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Abstract 
 
Being motivated for studies is important for achieving good results in school. Studies have 

shown that various types of motivation forms, self esteem and mood are related to students' 

grades. Since the early 2000: s, in both Sweden and Europe, girls performed better in school 

than boys. The purpose of this study was to investigate the correlation between motivational 

form (intrinsic motivation, identified regulation, external regulation and amotivation), self-

esteem, sex and mood in relation to school achievement. Further aims of the study were to 

determine if there was a significant difference in motivational forms, self-esteem, mood and 

school achievement between boys and girls, as well as to determine which of the independent 

variables (motivational forms, self-esteem, mood and gender) were the strongest predictors of 

school achievement. 

   One hundred high school students participated in this study, 62 boys and 38 girls. These 

students filled in questionnaires that measured types of motivation, self-esteem and mood 

(Situational Motivation Scale (SIMS), Self-Esteem Scale (SES) and Mood adjective Checklist 

(MACL)). To measure school performance an average was taken from the final grades in 

three school subjects: Swedish A, Mathematics A and English A. The results showed that 

motivational forms (intrinsic motivation, identified regulation and amotivation) had positive 

correlations with school achievement. An independent-sample t-test showed no difference 

between boys´ and girls´ intrinsic motivation. Further results showed that girls had a higher 

degree of identified regulation and external regulation, while boys were most amotivated. The 

effects of self-esteem were similar between the sexes. Boys had a better mood than girls, even 

though they had lower school achievement. In the multiple regression analysis which included 

the variables: intrinsic motivation, identified regulation, external motivation, amotivation, 

self-esteem, gender and mood explained 46, 7 % of the variance in school achievement. The 

results also showed that amotivation, gender and mood were significant predictors of school 

achievement. 

   The conclusion of this study is that forms of motivation, mood and gender are related to 

school performance when taking into account to: internal motivation, identified regulation, 

external regulation, amotivation, self-esteem, mood and gender and that amotivation, gender 

and mood are significant predictors of school achievement. From a grading perspective, this 

means that it is best to not be amotivated, to be a girl and to have a lower state of mood as it 

leads to better school achievement. Girls had lower state of mood, but performed better than 

boys, which made me wonder if the price for high school achievement was a lower state of 

mood and vice versa i.e. if boys' higher state of moods affects their school performance 

negatively? 
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Abstract 
 

Att vara motiverad till sina studier är viktigt för att nå goda resultat i skolan. Studier visar att 

motivationsformer, självkänsla och stämningsläge har samband med elevers betyg. Sedan 

början av 2000-talet, i både Sverige och Europa, presterar flickor bättre i skolan än pojkar. 

Syftet med denna studie var att undersöka samvariationen mellan motivationsform (inre 

motivation, identifierad reglering, extern reglering, amotivation), självkänsla, kön, 

stämningsläge och skolprestation. Vidare syfte var att se om det finns någon signifikant 

skillnad i motivationsform, självkänsla, stämningsläge och skolprestation mellan pojkar och 

flickor. Ytterligare syfte var även att se vilka av de oberoende variablerna: motivationsform, 

självkänsla, sinnesstämning och kön som var de starkaste prediktorerna till skolprestation.  

    I studien deltog 100 gymnasieelever, 62 pojkar och 38 flickor. De fyllde i frågeformulär 

som mätte motivationsform, självkänsla och stämningsläge (Situational Motivation Scale 

(SIMS), självkänsla Self-Esteem Scale (SES), stämningsläge Mood adjective Checklist 

(MACL)).  Som mått på skolprestation användes medelbetyg genom slutbetyg i tre 

kärnämnen: Svenska A, Matematik A och Engelska A. Resultaten visade att 

motivationsformerna inre motivation, identifierad reglering och amotivation hade positiva 

samband med skolprestation. Independent-sample t-test visade ingen skillnad mellan pojkar 

och flickors inre motivation. Flickor hade högre grad av identifierad reglering och extern 

reglering. Pojkar var mest amotiverade. Självkänslan var lika mellan könen. Pojkar hade 

bättre sinnesstämning än flickor trots att de hade lägre skolprestation. I den multipla 

regressionsanalysen där variablerna: inre motivation, identifierad reglering, extern reglering, 

amotivation, självkänsla, kön och sinnesstämning var inkluderade förklarades 46,7 % av 

variansen på skolprestation. Resultatet visade att amotivation, kön och sinnesstämning var 

signifikanta prediktorer till skolprestation.  

   Slutsatsen av denna studie är att motivationsform, sinnesstämning och kön har samband 

med skolprestation när hänsyn tas till: inre motivation, identifierad reglering, extern reglering, 

amotivation, självkänsla, sinnesstämning och kön samt att amotivation, kön och 

sinnesstämning är signifikanta prediktorer till skolprestation. Ur betygsperspektiv innebär det 

att det är bäst att inte vara amotiverad, vara flicka och ha en lägre sinnesstämning eftersom det 

är relaterat till bäst skolprestation.  Flickor hade lägre sinnesstämning men presterade bättre 

än pojkar vilket fick mig att fundera på om kostnaden för hög skolprestation var lägre 

sinnesstämning och vise versa dvs. om pojkarnas högre sinnesstämning påverkade deras 

skolprestation negativt? 

 

Nyckelord: motivation, självkänsla, sinnesstämning, kön, skolprestation. 
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Introduktion  

Kraven på prestation är hög för elever i skolan och särskilt under gymnasieåren. Betyg är ett 

viktigt prestationsmått för eleverna under gymnasiet som de bland annat behöver för att kunna 

konkurrera om framtida jobb och vidare studier (Covington, 2000).  Prestation är inte bara 

avhängig förmåga. En människas motivation påverkar prestationen, sambanden är dock 

komplexa säger Eklöf (2011). Även självkänslan har samband med prestation genom att hög 

självkänsla bland annat kan uppnås genom hög skolprestation (Baumeister, Campbell, 

Krueger & Vohs, 2003). Vår sinnesstämning är en faktor som påverkar vår prestation 

(Cervone, Kopp, Schaumann & Scott, 1994). Angående könsskillnaderna i skolprestation har 

flickorna kraftigt gått om pojkarna sedan början av 2000-talet (Heldmark, 2010). 

Skolinspektionen (2011) har funnit allvarliga brister på anpassningen i den svenska 

undervisningen vilket gör studiens variabler intressanta och aktuella att studera. 
   Ett övergripande syfte med föreliggande studie var att undersöka samvariationen mellan 

motivationsformer, självkänsla, kön, stämningsläge och skolprestation. Ytterligare syfte var 

att undersöka om det fanns någon genusskillnad samt att se vilka av de oberoende variablerna: 

inre motivation, identifierad reglering, extern reglering, amotivation, självkänsla, 

stämningsläge och kön som i en multivariat modell var de starkaste prediktorerna på 

skolprestation.  

Bakgrund 

Skolprestation 

Skolverket (2011) säger att skolan har ett kunskapsuppdrag som betygsbedömningen ska 

relateras till. Uppdraget vilar på en kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans 

styrdokument. Enligt denna kunskapssyn finns det olika kunskapsformer: fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. I undervisningen ska 

dessa kunskapsformer balanseras så att de bildar en helhet för eleverna. Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (LPF 94) säger att ”betyg uttrycker i vad mån den enskilda eleven har 

uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i 

betygskriterier. Vid betygssättningen ska läraren se till all tillgänglig information om elevens 

kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen, beakta även sådana kunskaper som eleven 

fått på ett annat sätt än genom den aktuella undervisningen, såväl muntliga som skriftliga 
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bevis på kunskaper ska tas hänsyn till. Hänsyn skall tas till barns och elevers olika behov. 

Skolinspektionen (2011) redovisar att det finns brister på anpassningen i undervisningen efter 

elevernas förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter, vilket tillhör de mest 

framträdande och allvarliga bristerna. 

 

Kön och skolprestation 

Pojkar har sämre betyg än flickor. Flickor presterar bättre än pojkar i skolan, oavsett 

bostadsort, klass eller etnicitet (Skolverket, 2011). Det här är ett mönster som berör samtliga 

EU- och Efta-länder. Flickorna gör bättre ifrån sig i flertalet ämnen och klyftorna tenderar att 

växa. Skillnaderna visar sig redan i grundskolan då flickorna överglänser pojkarna för att 

sedan fortsätta med i gymnasiet. Vidare tar de över universitetsplatserna och tar sina 

universitetsexamina fortare och med färre avhopp än pojkarna. Flickorna är särskilt mycket 

bättre än pojkarna i läsning. De är överlägsna i att läsa litteratur men då eleverna ska läsa för 

att få information minskar skillnaderna och i vissa länder suddas de ut. Prestationer i ämnen 

som naturkunskap, teknik och matematik, där pojkar tidigare varit bäst i, håller på att jämna ut 

sig. Skolverket beskriver resultatskillnaderna med kön, socioekonomisk bakgrund och 

svensk/utländsk bakgrund. De använder sig av resultatmåtten betyg, nationella prov och 

internationella studier.  

   Phoenix (2010) säger att en av de bidragande orsakerna till prestationsskillnaden mellan 

könen beror på att pojkarna inte anstränger sig lika hårt i skolan som flickorna. Pojkarna är 

mer upptagna av att vårda sina relationer och försvara sin plats i flocken. De vill mäta sin 

manlighet inför andra pojkar och gärna med dem som är ett år äldre. Pojkarna upptar även sin 

skoltid med att tillrättavisa andra pojkar som faller ur ramen och tar studierna på för stort 

allvar, de hindrar alltså varandra från att prestera bra i skolan. Björnsson (2005) påstår att kön 

är en av de viktigaste orsakerna till framgångar i skolan och att många kvinnor har en 

självklar motivation för studier.  

Motivation  

Motivation är de drivande krafterna som leder till handling och påverkar beteendens riktning, 

styrka och uthållighet. Att vara motiverad innebär att drivas till att utföra en handling och 

förklarar varför människan beter sig på ett visst sätt (Karlsson, 2004). En person som inte 

känner inspiration att agera karaktäriseras som omotiverad, medan en person som är 

energifylld eller aktiverad anses motiverad. Människor motiveras till aktiviteter av olika 
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orsaker. Orsakerna kan vara relaterade till inre- och yttre orsaker (inre- och yttre motivation) 

eller helt avsaknad av motiv (amotivation) (Deci & Ryan, 2000).  

     Inre motiverade individer utför en handling för de anser att handlingen är intressant, rolig 

eller utmanande (Deci & Ryan, 1985).  Inre motiverade individer engageras i aktiviteter för 

sin egen skull, handlingarna är i sig förstärkningen för individen. Vid inre motivation beror 

inte en handling på externa lockelser som belöningar utan på tillfredställelsen som 

uppkommer från att övervinna en personlig utmaning, att lära något nytt, eller att upptäcka 

saker av personligt intresse (Covington, 2000).  

     Yttre motiverade individer drivs av att agera av yttre orsaker, exempelvis utför individer 

handlingar i förväntan på någon form av konkret belöning som bra betyg, erkännande eller 

guldstjärnor. Yttre orsaker kan även vara att undvika negativa konsekvenser (Covington, 

2000). Deci och Ryan (1985) delade in yttre motivation i olika typer som identifierad- och 

extern reglering. Vid identifierad reglering värderar individen ett beteende och uppfattar sitt 

beteende som självvalt. En pojke som lär in en stavningslista för att han tycker att 

stavningslistan är relevant för att kunna skriva, motiveras utifrån motivationsformen 

identifierad reglering. Detta eftersom han har förstått att beteendet är kopplat till ett positivt 

slutresultat. Pojken har insett vikten av att studera stavningslistan för att kunna lära sig skriva, 

och anser att det är värt lära sig stavningslistan eftersom det leder till ett positivt resultat och 

inte därför han tycker det är intressant eller roligt (Deci & Ryan, 2000). Extern reglering 

uppstår när beteende regleras av belöningar, eller för att undvika negativa konsekvenser. 

Oavsett om målet för beteendet är att få belöningar eller undvika negativa konsekvenser 

upplever individen en skyldighet att upprätthålla ett speciellt beteende.       

     Amotiverade individer saknar förmåga att se kopplingar mellan beteende och dess resultat. 

Deras beteende är varken inre- eller yttre motiverat. Amotiverade personer upplever 

meningslöshet, och har inga förväntningar på belöningar eller känner ingen möjlighet att 

ändra händelseförloppet. Amotivation kan liknas vid inlärd hjälplöshet, då individerna 

upplever känslor av inkompetens och okontrollerbarhet (Guay, Vallerand & Blanchard, 2000). 

En människa kan ha olika mängd av inre- och yttre motivation eller vara amotiverade till olika 

aktiviteter. En individ kan exempelvis vara inre motiverad till skolan, relationer, sport och 

samtidigt vara yttre motiverad till att spela ett instrument (Deci & Ryan, 2002).  

 Motivationsformerna är viktiga för lärande och ökad kompetens. De skiljer sig i sin nivå av 

självbestämmande. Att vara självbestämmande innebär att uppleva valfrihet, en känsla av att 
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vara fri och få göra det man väljer att göra. Inre motiverat beteende har högst grad av 

självbestämmande, därefter kommer identifierad reglering, extern reglering och till sist 

amotivation (Deci & Ryan, 1985).  Regeringen (2009) anser att motivationsinsatser är 

gynnsamma för elevers kunskapsutveckling och bör ingå i utbildningen (Regeringens 

proposition, 2009/10:165). 

Motivation och skolprestation 

Motivation är en av många faktorer som påverkar elevers prestationer (Eklöf på Skolverkets 

hemsida, 2012-03-23). Inre motivation förmodas vara mest associerat med positiva 

prestationer eftersom den är mest självbestämmande och lustbetonad, därefter följer 

identifierad reglering. Negativa prestationsresultat har förmodats vara associerat med 

amotivation eftersom den innefattar känslor av inkompetens och okontrollbarhet, därefter 

följer extern reglering (Guay m.fl. 2000; Hagger & Chatzisarantis, 2008).  

   En tidigare studie av Berggren och Conde (2007) utfördes på 160 svenska gymnasieelever, i 

en småländsk mindre stad, gällande motivationsformer och skolprestation. Försöksledarna 

använde sig av ett motivationstest, SIMS, och mätte prestation i form av elevernas prov i 

varierande ämnen. Resultaten visade att motivationsformen identifierad reglering ledde till 

bäst skolprestation medan amotivation ledde till sämst skolprestation. Vidare fanns det inte 

något samband mellan inre motivation, extern reglering och skolprestation. Ning och 

Downing (2010) gjorde en långtiduell studie på 581 studenter i Hong Kong. Deltagarna gick 

första året på gymnasiet. Syftet med studien var att undersöka variation i motivation och 

självreglering relaterat till skolprestation. Med hjälp av motivations- och självregleringstest 

samt elevernas betyg visade studien att motivation var en av nyckelkomponenterna för att 

förutse skolframgång. Studien visade även att elevernas självreglering predicerade deras 

senare motivation.  

Motivation och kön    

Ur ett könsperspektiv har tidigare forskning visat att det finns skillnad mellan pojkar och 

flickors motivation. Forsberg och Johansson (2006) studerade 100 svenska gymnasieelever, 

fördelade på fem olika gymnasieskolor i närheten av Stockholm. Deras syfte var bl.a. att 

undersöka vilken betydelse kön hade för motivation till elevens skolarbete. Vidare studerade 

de könsskillnader och motivationsformer. Resultatet visade att flickor i betydligt större 
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utsträckning var externt reglerade till sitt skolarbete. Pojkar var i dubbelt så många fall som 

flickor amotiverade till sitt skolarbete. Att pojkar var mer amotiverade än flickor till 

skolprestationer på gymnasienivå stämmer även med tidigare studie av Berggren och Conde 

(2007). Likaså var flickorna mer motiverade utifrån motivationsformen identifierad reglering. 

Självkänsla 

Begreppet självkänsla (self-esteem) definierade Rosenberg (1965) som individens känsla av 

självvärde. Enligt Cullberg (2007) utvecklas barns självkänsla i samspelet med andra barn och 

vuxna. Vår självkänsla förutsätts i hög grad av de självbilder som vi har sedan uppväxttiden. 

Självbilden, kan vara positiv eller negativ, är den sammanlagda kunskapen vi har om oss 

själva och den information vi kan ge om oss till andra. Människans självbild är alltid 

känslomässigt kopplad till personligheten och i självbilden finns en inre kritiker som kan 

påverka självkänslan negativt. Både självbild och den inre kritikern kallar Cullberg (2007) för 

självkänsla. Självkänslan, kan vara hög eller låg, är ofta stabil över tid och har en stabil grund. 

Den är även en bidragande faktor till hur vi hanterar motgångar och medgångar i livet 

samtidigt som den har betydelse för våra vardagliga handlingar (Johnson, 2003). 

   Självkänslan påverkas av människans uppfattning om egna prestationer inom områden som 

individen värderar högt. Den påverkas också av hur individen tror att han eller hon uppfattas 

av andra. En individ med hög självkänsla respekterar sig själv och ser sig själv som värdefull. 

De brukar uppleva mindre oro, mindre osäkerhet, fungera bra socialt och vara mer aktiva och 

framgångsrika än individer med låg självkänsla. En individ med låg självkänsla respekterar 

inte sig själv, då självbilden inte överensstämmer med hur denne skulle vilja vara (Rosenberg, 

1965). De känner ofta utanförskap och har en social oförmåga (Karlsson, 2004) och kan vara 

otydliga för sig själva och andra samt träder ogärna fram i sociala sammanhang (Lund, 2006). 

   Självkänslan är komplex och flerdimensionell Johnson (2003) delar upp begreppet i två 

delar: den inre (basen av självkänsla) och den yttre (förvärvad självkänsla). Den inre 

självkänslan skapas genom andras emotionella bekräftelse redan under tidig barndom då 

omgivningens omdöme och ovillkorlig kärlek är viktig. Den inre självkänslan fungerar som 

individens bas i livet, skapar trygghet och individens tillit till sig själv samt personens 

gillande av sig själv. En individ med bra inre självkänsla har positiv grundsyn på livet, kan 

acceptera sina känslor och behov samt skapa emotionellt varma relationer. Individen kan både 

ge och ta i relationer och visa sina känslor inför andra. Har individen låg inre självkänsla kan 
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det innebära att man är lättpåverkad och det föreligger risk för att bli styrd av andra 

människor. Man har även ett stort behov av andras acceptans och uppskattning.  

   Den yttre självkänslan är i motsats till den inre något som vi skaffar oss, till exempel genom 

kompetens och individen är på så vis mer aktiv i skapandeprocessen. Denna del av 

självkänslan utvecklas under senare år, då den till stor del styrs av individens egna handlingar 

och omvärldens reaktioner på dessa. Skapandet av den yttre självkänslan speglar både den 

egna inneboende strävan av att lyckas men även andras beröm av handlingar. Kännetecken 

för en person med hög yttre självkänsla är att personen är ansvarsfull, alltid gör sitt bästa, 

lägger vikt vid att vara duktig, ställer gärna höga krav på sig själv men även på sin 

omgivning. Självkänslan stärks genom att omgivningen visar uppskattning för individens 

prestationer. I vardagslivet kan detta ge uttryck bland annat genom att personen är 

väldigt aktiv, högpresterande, söker utmaningar, är ansvarsfull och en karriärmänniska. Den 

yttre självkänslan antas vara mer föränderlig och förefaller inte lika stabil som den inre 

(Forsman & Johnson, 1995, 1996; Johnson, 1998, 2003). 

   Enligt Seligman (1998) kan individen få högre självkänsla antingen genom att lyckas bättre 

med det man företar sig eller genom att tona ned förhoppningarna på framgång.  

Självkänsla och skolprestation  

Enligt Accordino m.fl. (2000) påverkar vissa mentala hälsovariabler ungdomars prestation 

och prestationsmotivation. En av dessa mentala hälsovariabler är självkänsla. Enligt Johnson 

(2003) ligger ofta en extremt låg självkänsla bakom psykiska tillstånd som ångest, depression 

och skolsvårigheter. 

     I en studie av Sharma och Mavi (2001) gjordes en undersökning på 192 forskarutbildade 

indiska kvinnors självkänsla och relation till prestation på ett ordprov. Kvinnorna grupperades 

efter hög eller låg självkänsla efter flera olika kausala attributioner för misslyckande. 

Deltagarna med låg självkänsla förbättrades efter de lyckats och då de uppmanades att 

tillskriva deras tidigare misslyckande med yttre orsaker minskades deras tendens till 

självanklagelser och då bröts även den självförstörande cykeln så att de förbättrade sina 

senare prestationer. Resultatet visade att kvinnor med hög självkänsla presterade bättre än 

kvinnor med låg självkänsla.  
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     Enligt Baumeister m.fl. (2003) behöver inte låg självkänsla nödvändigtvis resultera i dåliga 

resultat i skolan. Högt självförtroende indikerar på att det inte leder till hög skolprestation, 

utan det är hög skolprestation som leder till hög självkänsla. 

Självkänsla och kön 

Studier visar att flickor generellt har lägre självkänsla än pojkar (Quatman & Watson, 2001).  

Under puberteten minskar i regel flickornas självkänsla, vilken är nära knuten till upplevelsen 

av kroppen. Något som kan bidra till detta kan vara alla de skönhetsideal som är svåra att leva 

upp till. Då ungdomarna inte kan nå upp till idealen kan det upplevas som ett misslyckande 

och förstärka flickornas känsla av otillräcklighet och i sin tur skapa osäkerhet vilket gör att de 

känner sig nedstämda eller utvecklar depression (Wasserman, 2003).  

   Enligt Johnson (2003) är det en myt att män har bättre självkänsla än kvinnor. Framfusighet 

och tuffhet förknippas ofta med ett manligt beteende medan kvinnor förknippas med 

medgörlighet och tyst anpassning. Allt detta är seglivade stereotyper och de är lätta att 

förväxla med självkänsla. Johnsson menar att detta handlar mer om inlärda attityd- och 

beteendemönster och att det inte har någonting med självkänsla att göra.  

Sinnesstämning 

Nationalencyklopedin (2012) definierar sinnesstämning som ett tillfälligt känslomässigt 

tillstånd. Enligt Tomkins (1962) har alla människor nio medfödda affekter. Sju av dessa 

uppträder i spännvidder från lite till mycket eller svagt till starkt. Affekterna med dess olika 

styrkor är följande: två positiva: intresse – spänning, nöje – glädje; en är neutral: förvåning – 

bestörtning; sex är negativa: bekymmer - kval, rädsla - skräck, ilska - raseri,  

skam - förödmjukelse, avsmak samt avsky. De två sistnämnda saknar spännvidd. Tomkins 

säger att det är våra affekter som är de huvudsakliga drivkrafterna för vårt beteende. Då man 

kombinerar affekterna med minnen av tidigare erfarenheter uppstår emotioner. Det är de olika 

livserfarenheterna som gör att emotionerna skiljer sig åt mellan individerna. Då en affekt 

utlöses, görs en kontroll av minnet för att se vilka tidigare minnen man har från just den 

affekten, och då man återupplever de i form av associationer till affekten uppstår en 

sinnesstämning (mood). Själva affekten varar endast någon sekund men då vi fortsätter tänka 

på händelsen som utlöste den kan sinnesstämningen vara länge.  
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Sjöberg, Svensson och Person (1979) ansåg att tidigare analyser av att mäta stämningsläge har 

gett en förvirrad och komplex bild av området. Det har varit svårigheter med att finna de rätta 

adjektiven som beskriver försökspersonernas stämningsläge. Författarna genomförde två 

empiriska studier och fann att sinnesstämning var möjlig att beskriva med hjälp av sex 

faktorer, MACL. Faktorerna bildades av 148 items som reducerades till sex dimensioner 

genom 71 adjektiv. De grundläggande bipolära dimensionerna av sinnesstämning var; 

hedonisk ton (ledsen-glad), aktivitet (aktiv-matt) och spänning (lugn-spänd). De fann 

ytterligare tre grundläggande bipolära dimensioner; positiv/negativ social orientering 

(samarbetsvillig-oresonerlig), extrovert/introvert (pratsam-tyst) och control/brist på kontroll 

(självsäker-osäker). Dessa har dock mer med social interaktion att göra.  

    

Sinnesstämning och skolprestation 

Cervone m.fl. (1994) använde sig av experiment i sin studie för bl.a. att se om sinnesstämning 

hade inflytande på collegestudenters prestation. I experimentet deltog 90 

universitetsstudenter, 45 pojkar och 45 flickor. De delades upp i tre olika 

sinnesstämningsgrupper: positiv, negativ och neutral. Deltagarna fick höra tre olika berättelser 

utifrån tre olika handlingar. Berättelserna var bandade och spelades upp för deltagarna i olika 

rum. De tre olika berättelserna bestod av negativ sinnesstämning som handlade om att 

deltagarens bästa kompis dog i cancer, positiv sinnesstämning handlade om att deltagaren 

hade vunnit en gratisresa till Hawaii och i den neutrala sinnesstämningen skulle deltagaren 

visualisera sitt rum hemma. Direkt härefter fick studenterna fylla i sitt stämningsläge, sedan 

följde ytterligare ett frågeformulär angående prestation. Resultatet visade att deltagarna som 

utsattes för berättelsen av den negativa sinnesstämningen rapporterade mycket mer negativ 

sinnesstämning än de som tillhörde den positiva eller neutrala gruppen. Vidare presterade 

deltagarna i den negativa sinnesstämningsgruppen signifikant bättre på prestationstestet än de 

övriga grupperna. Författarna visade att negativ sinnesstämning ledde till bättre prestation. 

Detta beror på att människor med en negativ sinnesstämning kan analysera situationen 

noggrant, är fokuserade och kan lägga märke till specifika detaljer. En variabel som har visat 

sig kunna förutsäga prestation är sinnesstämning (Cervone m.fl., 1994). 
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Sinnesstämning och kön     

Ahonen, Nebot och Giménez (2007) gjorde en studie i Spanien angående negativ 

sinnesstämning. Deltagarna var 2727 skolelever i åldrarna 14-18 år. Författarna visade att det 

förekom en övergripande hög frekvens av negativ sinnesstämning bland ungdomarna då 13 % 

av pojkarna och 21 % av flickorna kunde räknas till den kategorin. Vidare fann de att negativ 

sinnesstämning ökade med åldern och att flickor hade högre negativ sinnesstämning i alla 

åldrar jämfört med pojkar. 

 

Problem och hypoteser 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka om det fanns några samband 

mellan skolprestation och motivationsform, självkänsla och stämningsläge. Vidare syfte var 

att se om det finns någon könsskillnad mellan variablerna. Ett ytterligare syfte var att 

undersöka hur mycket av variansen i skolprestation som kan förklaras genom variablerna: 

motivationsform, självkänsla, sinnesstämning och kön. Det vill säga vilka av dessa variabler 

är de bästa prediktorerna för skolprestation?  

Problemen utmynnar i följande frågeställningar: 

 
1) Samvarierar motivationsform, självkänsla och stämningsläge med skolprestation? 

 

2) Finns det någon skillnad i motivationsform, självkänsla, stämningsläge och 

skolprestation mellan pojkar och flickor? 

 

3) Vilka av de oberoende variablerna: motivationsform (inre motivation, identifierad 

reglering, extern reglering och amotivation), självkänsla, sinnesstämning och kön är de 

starkaste prediktorerna avseende skolprestation? 
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Metod 

Deltagare  

I undersökningen deltog 100 elever från en kommunal gymnasieskola i Sverige. Skolan har 

14 nationella program med cirka 1100 elever. Urvalet var baserat på elever i årskurs tre vilket 

innebar elever med åldrar från 18 till 19 år. Elever ur sex olika program deltog: 

Samhällsvetenskapliga programmet (SP), Naturvetenskapliga programmet (NV), Natur- och 

teknik programmet (NVTE), Teknikprogrammet (TE), Fordonsprogrammet (FP), och 

Idrottsprogrammet (IDR). Eftersom eleverna läste olika program, både högskoleförberedande 

och yrkesförberedande, medförde det att fältet som eleverna representerade var brett. 

Deltagande elever var de som var närvarande vid det tillfälle enkäten delades ut. I 

undersökningen deltog (n = 62) pojkar och (n = 38) flickor. Datainsamlingen utfördes vid sex 

olika tillfällen inom loppet av två veckor, och ett bortfall noterades på grund av elevens vilja 

till att avsluta studien.    

Instrument 

I enkätundersökningen ingick ett försättsblad för att informera deltagarna om studien. 

Försättsbladet innehöll frågor om namn och klass samt en signatur av eleven för dennes 

medgivande till deltagandet i studien.     

   Enkäten innehöll tre test som bestod av sex oberoende variabler: motivationsform (inre 

motivation, identifierad reglering, extern reglering och amotivation), självkänsla och 

stämningsläge.  

   Skolprestation: För att mäta elevernas skolprestation användes deras slutbetyg i 

kärnämnena: Svenska A, Engelska A och Matematik A. Försöksledaren graderade betygen i 

en femgradig skala där 0 var streck i betyget, 1 icke godkänt, 2 godkänt, 3 väl godkänt och 4 

mycket väl godkänt. Cronbach’s α för skolprestation var ,81.  

   Motivation: För mätning av inre motivation, identifierad reglering, extern reglering och 

amotivation användes The Situational Motivational Scale (SIMS). Skalan består av sexton 

påståenden jämt fördelade över de fyra motivationsformerna: inre motivation; identifierad 

motivation; extern reglering samt amotivation (Guay, Vallerand & Blanchard, 2000). 

Svarsalternativen är graderade enligt en sjugraderad skala där 1 innebär överensstämmer inte 

alls och 7 innebär överensstämmer exakt.  Resultaten summeras i respektive motivationsform 



 

 

14 

(inre motivation, identifierad reglering, extern reglering och amotivation). Ett tillägg gjordes i 

instruktionen av enkäten som gjorde att eleverna skulle ange motivationsform till sitt 

skolarbete i sin helhet. Cronbach’s á för inre motivation var ,84, för identifierad reglering ,82, 

för extern reglering ,78 och för amotivation ,87.  

     Självkänsla: Rosenbergs (1965) the Self-Esteem Scale (SES) användes för att mäta 

självkänsla. Testet består av tio påståenden som mäter attityder om självet. Testet har fem 

positiva och fem negativa meningar där deltagarna ska ange sina svarsalternativ på en 

sjugraderad skala (fyrgraderad i original) där 1 innebär överensstämmer inte alls och 7 

innebär överensstämmer exakt. Enligt Klein (1993) kommer man undan negativ skewness då 

man får större svarsskala, därför utvidgades svarsalternativen. Cronbach’s α för självkänsla 

var ,86.             

     Stämningsläge: Sjöberg, Svensson och Persons (1979) test Mood adjective checklist 

(MACL) användes för att mäta sinnesstämning. MACL är ofta använt, har hög tillförlitlighet 

och är ett känsligt instrument för att mäta både snabba och långsamma förändringar i 

sinnesstämningen. Testet består av 71 adjektiv där deltagaren ska fylla i hur denne har känt 

sig den senaste 14-dagarsperioden. Svarsalternativen är på en fyragradig skala där 1 innebär 

stämmer och 4 stämmer definitivt inte. Cronbach’s α för stämningsläge var ,96.                           

Procedur  

Efter att mätinstrumenten hade sammanställts till en enkät togs kontakt med en rektor och sex 

lärare på en gymnasieskola. De informerades om studiens innehåll och syfte. Samtliga var 

positiva till studien vilket gjorde att den kunde fortskrida. Därefter blev eleverna tillfrågade 

om de ville medverka i studien. Enkätundersökningen genomfördes under lektionstid där 

försöksledaren, och i vissa fall även elevernas lärare, var närvarande. Försöksledaren 

presenterade studien och fanns närvarande för eventuella frågor. För en del av eleverna var 

försöksledaren känd sedan tidigare medan hon var okänd för andra.  

Etik 

De forskningsetiska principerna inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning har följts 

(Vetenskapsrådet, 2002). Eleverna fick information om studiens syfte, deltagarna gav 

samtycke till studien samt höll försöksledaren materialet konfidentiellt. Eleverna blev 

informerade, både muntligt och skriftligt om syftet med studien och att det var frivilligt att 

deltaga samt att de när som helst kunde välja att avbryta utan påföljder. På enkäthäftets 
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förstasida krävdes elevens godkännande i form av en namnteckning. De blev informerade vart 

de kunde vända sig vid eventuella frågor angående studien eller för att ta del av resultatet. 

     Ingen deltagare i undersökningen var anonym eftersom det gick att härleda enkäterna. 

Detta var nödvändigt eftersom skolprestationen skulle kopplas ihop med rätt deltagare. 

Eleverna informerades om att enkäternas resultat skulle behandlas konfidentiellt och endast 

redovisas i gruppnivå.        

     Försöksledaren frågade deltagarna om de hade några frågor innan hon lämnade 

lektionssalarna. Detta med tanke på elevernas välbefinnande, det vill säga att ingen av dem 

hade blivit illa berörda av studien.  

Databearbetning  

Då enkäterna var insamlade märktes de med ett id-nummer och härefter kombinerades rätt 

enkät ihop med elevens betyg. Härefter matades resultaten in i SPSS 20. Det interna bortfallet 

uppgick till nio svar på nio frågor varav: MACL 1 st, SIMS 5 st, Identifierad reglering 1st och 

extern reglering 2 st. Varje frågas bortfall ersattes med gruppens medelvärde. Genom 

summavariablerna utfördes statistisk beräkning av testens reliabilitet med Cronbach’s α 

(Pallant, 2010).  

   Skolprestation, avgångsbetyg samlades in i kurserna: Svenska A, Matematik A och 

Engelska A. Härefter summerades elevernas betyg och medelvärdet beräknades. Maxvärdet 

för skolprestation var 12 poäng och minsta 0 poäng. 

   SIMS, motivationstest grupperades efter sina respektive motivationsformer: inre motivation; 

1, 5, 9, 13; identifierad reglering; 2, 6, 10, 14; extern reglering; 3, 7, 11, 15 och amotivation 4, 

8, 12,16. Härefter räknades respondenternas totala värde ut för respektive motivationsform. 

Maxvärdet per motivationsform var 28 poäng och minsta värdet 4 poäng.  

   SES, självkänslotest kodades om genom att de negativa påståendena; 2, 5, 6, 8, 9 vändes så 

en etta blev en sjua osv. Härefter blev ett summerat totalvärde på max 70 poäng och minsta 

värdet 10 poäng, där högre poäng resulterade i högre självkänsla och vise versa.  

   MACL, stämningslägetest kodades om då hälften av svarsalternativen var vända: 1, 3, 4, 8, 

11,12, 14, 18, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 65, 67, 70. Härefter summerades respondenternas totalvärde där maxvärdet var 

284 poäng och minsta värdet 71 poäng. Lägre poäng resulterade i ett bättre stämningsläge än 

högre poäng. 
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Metoder som användes till den statistiska analysen av materialet var korrelationsberäkningar 

(Persons r) mellan inre motivation, identifierad reglering, extern reglering, amotivation, 

självkänsla, stämningsläge och skolprestation. För att jämföra medelvärden mellan könen 

användes Independent-sample t-test. Därefter gjordes en Standard multiple regressionsanalys 

för att se vilken av de oberoende variablerna: inre motivation, identifierad reglering, extern 

reglering, amotivation, självkänsla, stämningsläge och kön som bäst kunde prediceras på den 

beroende variabeln, skolprestation.  
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Resultat 

Tabell 1 Pearson Produkt-moment Correlations mätning av samband mellan skolprestation, inre motivation, 

identifierad reglering, extern reglering, amotivation, självkänsla och sinnesstämning. 

 

Skala                      1             2            3             4            5             6            7             
1. Total Skolprestation                -            ,214**      ,465***     ,158         -,555***    ,100          ,180           

2. Inre motivation                              -              ,464***     ,119         -,110          ,291***   -,222**       

3. Identifierad reglering                                           -               ,299***   -,493***    ,125          ,013            

4. Extern reglering                          -               ,173         -,227**      ,222**       

5. Amotivation                                                                                               -              -213**      -,005            

6. Självkänsla                                    -                -,631***          

7. Sinnesstämning                                                                                                                            -               

** p<.005 (2-tailed) *** p .001 (2-tailed) 

 

 

Resultaten i tabell 1 visar att inre motivation, identifierad reglering och amotivation hade 

samband med skolprestation. Skolprestation hade svagt positivt samband med inre motivation 

r(99) = 0,214, p<,005, ett medium positivt samband med identifierad reglering r(99) = 0,465, 

p<,001, ett starkt negativt samband med amotivation r(99) = -0,555, p<,001. Dock visade 

extern reglering, självkänsla, sinnesstämning inte något signifikant samband med 

skolprestation. Interkorellationer finns mellan de oberoende variablerna. 

Tabell 2 Sammanställning av medelvärden och standardavvikelser gällande inre motivation, identifierad 

reglering, extern reglering, amotivation, självkänsla, sinnesstämning och skolprestation fördelat mellan könen. 

 

Kön                  M     Pojke    SD              M     Flicka     SD      T________________________                                          

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

Inre motivation 

 

16,31                    4,82 17,35                     4,48        -1,08  

Identifierad reglering 

 

20,77                    5,21 25,14                     2,60         -4,80*** 

Extern reglering 

 

16,86                    5,79 20,11                     4,41         -2,95** 

 

Amotivation 

 

11,95                    6,01 7,26                       3,95          4,26*** 

Självkänsla 

 

55,15                    8,92 51,83                     10,88        1,64 

Sinnesstämning 

 

141,63                  26,34 157,97                    28,73       -2,83 

** p<.005 (2-tailed) *** p .001 (2-tailed)                                                                                                      
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Independent sample t-test i tabell 2 visar att pojkarna var mycket mer amotiverade än 

flickorna. Pojkarna var mindre externt reglerade och hade tendens till högre sinnesstämning 

än flickorna. Flickorna hade högre grad av identifierad reglering och bättre skolprestation än 

pojkarna. Det fanns inte någon skillnad på inre motivation eller självkänsla mellan könen.  

Tabell 3 Multipel Regressions Analys, MRA, med skolprestation som beroende variabel 

Prediktorer  β  t  p< 

Inre motivation  ,101  1,094  ,277 

Identifierad reglering ,050  ,441  ,660 

Extern reglering ,126  1,357  ,178 

Amotivation  -,406  -3,870  ,000 

Självkänsla  ,187  1,766  ,081 

Sinnesstämning  ,223  2,167  ,033 

Kön  ,237  2,477  ,015 

                                                                        R     R²  F  p≤ 

 
Totalt: samtliga prediktorer                             6,84                          ,467                   11,403              ,000 

 

 

Resultatet i tabell tre visar att den starkaste prediktorn för skolprestation var amotivation, följt 

av kön och sedan slutligen sinnesstämning. Ju lägre skolprestation eleven hade desto mer 

amotiverad var denne till sitt skolarbete. Pojkar presterade sämre än flickor och en lägre 

sinnesstämning resulterade i högre skolprestation. Övriga oberoende variabler: inre 

motivation, identifierad reglering, extern reglering och självkänsla visade det inga signifikanta 

samband. Resultatet på MRA-analysen visar att de oberoende variablerna tillsammans 

förklarar 46,7 % av variansen på skolprestation. Prediktorerna på skolprestation är i fallande 

ordning: amotivation, kön, sinnesstämning, självkänsla, extern reglering, inre motivation och 

identifierad reglering. 
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Diskussion 
 

 

Ett övergripande syfte med studien var att undersöka samvariationen mellan de oberoende 

variablerna: inre motivation, identifierad reglering, extern reglering, amotivation, självkänsla 

och sinnesstämning samt deras relation till den beroende variabeln skolprestation. 

   Då Sveriges Regering (2009) anser att motivationsinsatser är gynnsamma och bör ingå i 

utbildningen samtidigt som Skolinspektionen (2011) har funnit brister på anpassningen i 

undervisningen efter elevens förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter är det inte 

förvånande resultat då det starkaste sambandet för svag skolprestation var amotivation. Det 

vill säga ju mindre motivation eleverna hade till sitt skolarbete desto sämre presterade de. En 

möjlig orsak till detta kan vara att undervisningen inte utgår utifrån eleven vilket resulterar i 

ett ointresse som bidrar till amotivation. Möjligheten finns även att svag skolprestation kan 

leda till amotivation. Eftersom amotiverade elever saknar förmågan att se kopplingar mellan 

beteende och dess resultat är det logiskt att de presterar sämst. I undersökningen hade elever 

med identifierad reglering bäst skolprestation härefter följde inre motivationsform. I den 

identifierade motivationsformen ser eleven sin skolprestation som ett självvalt beteende då det 

är kopplat till ett positivt slutresultat. Det vill säga eleven har insett vinsten av att prestera bra 

i skolan eftersom det leder till positivt resultat för individen själv både nu och inför framtiden. 

Tidigare forskning stödjer resultatet i föreliggande studie genom att elever med identifierad 

reglering har bäst betyg och elever med hög amotivation har sämst betyg (Berggren & Conde, 

2007). Deci och Ryans studie (1985) hade omvänd ordning på variablerna då inre motivation 

följt av identifierad reglering gav bäst resultat. Att ta hänsyn till i resultatet är att Deci och 

Ryans studie gjordes för 26 år sedan och det är mycket både i vårt samhälle och i skolan som 

har förändrats sedan dess. Då elevernas självreglering predicerade deras senare motivation 

kan detta vara användbart för att främja deras skolframgång. Det vill säga om pedagogerna 

kan få eleverna att känna sig självreglerade/självbestämmande och få eleverna motiverade 

kommer de lyckas bäst med sina skolresultat. Extern reglering visade inget signifikant 

samband med skolprestation. Hagger och Chatzisarantis (2008) menade att högre 

självbestämmande främst resulterade i inre motivation vilket leder till mer positiva resultat i 

både prestation och välbefinnande. Frågan är om det är självbestämmandet/motivationsform 

som avgör skolprestationen eller om det är skolprestationen som avgör 

självbestämmandet/motivationsform. 
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Den oberoende variabeln självkänsla visade inga signifikanta samband med skolprestation. Ur 

pedagogisk synvinkel är det dock viktigt att alla elever lyckas så bra som möjligt med sina 

studier eftersom misslyckande kan resultera i låg självkänsla och sämre valmöjligheter i livet 

så som konkurrens för vidare studier eller få ett prestigefullt arbete.  

  Cervone m.fl. (1994) visade att låg sinnesstämning hade positivt samband med hög 

prestation, vilket även denna studie stödjer eftersom det fanns ett samband här emellan då den 

multipla regressionsanalysen genomfördes. Tänkbart är att individerna med låg 

sinnesstämning är mer fokuserade på skolprestationen och att de har en förmåga att sorla bort 

yttre störningar och därmed kan prestera bättre.   

 

 

Ett annat syfte var att se om det fanns någon genusskillnad i motivationsform, självkänsla, 

sinnesstämning och skolprestation.  

   Resultatet visade att vissa av motivationsformerna skiljde sig signifikant mellan könen. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan pojkar och flickor angående inre motivation. Precis 

som i Forsberg och Johnsons (2006) och Berggren och Condes (2007) tidigare studier hade 

flickor signifikant högre grad av identifierad reglering. Detta är gynnsamt för skolprestationen 

då de ser sin insats som näst högst självbestämmande. Flickorna hade även mer extern 

reglering än pojkarna. Det fanns en signifikant skillnad mellan könen i amotivation då pojkar 

var mer amotiverade än flickor. Detta stämde med Forsberg och Johanssons (2006) och 

Berggren och Condes (2007) studie vilket kan vara en av de bidragande orsakerna till pojkars 

allt sämre skolprestationer.  

   Det fanns ingen signifikant skillnad på självkänsla mellan könen. Johnson (2003) sa att det 

är en myt att flickor har sämre självkänsla än pojkar, vilket resultatet av denna studie stödjer.  

   Angående sinnesstämning fanns det en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor precis 

som Ahonen m.fl. (2005) visade i sin rapport. Pojkarna visade högre sinnesstämning än 

flickorna. En möjlig orsak till detta kan vara att de är mer ofokuserade på sina 

skolprestationer eftersom de håller på med så mycket med den sociala anpassningen. Den 

höga sinnesstämningen och sorlet runt om kring eleven kan bidra till ett ointresse för 

skolprestationen vilket in sin tur leder till amotivation eller vice versa. De kan också vara 

oroliga att få en ”pluggstämpel” på sig och därav falla ur ramen för det typiska manliga 

beteendet i skolan. Skolverkets (2010) resultat visade att flickor presterade signifikant bättre i 

skolan än pojkar. Frågan är om pojkarna hade haft sämre stämningsläge om de hade varit mer 
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fokuserade på att klara sina skolprestationer eller om flickorna är betungade med att prestera 

maximalt i skolan så de blir nerstämda. Kan det också vara så att flickornas självkänsla har 

blivit bättre i och med de ökade skolprestationerna? I och med att flickorna presterar bättre i 

skolan och är mer motiverade kan även sinnesstämning vara en bidragande orsak till deras 

bättre skolresultat.  

 

Ytterligare syfte med studien var att se vilka av de oberoende variablerna som var de starkaste 

prediktorerna avseende den beroende variabeln, skolprestation. 

   Resultatet visade att skolprestation som helhet förklarades till 46,7 % av samtliga 

prediktorer tillsammans. Signifikanta variabler var amotivation, kön och stämningsläge. 

Övriga variabler visade ingen signifikant relation till prestation, dessa var i fallande ordning: 

självkänsla, extern reglering, inre motivation och identifierad reglering. Studien gav stöd till 

Ning och Downings (2010) resultat att motivation var den starkaste prediktorn för 

skolprestation. Resultaten från denna undersökning har stora konsekvenser vid motivation, 

självreglering och sinnesstämning som medel för att underlätta skolframgång. Utifrån 

pedagogisk synvinkel är det oerhört viktigt att få eleverna med sig, ge dem de rätta verktygen 

så de känner sig självreglerade och se till att eleverna är fokuserade på sina skolprestationer 

eftersom det kan påverka resultatet positivt. Genom att ta hänsyn till elevens intresse, behov, 

erfarenheter och förutsättningar kommer eleverna  förhoppningsvis bli mindre amotiverade 

till sina skolprestationer och på så sätt uppnå bättre resultat i skolan.  

   Den näst starkaste prediktorn på skolprestation av de oberoende variablerna var kön. Flickor 

presterade bättre än pojkar. Precis som Skolverkets rapport (2011) visade även denna studie 

att det fanns signifikanta könsskillnader i skolprestation. Pojkars försämrade prestationer är 

fallande. Den tredje och sista signifikanta prediktorn på skolprestation var stämningsläge. 

Cervone (1994) visade att negativ sinnesstämning resulterade i bättre prestation. Innebär detta 

att man som pedagog inte bör muntra upp stämningen allt för mycket i undervisningen? Om 

sinnesstämningen blir allt för låg kommer säkert motivationsformerna ändras så fler elever 

skulle bli amotiverade.     

 

Det är viktigt att inse att studien har flera begränsningar. Bland annat giltigheten till 

prestationsmätningarna eftersom elevernas betyg redan var satta då studien genomfördes. 

Dock spänner MACL över en lägre tid men hänsyn har inte tagits till hur lång tid det hade gått 
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sedan de aktuella betygen sattes. Vidare var det endast tre slutbetyg som stod för mätningen 

av skolprestation och ingen hänsyn togs till elevernas bakgrundsfaktorer. Ytterligare är vissa 

av mätinstrumenten skapade för länge sedan vilket man bör ta hänsyn till. Det kan vara svårt 

att dra några generella slutsatser utifrån denna studie på grund av att deltagarantalet är få men 

den visar ändå på hur viktigt det är att eleverna är motiverade till sina skolprestationer för att 

lyckas med sina studier. Förslag till fortsatta studier vore pojkarnas amotivation och allt sämre 

prestationer i skolan samt sinnesstämnings relation till skolprestation. Detta ligger i tiden och 

angående det sist nämnda så finns det inte mycket forskning gjord i ämnet. 
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