan på elevers motivation 

och inställning till skolan. Detta då det tar fokus från lärprocessen. På liknande sätt går 

det exempelvis att tänka sig att om eleven inte känner något större stöd från sina 

klasskamrater, kan upplevelsen av de akademiska förväntningarna likväl uppfattas som 

låga. Detta oavsett om eleven utsätts för mobbning eller inte (Lazarides et al., 2018, s. 3). 

   Trots att klasskamraters stöd inte hade någon signifikant effekt för den förklarade 

variansen i regressionsanalysen, framgår det i tidigare forskning likt Lazarides et al. 

(2018, s. 3) att den sociala kontexten om den är god, kan skapa en närhet och tillhörighet 

i klassen, samt positivt influera (Lazarides et al., 2018, s. 3). Behovet av samhörighet 

lyfter även SDT, exkluderat autonomi och kompetens (Ryan & Deci, 2016, s. 5). Denna 

samhörighet är det framförallt klasskamrater som står för, men samtidig är det läraren 

som måste få eleverna att känna sig välkomna. Detta är något som talar för variabeln 

lärarens stöds effektstorlek i regressionsanalysens förklarade varians, detta då läraren 

också spelar en stor roll för det sociala klimatet. Samhörighet influerar en elevs inre 
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motivation, välmående och den sociala interaktionen, men leder också till att elever gör 

val som inte är baserade på yttre påverkan, det vill säga genom extern motivation (Ryan 

& Deci, 2016, s. 5). Inre motivation gynnas alltså av det sociala i form av den trygg- och 

samhörighet som SDT berör (Ryan & Deci, 2016, s. 13), samt ökar självförtroendet kring 

den egna kompetensen – vilket vidare kan tänkas ha stor inverkan på motivationen. Att 

lärare har en större effekt på motivationen kan vidare också förklaras av pålitligheten och 

säkerheten som en lärare enligt Lazarides et al. (2018, s. 3) kan erhålla. 

   Effekten som visas i resultatet angående lärarens stöd kan alltså förklaras genom den 

trygghet de kan erhålla, samt deras influens i att möjliggöra för motivation i relation till 

skolarbetet. Detta bland annat till följd av elevernas anknytning till respektive lärare 

(Skues et al., 2005, s. 17). De kan även sätta upp mål som skapar riktning, vilket 

Skolverket (2018) just menar influerar motivationen och som Holt et al. (2015, s. 446) 

vidare uttrycker är avvgörande för att motivation ska förekomma överhuvudtaget.  

    

4.4 Motivationens influens på läxläsning 

Studiens resultat visar slutligen på ett positivt samband mellan antal lagda timmar på 

skolarbetet, utanför schemalagd skoltid, och motivation. Detta talar för den uthållighet 

som Alt (2015) diskuterar gällande elevers inställning till skolarbetet och ett engagemang 

gentemot skolan, vilket föregår motivation (Patrick, et al., 2011, s. 370). Trots signifikans 

är spridningen mellan eleverna stor och talar för att en elev oberoende erhållandet av hög 

motivation, inte nödvändigtvis behöver lägga ner mer tid på skolan än en elev som har 

lägre motivation. Detta kan tänkas ha att göra med vilken grad av intern, respektive 

extern, motivation individerna erhåller. Tiden som läggs ner på skolarbetet behöver 

vidare inte nödvändigtvis tala för att denna elev präglas av intern motivation och det höga 

engagemang Patrick et al. (2011, s. 370) i motsats menar att motivation bör präglas av. 

Detta eftersom yttre, påtryckande krafter, även influerar när de inte är närvarande (Ryan 

& Deci, 2016, s. 14–15). Effektstorleken som läxläsning hade i relation till den förklarade 

variansen i regressionsanalysen talar däremot också för att det kan vara läxläsning som 

influerar motivation och inte det motsatta. Att motivation skulle föregå läxläning stärks 

däremot av de studier som talar för att de val elever gör i relation till skolan, styrs av 

motivation (Alt, 2015) och ger en fingervisning om att motivation, åtminstone i detta fall, 

kan leda till att elever lägger ner tid och engagemang utanför schemalagd skola. 
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4.5 Praktiska implikationer för att öka motivationen  

Om studiens resultat går att fastslå, finns det en rad slutsatser kring vad som kan influera 

elevens motivation till skolarbetet, utifrån klassrummets sociala kontext. Det som 

föreliggande studie indikerar är bland annat att det framförallt är förväntningar, på en 

elevs kompetens, både från individen själv och utanför, som influerar. Att få känna sig 

kompetent är nära sammankopplat med det faktum som visat sig kring att motivation 

växer ur känslan att få dela med sig och utnyttja sin kunskap både i samspel med andra 

och att lyckas med uppgifter. Detta gör fortsatt att alla delar av klassrumsklimatet spelar 

roll för motivationen, det innebär även att läraren som i många fall får stå till svars för 

dalande motivation och låga skolresultat, behöver lägga upp sitt arbete utifrån de faktorer 

som visat sig influera. 

   Till att börja med är det viktigt att klassrummets klimat är varmt och visar på den 

samhörighet Ryan och Deci (2016, s. 13) lyfter i sin teori. I en trygg miljö vågar eleverna 

växa och använda sin kompetens. Vid första mötet med föreliggande studies resultat 

tycktes lärarens stöd inte ha någon större inverkan, men det är viktigt att inte glömma att 

det trots allt är läraren som aktivt formar klassrummet och dess många byggstenar. Det 

är fortsättningsvis läraren som kan skapa ett klassrum där elevernas kunskap uppmuntras 

genom ett klimat präglat av samhörighet, där eleverna kan lyftas utan fokus på de externa 

delarna av individens motivation. Detta syns även i effektstorleken för variabeln lärarens 

stöd. Målet med bekräftelsen är således att gynna den interna motivationen och få 

eleverna att känna sig kompetenta, detta eftersom känsla av kompetens är den variabel 

som visat sig ha störst inverkan på motivation. Det är däremot viktigt att bekräftelsen inte 

”går över” till att vara syftet med att göra en uppgift. För att undvika den externa 

motivationen ska inte heller bestraffningar närvara i de lägen då brist på kompetens 

förekommer (Ryan & Deci, 2016, s. 14).  

   Fortsättningsvis är det viktigt att lärarna formar uppgifter utifrån eleverna, att mål sätts 

upp för att riktningen, vilken är avgörande för motivationen (Holt et al., 2015, s. 446), 

ska bli tydlig samtidigt som uppgifterna fortsatt ska vara utmanande. Uppgifterna måste 

vara på den nivå att de förblir intressanta, samtidigt som eleverna upplever att den 

kompetens de redan besitter både känns relevant och vidare behöver utvecklas. Det krävs 

alltså att lärprocessen skapar lika mycket engagemang, som vägen och målet mot 

kompetens uppmuntras (Corpus et al, 2009). Lärarna behöver likväl vara lyhörda i sin 

målsättning inför vad eleverna behöver och vad varje elev själv har för målsättningar. 
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Detta för att de inre drivkrafterna ska fortlöpa och upplevas som relevanta – något som 

också gynnar den inre motivationen (Corpus et al., 2009). Anledningen till att intern 

motivation diskuteras som mer gynnsam i elevernas akademiska karriär, är till följd av 

dess konstanta närvaro inom individen. Motivation som präglas av yttre faktorer finns 

endast kvar i den grad som de yttre faktorerna gör, alternativt influeras och existerar 

uteslutande av det motstånd som byggs upp när externa motivationsfaktorer influerar 

under en längre tid och blir syftet med en viss uppgift.  

 

4.6 Metodologisk diskussion 

För att en studie ska ha en hög grad av validitet och reliabilitet är det viktigt att redan 

innan studien genomförs, ha tänkt igenom hur dessa kan gynnas (Wilson & MacLean, 

2011). Till att börja med, var den ansvariga närvarande i rummet under studien och kunde 

erhålla samma information till samtliga deltagare. Något som skapade en kontroll, tillika 

eftersom detta också innebär att inte någon annan kan ha påverkat deltagarnas utförande 

av enkäten genom divergent information eller möjligheter.  

   Beroende på tid och dag, vad som har hänt innan lektionen och således varje elevs 

inställning till att delta i studien, kan eleverna däremot ha befunnit sig i olika typer av 

sinnestillstånd. Detta är något som både kan ha skett mellan och inom klasser, samt är 

vidare svårt att nå och motverka. För att lyckas nå tillförlitliga svar var det därför innan 

genomförandet av studien, viktigt att tänka på vad som faktiskt går att påverka. 

Inledningsvis var det viktigt att alla deltagare skulle besitta samma egenskaper i form av 

utbildning och förståelse för undersökningen. Detta då tillförlitligheten försvinner om 

andra variabler, som kan finnas mellan två skilda gymnasieprogram, får möjligheten att 

influera utfallet. Det är viktigt att på liknande vis tänka på att det just kan vara, i detta 

fall, det samhällsvetenskapliga programmet som har påverkat resultatet. Resultatet kunde 

ha sett annorlunda ut i en mer praktiskt lagd klass, då klassrumsklimatet förmodligen ser 

helt annorlunda ut, likväl som i en annan teoretiskt lagd klass med exempelvis 

ekonomiinriktning. 

   Utifrån det faktum att studiens resultat kring könsskillnader gällande klasskamrater 

stöd, skiljer sig från tidigare forskning, går det vidare att diskutera urvalsgruppen. Att 

tidigare studier inte var gjorda i Sverige, likväl som typ av utbildning kan ha påverkat, 

ålder som utbildning. Det kan även handla om klassernas sammansättning eller 

konkurrens.  
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   Hur talande denna studies urval är för populationen (Wilson & MacLean, 2011, s. 168) 

gymnasieelever är därför en fråga som bör ställas, likväl eftersom urvalet framförallt 

utgjordes av kvinnor (se tabell 1). Generaliserbarheten i föreliggande studie kan anses 

vara begränsad till samhällselever på gymnasiet i södra Sverige, vilket gör det intressant 

för framtida studier att fortsätta undersöka akademisk motivation i relation till 

klassrumskontexten, på ett större och mer generaliserbart urval. 

   Att många av eleverna i urvalet i viss mån hade samma lärare kan vidare ha påverkat 

resultatet när det kom till att mäta lärarvariabeln, detta då det är svårt att veta om alla hade 

denna i åtanke, eller inte. På samma vis går det inte heller att veta om alla frågor en 

deltagare har besvarat om lärares stöd har gjorts med en och samma lärare i åtanke; något 

som också går att få syn på genom en av deltagarna som menade att svaren just ”beror på 

vilken lärare”.  

   Något som däremot var konstant under undersökningen var instrumentet i sig, trots att 

samtliga deltagares tolkning av frågorna inte behöver ha varit desamma. Deltagarnas 

kunskap kan ha varierat inför både motivationsbegreppet och gentemot övriga frågor. En 

deltagare behöver inte heller ha tolkat en fråga på samma sätt som någon annan och trots 

att enkäterna skulle besvaras enskilt, kan andras influens ha förekommit, både i form av 

socialt önskvärda svar och diskussion kring vad som menas och hur det ”egentligen är”, 

snarare än den enskilda upplevelsen. På det viset är det även svårt att uttala sig om vilken 

grad av överrensstämmelse som finns mellan svaren, det verkliga beteendet och 

upplevelsen (Wilson & MacLean, 2011, s. 275). Endast ett systematiskt bortfall förekom 

då ett helt uppslag hoppats över och två där ingen av frågorna besvarats, vilket kan ha 

varit till följd av brist på engagemang. 

   Engagemang går att diskutera i relation till hur väl och djupgående enkätens frågor 

besvarades. Till följd av 70 frågor, som tog ungefär tio minuter att besvara, kan det ha 

förekommit det Wilson & MacLean (2011) definierar som utmattning; det vill säga att en 

form av tristess och likgiltighet uppstått gentemot frågorna, efter en viss tid. Andra 

störningsmoment som nämnts tidigare som vänners inverkan, likväl som klasskamrater 

som pratar och lämnar in svar, är också faktorer som kan ha påverkat hur väl frågorna 

besvarats.  

   Slutligen är det även intressant att titta på det faktum att studien genomfördes 

kvantitativt framför kvalitativt då klassrummets sociala kontext likväl kunde ha 

undersökts genom elevernas upplevelse av det. Valet att använda sig av det kvantitativa 
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är däremot gjort baserat på en generaliserbarhet som genom denna metod blir möjlig. 

Vidare står den sociala kontexten också i kombination med motivation och syftet att 

studera relationen mellan dessa, snarare än den direkta, ytterst personliga upplevelsen av 

de sociala faktorerna.  

 

4.7 Framtida studier 

Förslagsvis kan det i framtida studier vara, likt lyft ovan, intressant att genomföra en 

liknande studie på ett urval med större generaliserbarhet gällande gymnasielever; likväl 

som att titta närmare på könsskillnader, till följd av de skillnader som hittades i denna 

studie i relation till tidigare. Fortsättningsvis kan även de interna och externa aspekterna 

av motivationsbegreppet vara intressant att särskilja i undersökningen, för att nå huruvida 

detta mer direkt påverkar resultatet. 

 

4.8 Slutsats 

Avslutningsvis indikerar alltså föreliggande studie, med generaliserbarhet gentemot 

gymnasieelever framförallt på det samhällsvetenskapliga programmet, att det framförallt 

är känsla av kompetens och akademiska förväntningar som associeras med motivation. 

Det visade även på ett samspel mellan variablerna, vilket talar för att det sociala i 

klassrummet möjligtvis kan influera motivation, samt att samspelet mellan de olika 

faktorerna är avgörande. Om motivationen till skolan ökar, ökar vidare de goda 

skolresultaten och engagemanget gentemot höga betyg och hög kunskapsnivå. Skolan blir 

därigenom ett ställe för kunskap likväl som personlig utveckling i form av bland annat 

god självkänsla. Något som gör att klassrummets sociala kontext har en avgörande del i 

elevernas utveckling och inte minst motivation. 
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