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Abstract 

 

My purpose for this essay is to examine what factors are considered to have high 

influence on motivation to study and what measures can be taken to enhance student’s 

motivation to study from a student perspective. 

 

The main source of theory for this study has been the classification of motivational 

factors that has been based on Herzberg’s twofactortheory with complementary 

theoretical sources. 

 

The study is based around two research methods, one survey together with 

complementary student interviews. The empirical material consists of 118 completed 

surveys together with nine student interviews.  

 

The study’s results have found that students find the main source of rising motivational 

level originates from the professional role of the teacher. Additionally the students find 

the main source of subsiding motivational level originate from rising level of stress and 

uninspiring teachers. Furthermore the study has found possible improving measures in 

lacking personnel, an working environment focused on studies and an education 

oriented on future career preferences.   

 

Nyckelord 

Factor, Herzberg, Motivation, Motivation to study, Twofactortheory.  

 

 

Förord 

Först av allt skulle jag vilja tacka min Vfu-handledare som hjälpte mig att hitta elever 

till studien. Du välkomnade mig direkt och hjälpte mig så mycket du kunde i mitt arbete 

och jag är otroligt tacksam för detta. Utan de 118 elever som medverkat i studien hade 

inte denna uppsats kunnat skrivas. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla er. Speciellt 

vill jag uppmärksamma de elever som valde att medverka i intervjuerna till uppsatsen. 
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Inte endast fick jag ihop bra material utan ni frågade mig även intressanta frågor, gav 

mig uppmuntrande kommentarer och deltog med ett stort engagemang. 

 

Vidare vill jag även rikta ett tack mot min kurskamrat Elina Halvarsson som insisterade 

på att läsa igenom hela min uppsats och ge mig goda synpunkter på mitt material. Du 

visade mig verkligen hur uttrycket ’kill your darlings’ kommer till sin fulla rätt i 

uppsatsskrivandet.  

 

Slutligen vill jag tacka min handledare för uppsatskursen Johanna Jormfeldt som genom 

sitt oändliga stöd och goda råd har alltid med god förmåga lett mig på rätt väg när jag 

har känt mig vilsen i uppsatsskrivandet. Utan dig hade nog uppsatsen fortfarande varit 

på planeringsstadiet. 



  
 

iv 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Syfte ___________________________________________________________ 2 
1.2 Uppsatsens preciserade frågeställningar ________________________________ 2 
1.3 Uppsatsens disposition _____________________________________________ 2 

2 Teori _______________________________________________________________ 4 
2.1 Olika teorier om motivation _________________________________________ 5 

2.2 Herzberg och tvåfaktorsteorin _______________________________________ 8 
2.3 FAE-Modellen __________________________________________________ 10 

2.3.1 Motivationsfaktorer ___________________________________________ 11 

2.3.2 Hygienfaktorer _______________________________________________ 13 

2.3.3 Tvåfaktorsteorins anpassning till uppsatsen ________________________ 16 

2.3.4 Attityder ____________________________________________________ 17 

2.3.5 Effekter ____________________________________________________ 17 

2.4 Kritik mot tvåfaktorsteorin _________________________________________ 18 

3 Metod _____________________________________________________________ 21 
3.1 Undersökningsdesign _____________________________________________ 21 

3.2 Urval __________________________________________________________ 21 
3.3 Enkätens uppbyggnad _____________________________________________ 22 
3.4 Enkätens genomförande ___________________________________________ 23 

3.5 Bortfall ________________________________________________________ 24 
3.5.1 Misstänkt oseriöst ifyllda enkäter ________________________________ 24 

3.5.2 Ofullständiga svar ____________________________________________ 24 

3.6 Intervjuernas uppbyggnad _________________________________________ 25 
3.7 Intervjuernas genomförande ________________________________________ 26 

4 Empiri _____________________________________________________________ 27 
4.1 Enkätens resultat _________________________________________________ 27 

4.1.1 Attitydskalornas resultat _______________________________________ 28 

4.1.2 De öppna frågornas resultat ____________________________________ 31 

4.2 Intervjuernas resultat _____________________________________________ 32 
4.2.1 Är ni studiemotiverade?________________________________________ 32 

4.2.2 Vad höjer och sänker gymnasieelevers studiemotivation? _____________ 32 

4.2.3 Återkoppling till de öppna enkätsvaren ____________________________ 34 

4.2.4 Realistiska motivationshöjande åtgärder __________________________ 35 

4.2.5 Status som källa till motivation __________________________________ 37 

5 Analys _____________________________________________________________ 38 
5.1 Vilka faktorer relateras främst till ökande studiemotivation? ______________ 38 

5.1.1 Lärarrollen påverkar! _________________________________________ 39 



  
 

v 

5.1.2 Att tro på sina elever __________________________________________ 40 

5.1.3 Arbetsmiljön spelar roll ________________________________________ 41 

5.2 Vilka faktorer relateras främst till sjunkande studiemotivation? ____________ 42 
5.2.1 Den oinspirerande lärarrollen __________________________________ 42 

5.2.2 Stress ______________________________________________________ 43 

5.2.3 Vilka faktiska åtgärder skulle kunna öka elevers studiemotivation och hur 

realistiska är dessa? _______________________________________________ 44 

6 Diskussion __________________________________________________________ 47 
6.1 Förslag på vidare forskning ________________________________________ 48 

Referenser ___________________________________________________________ 49 
Tryckta källor ______________________________________________________ 49 

Elektroniska källor __________________________________________________ 50 

Bilagor ______________________________________________________________ 51 
Bilaga A – Enkäten __________________________________________________ 51 

Bilaga B – Intervjuunderlag ___________________________________________ 54 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 

 

Hur får vi egentligen gymnasieelever tillräckligt motiverade att nå sina mål i 

gymnasieskolan? Samhället, och speciellt skolan, kommer alltid att ha ett stort intresse 

att sträva efter motiverade samhällsmedborgare. I praktiken har motivation alltid varit 

en väsentlig del utav ledarskap. Ledarskapets uppdrag har alltid bestått av att motivera 

sina medarbetare för att ständigt förbättra alla sorter av prestationsbaserad verksamhet. 

Motivationsteori fokuserar på koncernchefer och medarbetare, men borde inte samma 

regler gälla mellan lärare och elever? Håkan Jenner menar att ”Motivation är ett centralt 

begrepp i allt pedagogiskt arbete ”(2004:15). Genom det ledarskap som alla lärare 

utövar över sina elever är det viktigt att vara orienterade inom ledarskap och 

motivationsteori, både för sin egen skull som yrkesutövare, men speciellt för elevernas 

skull. Eleverna ska uppmuntras och inspireras att själva sträva efter sina mål i livet, 

oavsett om det dessa skulle vara yrkesliv, utbildning, drömmar eller rena ambitioner 

(Hein, 2012). Studieresultat och studiemotivation har ett starkt samband (Giota, 2006). 

Då resultaten blir sämre i undersökningar om skolresultat som exempelvis Pisa (OECD, 

2013; Skolverket 2013) är detta ett väldigt aktuellt problem som vi måste vara medvetna 

om. Om skolväsendet skulle vara mer intresserat av att bedriva en mer 

motivationsinriktad verksamhet, borde inte elevers resultat då öka, förutsatt att 

motivation leder till bättre resultat?  

 

Att få elever att prestera väl i sina studier är något som både skolan som organisation 

och yrkesutövande lärare bör ha särskilt intresse av vilket Skolverket understryker i sin 

rapport Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen (2012). Som 

lärare är det viktigt att vara väl orienterade i vad som gör elever studiemotiverade, men 

även vilka faktorer som verkar hämmande. Skolverket understryker att utan en klar 

motivationsbild kan elevernas studieresultat bli väldigt lidande och med dagens 

sjunkande studieresultat och attityder till skolan, behöver vi bli bättre på att motivera 

elever (2012). Kanske kan det vara så att ett av en lärares viktigaste uppdrag är att väl 

motivera sina elever för studier. 

 

Under de år som jag, som lärarstudent, har varit ute i skolor för att möta elever har jag 

märkt hur tydliga skillnader det är på elever som känner sig studiemotiverade och de 

som saknar motivation. Givetvis finns situationer där vi människor kan känna oss mer 
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eller mindre motiverade, vare sig vi är en lärarstudent, en gymnasieelev eller en 

yrkesarbetare. Vår motivation ger upphov till effekter på vår attityd som i sin tur 

påverkar vår prestation. När någonting känns lätt eller kul, är detta ofta 

sammanhängande med att känna sig motiverad på något sätt. Men hur blir man 

egentligen motiverad?  

 

Även om en del forskare har försökt hitta genvägar genom att betona olika perspektiv, 

så är motivation fortfarande en stor gåta. Motivationsforskningen har ofta diskuterat 

pengar. Genom mer motiverade arbetare, kommer vi att producera mera och därmed få 

mer i plånboken. Men vänder vi perspektivet till skolan så följer frågan, kan vi förstå 

elevers motivation på samma sätt? 

 

Vi måste bli bättre på att veta exakt vilka faktorer som motiverar elever. Men hur ska vi 

veta vilka faktorer vi ska lägga fokus på i skolans verksamhet, samt vilka faktorer som 

leder till försämrad motivation och som vi ska försöka akta oss för? Vad kan vi som 

lärare göra för få våra elever mer studiemotiverade? Det är det den här uppsatsen ska 

handla om. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka vilka faktorer som elever ser som viktigast för 

deras studiemotivation. Undersökningen syftar även till att lyfta fram möjliga åtgärder 

utifrån ett elevperspektiv som hade kunnat öka deras grad av studiemotivation. 

 

1.2 Uppsatsens preciserade frågeställningar 

 Vilka faktorer relaterar elever främst till ökande studiemotivation? 

 Vilka faktorer relaterar elever främst till sjunkande studiemotivation? 

 Vilka faktiska åtgärder skulle kunna öka elevers studiemotivation? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 innehåller teorin där jag kommer beskriva det teoretiska ramverk som 

uppsatsen vilar på. Kapitlet kommer beröra olika motivationsteorier och uppsatsens 

anpassning till teorin samt en kritisk diskussion till teorin. I kapitel 3 kommer jag 

presentera studiens metodologiska tillvägagångssätt och urval. Därefter i kapitel 4 
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kommer jag gå igenom undersökningens resultat.  Vidare i kapitel 5 presenteras svaren 

på mina frågeställningar och dessutom diskuterar jag dessa utifrån mina teoretiska 

utgångspunkter. Slutligen i kapitel 6 följer en kritisk diskussion till uppsatsens metod 

och resultat. Slutligen kommer jag presentera några tankar till framtida forskning som 

min undersökning gav upphov till. 



  
 

4 

 

2 Teori 

Jag presenterar här det teoretiska ramverk som uppsatsen vilar på. Kapitlet kommer 

beröra olika motivationsteorier och uppsatsens utgångspunkter baserade i 

tvåfaktorsteorin samt en kritisk diskussion kring teorin. 

 

Det kan tyckas självklart vad motivation är för flera av oss, men många forskare 

beskriver stora svårigheter att finna en enkel definition utav begreppet motivation som 

är användbar i både forskning och samtal (se Giota, 2006; Hein, 2012; Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Vad menar vi egentligen när vi säger att vi är motiverade? Känner vi 

att vi har lust med en viss handling? Är vi villiga att utföra något speciellt? Har vi 

beslutat oss för ett slutresultat? Är vi mer rationella än annars? Forskare är inte eniga 

om vad egentligen motivation ska betyda, däremot vad som är centralt för all 

motivationsforskning, är exakt vad som gör oss motiverade (Giota, 2006, Hein, 2012, 

Abrahamsson & Andersen, 2005). Skolverket understryker att motivation har en stark 

relation till elevers provresultat och kunskapsutveckling. För att nå goda resultat krävs 

motivation, vare sig detta gäller yrkesutövare, studenter eller elever (Skolverket, 2011).  

 

Fokus för denna uppsats kommer inte läggas i själva definitionsfrågan, utan det som är 

av intresse är hur vi når ett stadium av motivation och eliminerar faktorer som sänker 

den. Beroende på vilken teoriskola vi väljer att utgå ifrån, leder den till olika 

tillvägagångssätt och utgångstankar för att individen ska känna sig så motiverad som 

möjligt. Motivation i sig, handlar om varför vissa beteenden hos oss människor, 

upprätthålls och avslutas. På ett objektivt plan existerar en rad faktorer omkring oss som 

leder till en reaktion. På ett psykologiskt plan däremot leder reaktionerna till känslor 

och erfarenheter. Impulser, såsom färdigheter, möjligheter och andra kognitiva värden 

påverkar oss, vilket i slutet resulterar i handling. Diskussioner om motivation och även 

studiemotivation handlar främst om frågan varför beteendet uppkommer och vilka 

faktorer som har förekommit i samband med det (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Studiemotivation är en central del för allt pedagogiskt arbete. Politikerna har gjort ett 

tydligt ställningstagande genom Gymnasieskolans läroplan, vilken säger att skolan ska 

främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (Skolverket, 2011). 

Även om läroplanen inte innehåller just ordet motivation, används fraser i stil med 
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”livslång lust att lära” (Skolverket, 2011:5), och att väcka nyfikenhet bland kunskap på 

flera ställen. ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem.” (Skolverket, 

2011:7). Således kan sägas att skola och lärare bör ha ett tänk som främjar 

studiemotivation i skolans verksamhet och utformning. Det finns även flertalet 

empiriska studier som visar att elevers motivation att lära i skolan har betydelse även 

för deras utbildnings- och yrkesval samt framtida sysselsättning inom arbetsmarknaden 

(Giota, 2001, Andersson & Strander 2001). Det är därför inte svårt att argumentera för 

att det bör ligga särskilt i Skolväsendets intresse att främja elevers studiemotivation. 

 

Värt att notera är att när motivationsforskare studerar människor så är inte en 

motivationsteoris syfte att helt och hållet förklara ett beteende hos en individ. Snarare 

används motivationsteorier för att ringa in faktorer och orsaker för yttre och inre 

förhållanden som påverkar individens upplevda grad av motivation. Vissa teorier lägger 

större vikt vid att det är de inre faktorerna som är av störst innebörd, andra lägger större 

vikt vid yttre faktorer som skapar förutsättningar för ökad motivation. Det är genom 

dessa inramningar av faktorer vi lär oss att fokusera på det som ger resultat. Det som 

blir relevant för den upplevda graden av motivation är hur individens motivation 

påverkas av sin arbetssituation. Abrahamsson och Andersen understryker att: 

”[m]otivation är inte ett personlighetsdrag som några människor har och andra inte; 

motivation uppstår som en interaktion mellan individen och situationen” (Abrahamsson 

& Andersen, 2005:142). Graden av motivation som en individ känner är något som 

ständigt varierar, både mellan olika människor och inom individen. Vi har olika 

utgångslägen genom tidigare erfarenheter och vanor, och genom att bli utsatta för vissa 

motivationsfaktorer ger detta en effekt som påverkar vårt handlande (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Denna tes bekräftas även av Jenner som skriver att motivation inte är 

en egenskap hos individen, utan endast en följd utav erfarenheter man gjort och 

bemötandet man fått (2004).  

 

2.1 Olika teorier om motivation 

Motivationsteorier har, tillsammans med andra behovshierarkiteorier, ofta utvecklats 

ifrån Maslows forskning om mänskliga behov (Hein, 2012). Men en teori som fungerar 

lika bra för att studera skolelever som ekonomer och revisorer har jag inte funnit, istället 

läggs ofta perspektivet på yrkesarbetare. På vissa plan ser skola och yrkesliv 
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organisationsmässigt olika ut och därför kan man anta att det då inte går att applicera 

samma teori på elever och arbetare. Däremot anser jag att många av de faktorer som 

påverkar arbetare går att finna runt en elev i skolan med. För denna uppsats behövs en 

motivationsteori som går att applicera mer än på spektrumet arbetsgivare-arbetstagare, 

utan behöver ringa in alla dimensioner inom skolans arena, vare sig det gäller 

klasskamrater, olika lärare eller skolans lokaler. Nedan presenteras kort några 

motivationsteoriker och deras centrala idéer med efterföljande diskussion för att 

motivera mitt val av motivationsteori. 

 

Psykologen Douglas McGregor forskade mycket kring ledarskapsteori.  En del ger 

McGregor kritik för att han inte är en ren motivationsteoretiker, utan att han rör sig 

inom psykologin bakom ledarskap. Genom detta utvecklade han dock många intressanta 

tankar om motivation. Fokus för hans teori är hur ledaren uppfattar både sig själv som 

ledare, och hur denne vill bli uppfattad. Mänskligt beteende är något förutsägbart där 

beteende A, leder till respons B. Ledaren uppfattar sig själv på ett visst sätt vilket leder 

till en ledarstil som är på ett visst sätt. Ledarens tankar om sin egen uppgift, om det till 

exempel är ett cyniskt och arrogant synsätt på andra, leder därför till cyniska och 

arroganta grundantaganden om ledarens uppgift (jmfr. med pygmalioneffekten). 

McGregor tar avstånd från att det är de inre faktorerna som spelar störst roll och baserar 

det på två antaganden. För det första anser han att alla inre faktorer inte går att påverka 

eller kontrollera likt mekaniska påverkansfaktorer. För det andra anser han att det bara 

är ett mekaniskt problem att motivera sina anställda, ledarens uppgift blir att skapa 

förutsättningarna, yttre faktorer, för motivationsbildning. Medarbetarna sköter resten 

(Hein, 2012).  

 

Jag anser att McGregor lade för stor vikt på endast de yttre förutsättningarna för 

motivationsskapande samt att fokus enbart låg på ledaren, vilket jag i min studie skulle 

relateras till läraren. Även om läraren påverkar eleven till väldigt stor del och har en 

central roll i sina elevers utbildning kan vi inte bortse från att elevens motivation kan 

påverkas av andra faktorer som inte härstammar från läraren. 

 

I Motivation och Motivationsarbete (2004) beskriver Jenner vikten av det pedagogiska 

mötet. I detta möte mellan en elev och en lärare behöver läraren ha tillägnat sig ett 

förhållningssätt som kan beskrivas med perspektivseende, där läraren med enkelhet 
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kunna sätta sig in i elevens perspektiv och se världen ur dennes ögon. Allt som kan 

beröra och påverka eleven, som exempelvis grad av självkänsla, måste läraren vara redo 

på att förstå och kunna förklara. Vidare beskriver Jenner vikten av lärarens 

förväntningar gentemot sina elever. Han lyfter fram flera empiriska undersökningar som 

visar att dessa förväntningar har en avgörande betydelse för att skapa och vidmakthålla 

elevens motivation. Företeelsen kallas för pygmalioneffekten, och beskriver 

självuppfyllande profetior. Genom att ha positiva förväntningar på sina elever leder 

detta till positiva resultat och tvärtom. Elevernas beteende förändras enligt de 

förväntningar som läggs på dem (Jenner, 2004).  

  

David McClelland är en klassisk motivationsteoretiker (se Hein, 2012; Abrahamsson & 

Anderssen, 2005; Miner, 2005). Han utgår i sin behovsteori från tre behov som vi 

behöver tillgodose: maktbehov, behov av gemenskap och prestationsbehov. McClelland 

frångår Maslows tanke om ett hierarkiskt synsätt på behov, och ser istället behov längs 

ett kontinuum. ”Individens behov och styrkan hos de olika behoven skapas och 

påverkas av en rad faktorer som exempelvis uppväxt, kulturell bakgrund, förändrade 

livsvillkor, utvecklingsprocesser samt erfarenheter av positiva eller negativa 

konsekvenser av olika motiv.” (Hein, 2012:115). Behoven är inte medfödda utan vi 

tillägnar oss dem i vardagen i olika grader och de kan variera inom olika individer, 

vilket påverkar hur de uppfattas och uppfattar andra. Behovet av makt innebär att man 

söker inflytande. Trots att McClelland betonar att sortens makt individen vill tillskansa 

sig varierar, är det ändå naturligt att personer med högt maktbehov söker sig till yrken 

och positioner med makt och auktoritet av olika slag. Behovet av gemenskap handlar 

om behovet av att vara omtyckt och accepterad och därför kräver social interaktion för 

sitt egna välmående. Personer med stort gemenskapsbehov har därför väldigt svårt att 

fatta impopulära beslut. Det sista behovet McClelland beskriver är prestationsbehovet 

vilket han menar är det viktigaste behovet både för individen men även för samhällets 

ekonomiska tillväxt (Hein, 2012, Miner, 2005). Behovet innebär att man vill göra bra 

ifrån sig, har stora prestations- och framgångsambitioner.  

 

Även om McClelland ofta finns med i diskussioner om motivation och 

motivationsskapande anser jag att inte hans tankar och idéer var väl anpassade till min 

studie. Vissa delar av hans teori skulle kunna användas till de mer kvalitativt inriktade 

intervjuerna. De olika behoven han beskriver är intressanta, men om en studie skulle 
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genomföras i en skolklass, krävs en studie som är både mer psykologiskt djupgående 

och betydligt mer omfattande. En god användning för McClellands teori ligger just i det 

djup som beskrivs inom prestation som motivationsfaktor, vilket kan användas med 

nytta i det fortsatta arbetet. Samtidigt kan man invända mot teorins användbarhet, då 

behovet av makt och maktkänsla är även forskningsetiskt svårt att undersöka på denna 

nivå.  

 

Herzberg, vars teori kommer introduceras nedan, belyser inte det djup på prestation som 

McClelland erbjuder. De båda teorierna belyser vikten av prestation som 

motivationsfaktor, men McClelland erbjuder ett mer kvalitativt djup om hur 

prestationsbehovet kan tillgodoses. 

 

2.2 Herzberg och tvåfaktorsteorin 

Den motivationsteori som kommer att bli central för min undersökning kommer ifrån 

Frederick Irving Herzberg, amerikansk arbetspsykolog och upphovsman till 

tvåfaktorsteorin. 

 

Herzberg fann att det finns faktorer som är mer relaterade till vantrivsel på jobbet än 

andra, nämligen yttre påverkan. Sambandet gäller även tvärtom, de faktorer som leder 

till trivsel på jobbet är starkt relaterade till inre påverkan. Enligt Herzberg så är 

motsatsen till vantrivsel inte är trivsel, utan avsaknad av vantrivsel. Tvärtom så är 

motsatsen till trivsel, avsaknad av trivsel. Trivsel och vantrivsel på arbetet måste ses 

som två separata värden som även har olika orsaksfaktorer. De faktorer som leder till 

trivsel är, enligt Herzberg, inte samma faktorer som leder till vantrivsel. Herzberg 

benämner trivselfaktorerna motivationsfaktorer eftersom de härstammade ifrån inre 

faktorer och vantrivselfaktorerna fick benämningen hygienfaktorer eftersom de 

härstammade från yttre faktorer (Herzberg, 2004).  

 

När flera motivationsfaktorer existerar, och när individen har presterat något särskilt får 

man ganska snart behov att prestera mera, det vill säga blir motiverad för sin uppgift 

(Abrahamsson & Andersen, 2005:149). När flera hygienfaktorer saknas, kommer 

vantrivsel bli effekten. Men om hygienfaktorerna finns, kommer inte detta leda till en 

situation med motivation utan endast avsaknad av vantrivsel. Herzberg gör en 

gränsdragning där han relaterar detta till att människan har två sorts grundläggande 
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behov. Det ena behovet, som vi kan koppla samman med hygienfaktorerna, har med 

människans djuriska natur att göra och handlar primärt om att undvika smärta, 

obehagliga situationer eller liknande. Detta är knutet till människans omgivning, alltså 

yttre faktorer. Det andra behovet är att prestera och är sammankopplat med själva 

arbetet, det vill säga inre motivationsfaktorer (Herzberg, 2004). 

 

Teorins ursprung är en studie som Herzberg, Mausner och Snyderman gjorde på 60-talet 

(Herzberg, 2004) som kartlagde attityder som kretsade kring tillfredställelse och 

otillfredsställelse på jobbet. Den gjordes på ett väldigt enkelt sätt via ett så kallat critical 

incident test som utformades för studiens ändamål (Hein, 2012, Herzberg, 2004). 

Respondenten blev ställd frågan om denne kunde beskriva en händelse eller situation 

där respektive hade mått speciellt bra eller dåligt över sitt jobb. Dels sökte de efter 

direkta faktorer som respondenten utryckte i ord, och andrahandsvärden, exempelvis 

känslor efter en incident.  Sedan gjordes en kategorisering över objektiva faktorer som 

möjliggjorde sammankoppling till dessa objektiva faktorer som respondenten fann som 

en källa till dennes positiva eller negativa känslor för jobbet. Herzberg, 2004:44. Efter 

att ha undersökt jobbattityder kunde Herzberg (2004) urskilja hur särskilda faktorer 

endast relaterade till ökande jobbtillfredställelse, varav vissa endast relaterades till 

vantrivsel på jobbet, och det är just denna idén som gav upphov till tvåfaktorsteorin. 

 

En del invändningar har riktats mot Herzbergs begreppsanvändning. Begreppet 

hygienfaktor har ofta missuppfattats på grund av dess medicinska prägel. I senare 

arbeten övergick Herzberg till att använda sig utav underhållsfaktor (Abrahamsson & 

Andersen, 2005:150). Men för att inte skapa huvudbry för läsaren har jag valt att 

använda mig utav ursprungsbenämningarna, motivationsfaktorer och hygienfaktorer, då 

det är de benämningarna den största delen av litteraturen i ämnet använder. 

 

Eftersom teorin har som utgångspunkt en tvådimensionell syn på motivation kan den 

variera i två skalor och därmed fyra kombinationer som följer. Kriterierna, det vill säga 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer, kombineras med två underkategorier som avser 

deras närvaro respektive frånvaro. I de två kolumnerna har motivationsfaktorernas när- 

och frånvaro satts. I de två raderna har hygienfaktorernas när- och frånvaro satts. 

Kombinationerna möjliggör en syn på hur en arbetssituation kan se ut för en individ 

inom tvåfaktorsteorin.  
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Figur 1 

 Motivationsfaktorer finns Motivationsfaktorer 

saknas 

Hygienfaktorer finns Trivsel + Icke Vantrivsel Icke Trivsel + Icke 

Vantrivsel 

Hygienfaktorer saknas Trivsel + Vantrivsel Icke Trivsel + Vantrivsel 

 

Enligt Figur 1 kan vi se att det är fullt möjligt att vara tillfredställd över sin 

jobbsituation samtidigt som man känner vantrivsel, och liknande i de olika 

kombinationerna. Tanken är att en situation kan uppstå där individen sitter i en 

jobbsituation, med enorma påfrestningar som trots allt trivs på jobbet på grund av den 

härliga atmosfären med jobbarkompisarna, personalansvaret jobbet erbjuder, lönen eller 

liknande faktorer. Vantrivseln är ständigt där, genom bristande hygienfaktorer, 

samtidigt som individen känner en trivsel, genom att motivationsfaktorerna är 

närvarande. Hygienfaktorer botar inte vantrivsel, utan vi ska tänka på dem som 

förebyggande. Precis på samma sätt som god hygien på sjukhus förebygger sjukdomar 

istället för att bota dem (Hein, 2012). När hygienfaktorerna ignoreras så kraftigt att de 

hamnar på en nivå som ligger under det acceptabla för en medarbetare, kommer det att 

utlösa missnöje med arbetet. ”Men motsatsen gäller inte: när arbetsförhållandena är 

optimala är medarbetarna inte missnöjda, men de är inte heller nöjda. Det enda man kan 

förvänta sig genom att uppfylla medarbetarnas behov av hygien, är att man förebygger 

missnöje och dåliga arbetsprestationer.” (Hein, 2012:138-139). Motivationsfaktorerna 

hänger som sagt samman med människans behov av att prestera och av att förverkliga 

sig själv. Herzberg beskriver människans högsta mål som att förverkliga sig själv som 

en kreativ, unik individ, och när inte detta sker och möjligheten för detta försvinner, 

förpassas hon till ett djur (Herzberg, 2004). 

 

2.3 FAE-Modellen 

I ursprungsstudien använde Herzberg sig av FAE-modellen som utgångspunkt, som 

består av delarna: faktorer, attityder och effekter (se Figur 2). 

 

 

 
Faktorer Attityder Effekter 

 

Figur 2 
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Modellen beskriver ledet för hur vi bör analysera objektiva händelser och subjektiva 

erfarenheter tills de får effekter och konsekvenser i handlande. En faktor kommer leda 

till ett psykologiskt gensvar, alltså en attityd. Attityden utlöses genom att den kritiska 

händelsen tillfredsställer ett behov eller utlöser någon form av drivkraft eller 

målinriktning, men kan även leda till att behovet förblir otillfredsställt. I nästa led 

utmynnar attityden, den psykologiska reaktionen, i en eller flera konsekvenser, det vill 

säga effekter. Nedan här följer en detaljerad genomgång av alla delar inom FAE-

modellen. 

 

Individen hamnar i olika situationer och identifierar diverse objektiva händelser som 

betydelsefulla i någon mån. En sådan händelse kan exempelvis vara befordran, som då 

triggar en reaktion. I sina undersökningar fann Herzberg 14 olika faktorer som påverkar 

arbetstillfredställselsen i någon riktning (Herzberg, 2004, Hein, 2012). Nedan kommer 

dessa faktorer presenteras varpå jag kommer ge min egen tolkning på exempel hur dessa 

faktorer kan ses i en skolkontext ifrån en elevs perspektiv, efter varje faktorsbenämning 

följer bokstaven M eller H beroende på om faktorn är en motivationsfaktor eller en 

hygienfaktor. 

 

2.3.1 Motivationsfaktorer 

Prestation (M), innebär precis vad det betyder, en prestation som ger en känsla av 

framgång. När vi relaterar detta till trivsel kan vi även se prestation som negativt laddat, 

det vill säga misslyckanden eller utebliven framgång. I skolans värld är denna faktor 

enkel att relatera till prov, betyg och andra instanser inom skolan där en individ kan 

uppnå individuella eller kollektiva mål. Bland dessa kan exempelvis nämnas goda 

resultat i sitt arbete, att komma på smarta lösningar på problem och att se sina resultat 

fungera i praktiken. Faktorn ses som väldigt viktig att uppnå och anses vara den främsta 

motivationsfaktorn (Herzberg, 2004, King, 1970).  

 

Bekräftelse (M), innebär ett erkännande av att en individ har åstadkommit någonting 

konkret i sitt arbete som denne anser vara viktigt eller något alldeles extra. Individen har 

lyckats med någonting som utmärker sig extra i sin vardag, som blir uppmärksammat av 

någon i individens närhet. Det kan vara någon form av chefspersonal, någon som har 

samma position som individen själv, någon som kommer utifrån verksamheten eller 
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ifrån samhället i stort och medföljer någon form utav hyllning, belöning eller notis. 

Givetvis kan bekräftelsen se ut på väldigt olika sätt, om det är en materiell belöning 

eller endast emotionell (Herzberg, 2004, King, 1970). I denna uppsats blir dessa aktörer 

lärare, rektorer, andra elever eller föräldrar/familj. 

 

Befordran (M) innebär att individen ges en officiell status eller positionsförändring. Den 

kan vara både uppåt och nedåt. Positionsförändringen innefattas oftast av en ny 

ansvarsfördelning men det är inte ansvaret som står i fokus (eftersom även den har blivit 

tilldelad en egen kategori) utan det är statusförändringen i hierarkin som står i fokus. 

(Herzberg, 2004, King, 1970).  I skolans sfär skulle denna faktor innebära någon form 

av förändring av elevens position, vilket är svårt att relatera till skolan enligt samma 

kategorisering. I denna studie har denna faktor blivit utsorterad p.g.a. avgränsning i 

teorin vilket kommer diskuteras senare i texten.  

 

Utvecklingsmöjligheter (M), kan vid första tanken verka något förvirrande. Men vad 

som menas är att en händelse kan förekomma som innebär ett socialt miljöombyte som 

skulle medföra att arbetet upplevs med nya ögon. Från ett arbetstagarperspektiv kan 

detta innebära att man avancerar upp i en karriärstege för att få nya uppgifter, men det 

kan även innebära att de uppgifter man redan har ses på ett nytt sätt genom nya 

förmågor eller yrkesuppgifter. Som en negativ motpol finns exempelvis en anställd som 

trots sina färdigheter och yrkeskunnighet inte kan avancera i sin karriär på grund av 

avsaknad av formell utbildning och examen (Herzberg, 2004, King, 1970). I skolans 

arena ser jag på denna faktor på två sätt. Ifrån elevens perspektiv ser jag att i relation till 

faktorn befordran har utvecklingsmöjligheter en större relation till själva miljöombytet i 

sig som är motiverande, där befordran/avancering istället är relaterat till arbetsuppgifter 

och de ämnen eleven läser. Men det finns även en aspekt som belyser hur elever finner 

möjligheter att nå nya mål via den kunskap som denne har nått. Ett exempel skulle 

kunna att en elev ser den praktiska nyttan av att ha teoretiskt studerat ett problem, i 

exempelvis matematik och bygglära.  

 

Ansvar (M) beskriver den mån av ansvar som vilar på individens axlar. Att ansvara för 

något är starkt sammankopplat med känslan av att göra någonting viktigt. Att sätta en 

individ på skenuppdrag för uppgifter som inte spelar någon roll leder till mindre grad av 

motivation. Genom att individen får utrymme att ansvara för något speciellt kommer 
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även en känsla av tillfredställelse. Tvärtom kan då negativt upplevd ansvarsgrad, 

exempelvis fråntagandet av ansvar leda till försämrad motivation för individen. 

(Herzberg, 2004; King, 1970). Inom skolans värld finns ansvar överallt. 

Självdisciplinen att kunna studera till prov utan hjälp och att egenhändigt se till att 

uppnå önskvärt betyg. Men via olika projekt kan individens ansvarskänsla öka eller 

minska. Om en elev skulle exempelvis uppleva negativt laddade känslor angående ett 

för stort ansvarstagande kommer detta kategoriseras in i kategorin prestation, eftersom 

eleven inte presterar tillräckligt väl inom de ansvarsramar som har givits.  

 

Själva arbetet (M) är en central faktor inom tvåfaktorsteorin. Faktorn beskriver att det 

arbetet vi utför spelar roll för hur det motiverar oss till det. Att känna att det man gör är 

viktigt, att uppgifterna man utför spelar roll och utan dem skulle dessa saknas i någon 

form. Har vi nyanserade arbetsuppgifter eller går de på rutin? 

 

Herzberg menar att arbetstagaren kommer känna ökande arbetstillfredställelse när 

arbetsuppgifterna går ifrån ett rutinmässigt upplägg. Att berika arbetet med kreativa 

inslag, variation, medbestämmande eller teoretisk och praktisk kunskap i ett samspel 

kommer att ge arbetaren ökande arbetsmotivation (Herzberg, 2004, King, 1970). I min 

studie går det att översätta arbetstagaren till eleven. Enligt tvåfaktorsteorin kommer 

eleven genom liknande åtgärder bli mer motiverad för sina studier och de uppgifter som 

ska utföras. 

 

2.3.2 Hygienfaktorer 

Interpersonella relationer (H), utgörs utav alla som individen träffar i sin arbetssituation 

på arbetsplatsen. Det kan gälla exempelvis relationen till arbetskamrater, chefer eller 

administrativ personal. Herzberg påpekar att givetvis innefattar alla påverkansfaktorer 

någon form eller grad av social kontakt eller möte. Relationerna har inte en grund i 

arbetssysslorna eller arbetspositionen utan markeras av alla sociala möten som 

individen upplever under sin arbetsdag vilket kan vara både fikakamraten eller 

pendlingskompisen (Herzberg, 2004, King, 1970). Inom skolan utgörs de 

interpersonella relationerna av rektorer, lärare och andra elever. En elev som inte känner 

sig hemma i sin skola på grund av dåliga sociala kontakter med lärare eller inte har 

några vänner i klassen kommer ha en jobbigare skolgång och eventuellt påverkar detta 

även studiemotivationen. Att finna positivt laddade relationer kommer att bidra till 
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avsaknaden av vantrivsel, och på andra sidan av myntet kommer negativt laddade 

relationer att öka graden vantrivsel. 

 

Ledning (H), rör hur kontrollen sker ovanifrån individen och hur kompetent detta är. 

Inom denna faktor ryms även dimensionerna som rättvisa eller orättvisa och vilja eller 

ovilja att ta tag i situationer. Om en individ med chefsposition närmar sig ett problem 

genom att agera likt en lärare för att korrigera ett problem, kommer den anställde lära 

sig vad som är fel och även hur individen ska fortsätta för att göra goda val i sin 

arbetssituation. Om chefen istället tar en position som den som tjatar tills problemet är 

löst, upplever den anställde istället händelsen som negativt laddad (Herzberg, 2004, 

King, 1970). Ledning som påverkansfaktor har många likheter med McGregors teorier 

om ledarskap där arbetsledarens grundsyn på arbetstagarens uppgifter påverkar 

arbetsledarens ledningsstil (Hein, 2012). Denna faktor passar ypperligt inom sfären 

elev-lärare då den kommer röra alla former av faktorer där lärarens influens påverkar 

elevens motivationsgrad.  

 

Företagspolitik och administration (H) beskrivs som en faktor där själva företaget och 

administrationen har en påverkan på den anställdes upplevda motivation. Här ligger 

problem och lösningar som skapats på grund av exempelvis logistiska frågor, 

organisation, ansvarsfördelning och liknande. Vet man vem som ska göra vad? Hur ser 

företagets organisation ut? (Herzberg, 2004, King, 1970). Skolan är en organisation som 

påverkas av administrativa utmaningar och kan hitta bättre respektive sämre lösningar 

på logistiska problem (Abrahamsson & Andersen, 2005). Ett vanligt exempel i skolans 

värld som påverkar många är schemats uppbyggnad eller bättre eller sämre lösningar på 

bussförbindelser. 

 

Arbetsförhållanden (H) avser den fysiska arbetsmiljön. Det finns en stressaspekt 

inbakad i denna faktor, mängden arbete som ska utföras på en viss tid kan vara för 

mycket eller för lite, men här ingår även sådant som bullernivå, korrekta redskap för att 

kunna utföra arbetet på ett bra sätt, ventilation, temperatur och utrymme (Herzberg, 

2004, King, 1970). Arbetsmiljö är inte något som endast kan tolkas till arbetsliv utan 

kan appliceras på skolans sfär. 
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Privata faktorer (H) innebär alla sorters faktorer som härstammar ifrån arbetet självt, 

men blir först en faktor när individens situation leder till en påverkan i dennes privatliv 

som i sin tur leder till reaktion. Ett exempel kan vara en ny arbetssituation som leder till 

att arbetstagaren inte är hemma hos sin familj så mycket vilket leder till försämrade 

relationer i hemmet. Detta i sin tur leder till olycka för individen och denne ser arbetet 

som boven i dramat (Herzberg, 2004, King, 1970). Att göra läxor på kvällstid eller över 

helgen medför att detta görs på kostnad av något annat, exempelvis familjetid, tid för 

vänner eller engagemang inom ett föreningsliv. 

 

Det kan vara enkelt att förbise en faktor som status (H) som en faktor som härstammar 

från alla andra faktorer och kommer således i det andra ledet, men status i sig självt kan 

vara en faktor. Dels kan förändringar i jobbsituationen kan leda till speciella förmåner, 

en förmån som höjer den enskilde individen mer än de andra till exempel flextid, 

firmabil, personlig sekreterare, som blir en statushöjande faktor som blir 

motivationshöjande. Dessutom kan själva arbetsplatsen vara en statushöjande faktor. 

Vissa institutioner och avdelningar ses som socialt finare än andra och resultatet kan 

vara en upplevd statushöjning för individens arbetssituation i relation till andra. 

Speciella priser eller uppmärksamhet som eventuellt ges till elever på grund av goda 

studieresultat kommer kategoriseras som erkännande eller prestation och ses inte som 

statussymboler (Herzberg, 2004, King, 1970). I skolan kan en liknande faktor finnas 

förutsatt att vissa program, inriktningar och skolor ses som finare än andra i en upplevd 

hierarki. Det centrala i denna faktor är att statussymbolen måste innebära någon form av 

upplevd skillnad på en elevs situation, som inte heller påverkar alla exempelvis tillgång 

till individuella datorer eller liknande.  

 

Anställningstrygghet (H) innefattas av om individen känner sig i hög eller låg grad 

säker på sin anställning och position (Herzberg, 2004, King, 1970). Denna faktor 

kommer inte att vara aktuell i min empiriska undersökning då eleven är trygg att behålla 

sin plats i klassen utan krav på högre kvalitativ prestation. Med detta skäl kommer 

denna faktor avgränsas bort i min anpassning till tvåfaktorsteorin.  

 

Lön (H), innebär alla former av kompensationer för det arbete individen utför. Herzberg 

betonar att i regel så pekar alla resultat på att lön är den viktigaste formen av 

kompensation (Herzberg, 1959:46). Från elevens perspektiv är den mest centrala 
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ekonomiska kompensationen det givna studiebidraget, men denna faktor kommer här 

vara utsorterad genom studiens avgränsningar, vilket kommer diskuteras senare i texten. 

 

2.3.3 Tvåfaktorsteorins anpassning till uppsatsen 

I denna uppsats gör jag en anpassning av Herzbergs tvåfaktorsteori. Min anpassning 

innebär att jag åsidolägger faktorerna ekonomisk ersättning, anställningstrygghet och 

befordran. Skälet till denna anpassning är att dessa faktorer inte existerar på samma sätt 

inom skolans värld på samma sätt som i arbetslivet. 

 

Den ekonomiska ersättningen är ej ett primärt värde för eleven, det vill säga elever går 

inte på gymnasiet för att tjäna pengar. Den ekonomiska ersättning som alla elever får för 

att gå i skolan är i dagsläget 1050 kr per månad. Eftersom denna studie har avgränsats 

till elever på gymnasienivå kommer endast studiebidrag att användas som 

benämningsord istället för barnbidrag, då barnbidraget betalas ut till föräldrar fram till 

barnet fyller 16. Kravet för att få ta del utav sitt studiebidrag är som namnet redan 

antyder, att eleven studerar på heltid. Om eleven skulle ogiltigt frånvara från sina 

studier skall detta rapporteras in till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) då de får 

uppdraget att utreda ärendet vidare (CSNs hemsida). Det enda krav som eleven de facto 

ställs framför är att vara på rätt plats i rätt tid, utan några som helst krav på 

kvalitetsmässigt arbete eller engagemang för att få sin ekonomiska ersättning utbetald. 

När en person börjar förvärvsarbeta kommer den ekonomiska ersättningen ta en annan 

form och även påverka arbetstagarens upplevda grad av motivation gentemot arbetet 

denne utför. Individen ställs här framför betydligt högre krav på kvalitetsmässigt utfört 

arbete. Det räcker absolut inte att vara på rätt plats i rätt tid utan även arbetet måste vara 

korrekt utfört enligt de beskrivningar som arbetet kräver. McGregor understryker även 

att den ekonomiska ersättningen inte leder direkt till högre motivationsuppfattning utan 

används för att dämpa negativt laddade förutsättningar som ges på arbetsplatsen (Hein, 

2012). Dessutom har Herzberg fått kritik eftersom tvåfaktorsteorin inte har ett klart svar 

på hur ekonomisk ersättning fungerar som faktor för motivation. Dels är ekonomisk 

ersättning en yttre faktor och bör därför ställas tillsammans med andra yttre 

hygienfaktorer, men samtidigt beskriver Herzberg själv hur viktig ekonomisk ersättning 

är för arbetstillfredställelse, vilket verkar motsägelsefullt (Miner, 2005).  
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Herzberg beskriver i sina undersökningar faktorn befordran eller advancement som: 

”This category was used only when there was an actual change in the status or position 

of the person in the company.” (Herzberg, 2004:46). Faktorn beskriver att individen blir 

flyttad, exempelvis från en avdelning till en annan för att få arbeta med mer 

betydelsefulla uppgifter eller få en helt ny position inom sitt yrke. Förflyttningar som 

innebär endast större ansvarstagande och ansvarskänsla kategoriseras in i faktorn ansvar 

som är fristående. Jag vill även här understryka att inte denna faktor går att använda på 

ett fullgott och lämpligt sätt i skolans arena. Gymnasieskolor brukar i regel i viss mån 

erbjuda att eleven kan byta klass och även ibland linje för att trivas bättre med sitt val, 

men det faller utanför den officiella statushöjningen som en regelmässig befordran 

erbjuder.  

 

Till sist kan jag avgränsa bort faktorn anställningstrygghet från studien, eftersom eleven 

har en säkrad plats i sin klass. Givetvis är det möjligt att eleven kan bli bortplacerad ur 

sin klass, men för att detta ska ske krävs någon större omfattande kritisk elevsituation än 

vad jag förväntar mig finna i min studie. En vanlig anställning kräver mycket högre 

kvalitativt korrekt utfört arbete för att säkra sin position inom ett yrke som inte går att 

relatera på samma sätt till en gymnasieklass uppbyggnad. 

 

2.3.4 Attityder 

Attityderna som framkommer ifrån faktorerna handlar om de subjektiva erfarenheter vi 

upplever och de tolkningarna vi gör av dessa. Herzberg beskriver att faktorerna är 

endast objektiva händelser, medan attityderna förhåller sig helt subjektiva. Tar vi 

exempelvis faktorn prestation, en objektivt laddad händelse, leder detta till känslan 

(attityden) av att ha presterat, som är subjektivt laddad (2004). Detta förklaras enklast 

genom att även om resultaten är lika mellan två elever, kan prestationen uppfattas olika 

beroende på exempelvis ambitionsnivå. 

 

2.3.5 Effekter 

Effekterna är nästa instans i ledet som representerar de mer handgripliga och mätbara 

konsekvenserna som faktorerna kommer slutgiltigt leda till. Konsekvenserna i sig kan 

både bli vända positivt som negativt beroende på den tidigare reaktionen. Herzberg 

skiljer på fem olika former av effekter:  
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1. Effekten på performance. Där effekten påverkar generella och specifika 

förändringar i det kvalitetsmässiga arbetet och arbetarens output. 

2. Effekten på personalomsättningen. Där effekten påverkar arbetets 

personalomsättning, med tankar om uppsägning, kontakt med andra företag och 

liknande. Denna effekt kan även vara positivt nyanserad, med exempelvis 

nyanställningar. 

3. Effekten på medarbetarens hälsa eller mentalhygieniska tillstånd. Gäller alla 

sorters konsekvenser som trivsel eller vantrivsel kan medföra genom arbetet, 

både medicinska och psykologiska. Herzberg menar att nyckeln till 

förebyggande arbete ligger här (Hein, 2012). 

4. Effekten på interpersonella relationer. Där arbetet leder till konsekvenser på de 

sociala relationerna en individ har. Att man umgås mindre med sina vänner kan 

bero på missnöje på sin arbetsplats.  

5. Effekten på medarbetarens attityd till arbetet. Där arbetaren i positiv eller 

negativ mening förändrar attityd till sitt arbete. 

 

Alla dessa effekter är i och för sig viktiga att belysa som en del av Herzbergs arbete, 

men då kommer vi ifrån syftet med min undersökning. Givetvis kan det vara intressant 

att undersöka i ett vidare led hur elevers studiemotivation påverkar andra delar i deras 

liv, men det är inte denna uppsats syfte. Fokus för denna studie kommer ligga på 

faktorernas eventuella relevans samt de erfarenheter som de skapar för eleverna ifrån 

deras perspektiv.  

 

2.4 Kritik mot tvåfaktorsteorin 

Kritik har riktats mot Herzbergs metod i insamlandet av data. Hein menar att Critical 

incident-tekniken kan ge en skev bild av en arbetares motivationsnivå. Genom att 

individen lägger fokus på specifika avgörande eller kritiska ögonblick i sin 

arbetssituation kommer detta ge en skev bild som inte kan på ett bra sätt belysa faktorer 

som spelar roll när inga kritiska ögonblick sker (2012).  

 

Latham (2007) kritiserar Herzbergs metod med en förklaring som härstammar från 

människans naturliga tankegångar. När vi berättar om jobbrelaterade händelser som är 

positivt laddade vill vi gärna relatera det till vårt eget beteende, när vi ska beskriva 

negativt laddade jobbrelaterade händelser vill vi referera till faktorer som var utanför 
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vår egen kontroll. Positivt laddade händelser kommer därmed att landa i inre påverkan, 

och negativt laddade händelser landa i yttre påverkan. Herzberg möter denna kritik med 

att det är otroligt naivt att tro att alla medarbetare på automatik skulle skylla på 

hygienfaktorer för att framstå i bättre dager (Hein, 2012).  

 

Jag tycker att kritiken är orealistisk. Kritiska ögonblick är just kritiska eftersom de 

spelar roll för individen och ger upphov till olika känslor, och vi kommer ihåg dem just 

för att de är kritiska. Om vi utgår från en tanke om att vi inte ska låta de kritiska 

situationerna spela någon roll, vilka ska situationer ska vi utgå då efter? I en 

vetenskaplig utopi skulle vi absolut kunna scanna av hela människans tankegångar 

under en arbetsvecka, men det är ju ingen realistisk metod. I ett Critical-incident test så 

kommer faktorerna som respondenten nämner haft betydelse, annars skulle den ju inte 

nämna dem. Är det då inte mest rimligt fokusera på just dessa istället för att starta en 

diskussion om faktorer som inte har haft lika stor betydelse?  

 

Herzberg ger oss en teori som låter oss kvantifiera motivationsfaktorerna och göra 

statistiska samband av dem, något som andra motivationsteorier som fokuserar mer på 

motivation som kognitiva drivelser, inte kan lösa på samma elegant enkla sätt.  

 

Kritik har också riktats mot teorins tvådimensionella syn på motivationsfaktorerna. 

Förutsatt att vi bör se motivation i två olika skalor, där den ena representerar positivt 

laddad motivation, alltså trivsel och en annan skala med negativt laddad motivation, 

alltså vantrivsel, bör inte vissa motivationsfaktorer kunna leda till vantrivsel? Kan vi 

helt avskriva att ansvarsfråntagning eller konstanta misslyckanden inte kommer leda till 

några former av vantrivsel? Hein (2012) beskriver att denna kritik ofta är relaterad till 

en stark förenkling utav tvåfaktorsteorin, där skalorna inte kommer i kontakt med 

varandra alls. Den negativa sidan utav prestation, det vill säga misslyckanden, kan leda 

till vantrivsel, men inte alls i samma mån som riktiga hygienfaktorer som stress och 

arbetsmiljö, som påverkar betydligt mycket mer. 

 

Ett viktigt bidrag som Herzberg gör att är han beskriver inte bara motivation som något 

som passeras från en arbetsgivare till en arbetstagare i nedåtgående led, utan att teorin 

öppnar upp perspektiv där motivation kan komma ifrån andra håll där medarbetare, 

klasskamrater, utomstående vänner eller familj (Hein, 2012). Ett annat viktigt bidrag är 
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tanken om att faktorer som relateras till minskande motivation och faktorer som leder 

till ökande motivation inte behöver betraktas på samma skala, utan skiljer sig åt i två 

helt olika skalor. Fokus finns på både yttre och inre påverkan och ingen kan uteslutas 

från ekvationen. Därför valdes Herzbergs tvåfaktorsteori som huvudsaklig utgångspunkt 

till denna uppsats teoretiska ramverk. Jag kommer använda mig utav Herzberg 

faktorsindelning i utformandet av enkäten samt för att se i vilken mån tvåfaktorsteorin 

är applicerbar på gymnasieelever. 
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3 Metod 

I detta avsnitt presenterar jag först studiens metodologiska tillvägagångssätt och urval. 

Vidare introduceras läsaren för både enkäternas och intervjuernas uppbyggnad och 

genomförande.  

 

3.1 Undersökningsdesign 

Fokus för denna uppsats ligger på just de faktorer som utav elever anses vara främjande 

men även de faktorer som är hämmande för studiemotivation hos gymnasieelever. 

Därför baserades metodens utformning på en teoriprövande studie med bas i Herzbergs 

faktorskategorisering. För att kunna räkna frekvenser och utrymme bland olika faktorer 

menar Esaiasson att en enkätundersökning lämpar sig bäst (Esaiasson m.fl. 2012). 

Nackdelen ligger i att en enkätundersökning är att den inte kommer generera det 

kvalitativa djup som min undersökning kräver. Därför kommer jag att göra dels en 

kvantitativ frågeundersökning, dels en samtalsintervjuundersökning som handlar om 

elevernas upplevda grad av studiemotivation och de faktorer som upplevdes som 

studiemotivationsalstrande. Den kvantitativa frågeundersökningen utgjordes utav en 

enkätundersökning. Enkäterna kommer kunna ge bredare kvantitativa resultat för att 

kartlägga elevers studiemotivationsvärden. Intervjuerna kommer att ge ett kvalitativt 

djup som inte enklare enkätfrågor kan ge svar på.  

 

3.2 Urval 

Jag genomförde mina empiriska undersökningar på en kommunal gymnasieskola i södra 

Sverige. Skolan utmärker sig som en naturlig samlingspunkt för närliggande kommuner 

samt staden där skolan ligger i och har ett stort antal pendlande elever från närliggande 

kommuner.  

 

Jag kom i kontakt med eleverna genom att jag kontaktade en lärare som jag var bekant 

med sen tidigare. Därefter fick jag tillgång till sex klasser som kunde genomföra 

enkäten. Dessa bestod utav tre samhällsprogramsklasser, två teknikprogramsklasser 

samt en fordonsprogramsklass. 
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Klasserna där studiens empiriska del utfördes var delade på både praktiska och 

teorietiska program. Det var viktigt att inte empirin skulle endast inrikta sig på 

teoretiska eller praktiska för att kunna beskriva resultaten till en större del elever. 

Enkäterna genomfördes under lektionstid. Enkäten skickades i förväg till läraren som 

fick möjlighet att granska frågorna och på så sätt var läraren i förväg införstådd med vad 

studien handlade om, vilket öppnade upp möjligheter för att även läraren kunde hjälpa 

till under enkäternas genomförande. 

 

3.3 Enkätens uppbyggnad 

Enkäten bestod av 22 frågor (se bilaga 1). Deltagandet var valfritt och anonymt, endast 

kön var med som klassifikationsfråga. Ingen annan klassifikationsfråga var med i 

enkäten då inte det var av relevans för undersökningens syfte. 

 

Jag försökte att ha en relativt lättsam ton utan att den använde för pratigt språk när jag 

utformade enkäten . Detta för att den skulle vara enkel att ta till sig som elev oavsett 

eventuella läs- och skrivsvårigheter som skulle göra enkätens genomförande mycket 

mer problematisk.  

  

Först fick eleverna besvara frågan i vilken grad de hade varit studiemotiverade den 

senaste månaden. Frågan sattes upp på en skala som gick från 1 till 10 där 1 beskriver 

ett inte alls studiemotiverat stadium och 10 ett väldigt studiemotiverat stadium. 

 

Vidare i enkäten bestod fråga 2 till 19 av påståendefrågor där enkäten kom med ett 

enkelt påstående som beskriver ett stadium av studiemotivation kopplat till en situation. 

Varje fråga var sammankopplad med en faktor som gynnar en individs motivation 

baserat på Frederick Herzbergs (2004) faktorindelning inom tvåfaktorsteorin. Frågan 

”Jag känner att jag har lärt mig något nytt som kommer hjälpa mig i framtida studier/ 

yrkesliv” är tänkt att symbolisera faktorn utvecklingsmöjligheter (Hein, 2012). Samtliga 

av dessa frågor besvarades genom via det som Tim May (2013) kallar attitydskalor där 

respondenten ombeds att svara om de instämmer eller inte instämmer med de 

påståenden som jag själv utformat. Skalan var utformad med fem grader som går från 

”stämmer inte alls” till ”Stämmer helt”. 
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En invändning till enkäten skulle kunna vara att jag inte hade med alternativet ”Vet 

ej/annat”-alternativ. Esaiasson diskuterar huruvida enkäter bör innehålla denna 

valmöjligheten eller ej. Han menar att valmöjligheten till ett ickesvar visar en viss 

respekt och ödmjukhet för respondentens åsikter. Genom att inte ha med alternativet 

tvingas respondenten att välja sida och ta ställning till frågan, vilket kan innebära att 

respondenten svarar på ett sätt som inte är helt i linje med hens åsikter. Esaisasson 

menar dock att när man sätter tillvägagångssätten mot varandra ger inget av alternativen 

mer statistisk reliabilitet än det andra, så det kvittar vilket alternativ undersökningen 

använder sig utav (Esaiasson m.fl. 2012). 

 

Eftersom enkäten hittills bestod av relativt slutna svarsmöjligheter ville jag öppna upp 

för fler åsikter och perspektiv som inte Herzbergs faktorskategorisering skulle erbjuda. 

Dels för att inte helt ta Herzbergs faktorskategorisering för givet, och för att visa respekt 

för respondenternas åsikter. May (2013) betonar hur viktigt det är för undersökningen 

att öppna upp en del av sina frågor för att ge undersökningspersonerna större frihet att 

besvara frågan, eftersom de då kommer att besvara den mer enhetligt med sin tolkning 

av den.  

 

De mer öppna frågorna var: ”Finns det något speciellt som du känner HÖJER din 

studiemotivation, som du vill lägga till?” och ”Finns det något speciellt som du känner 

SÄNKER din studiemotivation, som du vill lägga till”. Avslutningsvis bestod enkäten 

av en intresseanmälan till nästa del utav undersökningen, nämligen samtalsintervjuerna. 

 

3.4 Enkätens genomförande 

Enkäten gavs ut till 118 gymnasieelever på en kommunal skola i södra Sverige. 

Könsfördelningen blev 74 män, 40 kvinnor och 2 som inte fyllde i vilket kön de 

tillhörde. 

  

Själva deltagandet var helt valfritt och anonymitet försäkrades när enkäten delades ut. 

Min närvaro i rummet under enkätens genomförande anser jag har endast haft en positiv 

effekt på enkätens reliabilitet då eleverna fick möjligheter att både se mig som seriös 

och fick möjlighet att ställa frågor om enkätens uppbyggnad. Efter en kortare 

genomgång av enkätens uppbyggnad och dess delar, fick eleverna fylla i enkäten 

individuellt. Under genomgången berättade jag om samtalsintervjuerna som skulle 
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genomföras efter enkätundersökningen för att skapa mer intresse och för att inte tanken 

skulle vara helt främmande när eleven kom fram till frågan i enkäten. Jag beskrev också 

hur deras svar skulle användas. Enkäten tog mellan 5 till 10 minuter att fylla i.  

 

3.5 Bortfall 

Givetvis försäkrades under enkätens genomförande om att enkäten är frivillig och ingen 

behöver känna sig tvingade att svara på en fråga som de inte vill. Även om ingen elev 

direkt valde att inte delta i enkäten, förekom visst internt bortfall.  

 

3.5.1 Misstänkt oseriöst ifyllda enkäter 

Av de 118 enkäterna som genomfördes valdes två stycken enkäter bort på grund av 

misstänksamt oseriöst ifyllda svar. Eftersom jag själv kunde observera när enkäterna 

ifylldes, fick jag möjligheten att dels hjälpa elever som inte förstod enkätens frågor, 

men även observera tillvägagångssättet som enkäten ifylldes. I en klass observerade jag 

två elever som fyllde i enkäten på en så snabb tid att de omöjligt kan ha hunnit läsa 

igenom alla frågorna och än mindre hunnit reflektera över sina egna åsikter. När de 

även hade kryssat i samma svarsalternativ genom hela enkäten ansåg jag då att de var 

båda oseriöst ifyllda och jag valde bort dessa ifrån resten av enkäten för att inte den 

statistiska reliabiliteten skulle påverkas. Det resulterade i att jag fick 116 ifyllda enkäter 

att arbeta med. 

 

3.5.2 Ofullständiga svar 

Av de 116 seriösa enkäter som samlades in, uteblev några variabler, alltså ofullständiga 

svar. Dessa variabler presenteras i nästa kapitel i Tabell 1. Tabellen presenterar antal 

valida svar, antal uteblivna svar samt vilken tillhörande fråga i enkäten. 

 

Två företeelser är tydliga. För det första saknas många svar i den övergripande frågan 

hur studiemotiverad du har känt dig den senaste månaden. Jag tolkar det som ett 

missförstånd i hur enkäten skulle fyllas i, då denna fråga står isolerad ifrån de andra 

påståendefrågorna som resten av enkäten karaktäriseras av (se gärna Bilaga 1). För det 

andra, saknas fler svar i enkätens senare del än den främre. Antingen beror det på att 

eleverna kände att enkäten var för lång och tröttnade. Enkäten var trots allt tre sidor 

lång. Eller så berodde det på att de missade att enkäten var tryckt på dubbelsidigt papper 
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vilket är mest troligt då de uteblivna svaren var främst koncentrerade på enkätens 

baksida. 

 

3.6 Intervjuernas uppbyggnad 

De elever som var intresserade av att delta i intervjuerna fyllde i sin mailadress i slutet 

av enkäten, och på så sätt kunde vi komma i kontakt med varandra. Detta resulterade till 

11 stycken intresseanmälningar för intervju. 

 

Tanken var att göra intervjuerna enskilt, men eleverna frågade om eventuella 

parintervjuer var tillåtet. Jag strävade efter att få ihop så många respondenter som 

möjligt för att få en större mängd åsikter till mitt empiriska material. Vid enskilda 

intervjuer kommer respondentens åsikter i större fokus, fördelen med gruppintervjuer är 

dels hur respondenten kan känna en större trygghet i att berätta sina åsikter tillsammans 

med någon de redan känner samt att åsikter kan diskuteras och förädlas utan att jag 

deltar i samtalet. Även kände jag att intervjuerna kan kännas oattraktiva för eleverna om 

gruppintervjuer skulle förbjudas. Således genomfördes två intervjuer enskilt och tre 

intervjuer genomfördes som gruppintervjuer. Två av dessa gruppintervjuer gjordes med 

två respondenter och en genomfördes med tre stycken respondenter samtidigt. 

 

Intervjuerna kunde genomföras på samma skola där enkäterna genomfördes där ett 

studierum lånades ut för mina intervjuer. Jag ville gärna hålla intervjuerna på skolans 

område utan att den ordinarie undervisningen skulle bli störd. Det var viktigt att 

eleverna kände en tillit till mig och nyfikenhet över deltagandet i intervjuerna för att de 

skulle känna att studien kändes seriös och professionellt genomförd. På så vis anser jag 

att intervjuerna blev mer attraktiv för eleverna att delta i. 

 

Intervjuerna introducerades genom en enklare fråga om de kände sig studiemotiverade 

varpå perspektivet breddas till att diskutera vad som idag gör gymnasieelever 

studiemotiverade samt omotiverade för sina studier. 

 

I intervjuerna introducerades ytterligare en faktor som inte fanns med i enkätmaterialet, 

nämligen motivationsfaktorn status. Både Hein (2012) och Herzberg (2007) förklarar 

den som central till teorin, därför kunde den kunde inte uteslutas. Jag fann dock stora 

problem när jag skulle formulera en enkätfråga av enklare slag som omfattar hela 
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motivationsfaktorn status, speciellt i omvandlingen från arbetsmotivationsfaktor till 

skolmotivationsfaktor, då de visualiseras på väldigt olika sätt och därför kan inte raka 

paralleller och samband dras. I intervjuerna, fick jag dock möjligheten att fråga och 

diskutera om de fann en faktor som status i skolan relevant och huruvida den är viktig 

eller inte som källa till studiemotivation. 

 

3.7 Intervjuernas genomförande 

Det sammanlagda antalet intervjuer som genomfördes slutade på fem stycken intervjuer 

med totalt nio elever som deltog i studien. Två personer kom aldrig till sitt 

intervjutillfälle och hörde inte heller av sig för föreslå ett annat intervjutillfälle. 

 

I varje intervju tilläts de intervjuade svara var och en i turordning för att få fram fler 

åsikter till materialet, men givetvis tilläts de intervjuade diskutera med varandra (endast 

relevant under gruppintervjuerna). Den kortaste intervjun blev 9 minuter lång och den 

längsta blev 21 minuter lång. 
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4 Empiri 

 

Detta kapitel kommer gå igenom de resultat som studien fann genom det empiriska 

materialet. Först presenteras enkätens resultat. Den avslutande delen presenterar 

intervjuernas resultat tematiskt. För att se empirins resultat infört i en tabell (se Tabell 

1). 

 

4.1 Enkätens resultat 

Enkätens inledande fråga handlar om upplevd grad av studiemotivation den senaste 

månaden, vilket resulterade i medelvärdet 4,8 med värdet 2,2 som Standardavvikelse. 

Frågan besvarades på en skala mellan 1 och 10 där värdet 1 representerar en inte alls 

studiemotiverad situation och där värdet 10 representerar en väldigt studiemotiverad 

situation under den senaste månaden. Frågans resultat redovisas i ett linjediagram (se 

Figur 3). 

 

Figur 3 
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Det är relativt stor spridning på svaren. Men vi kan se en större betoning på 

diagrammets första del, vilket pekar på en lågt upplevd grad av studiemotivation med 

två toppar på värdena 3 och 5. Om vi delar in svarsmaterialet i två sidor, en sida som 

representerar mindre och låg grad av studiemotivation (1 till 5) och den andra sidan 

representerar mer och hög grad av studiemotivation (6 till 10) finner vi att 64,2 procent 

av enkätsvaren är att de känt eller låg eller mycket låg grad av studiemotivation den 

senaste månaden. 

 

4.1.1 Attitydskalornas resultat 

Nedan presenteras den statistik som enkätundersökningen resulterade i (se Tabell 1). 

Bokstaven N åsyftar antal enkäter som finns uppdelade på Valid, vilket betyder korrekt 

inskrivet svar, och Missing som åsyftar på att inlämnat svar var inkorrekt ifyllt. Mean 

betyder medelvärde och visar medelvärdet för alla värden inkluderade i Valid. Mode 

åsyftar på det svarsalternativ som flest antal enkäter svarade. Std. Deviation betyder 

standardavvikelse och är ett statistiskt mått på hur mycket medelvärdet skiljer sig ifrån 

en normalfördelning. Alla frågorna i statistiken inleds med frasen ”jag blir mer 

studiemotiverad när: ” med undantag ifrån den första (se bilaga A). 

 

Tabell 1 

 

 N Mean Mode Std. Deviation 

Valid Missing 

Hur studiemotiverad under 

den senaste månaden? 
109 7 4,8349 3,00 2,17526 

Jag tycker ett ämne är 

intressant 
116 0 4,1638 5,00 1,02951 

Stämningen är bra mellan 

mig och mina klasskompisar 
115 1 4,1391 5,00 ,93553 

Jag klarar av mina uppgifter 

i skolan 
116 0 3,9224 4,00 ,86629 

Jag och min lärare kommer 

bra överens 
115 1 3,8000 4,00 ,95697 

Jag får goda resultat på 

mina prov/arbeten 
116 0 3,7845 4,00 1,01986 

Jag tycker att min lärare gör 

ett bra jobb för att göra 

ämnet intressant och lärorikt 

114 2 3,7018 5,00 1,10453 
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Jag känner att min lärare 

behandlar alla rättvist 
114 2 3,6140 4,00 1,09309 

Jag får friheten att ansvara 

för mitt eget arbete 
116 0 3,5517 4,00 ,99865 

Jag känner jag lärt mig 

någonting nytt som kommer 

hjälpa mig i framtida 

studier/arbetsliv 

115 1 3,5130 3,00 1,01190 

Jag får beröm för mina 

resultat 
115 1 3,4957 4,00 1,17260 

Jag känner att jag hinner 

med tempot i skolan 
115 1 3,4957 4,00 1,13458 

Vi får testa olika arbetssätt i 

skolarbetet 
116 0 3,0345 3,00 ,90343 

Jag fått ett bra schema 114 2 3,2544 3,00 1,19595 

Jag får möjlighet att påverka 

innehållet i mina ämnen 
114 2 3,2193 3,00 ,97544 

Jag känner att 

skoplan/lärare tänker på 

mina arbetsförhållanden 

113 3 3,1327 3,00 1,08976 

Jag känner att rektorn 

tänker på hur vi elever har 

det i skolan 

114 2 2,9649 2,00 1,28249 

Jag slipper välja allt och min 

lärare väljer allting åt alla 
116 0 2,6810 3,00 ,98333 

Vi elever får arbeta under 

stress 
114 2 2,5000 1,00 1,34526 

 

 

I frågorna 2 till 19 användes attitydskalor för påståendefrågor. Frågorna har besvarats på 

fem olika svarsalternativ: 1 = Stämmer inte alls, 2 = Stämmer till liten del, 3 = Stämmer 

delvis, 4 = Stämmer till stor del och 5 = Stämmer helt. Stycket som följer presenterar 

några av de högsta och lägsta funna medelvärdena samt även de frågor som gav ett 

uppseendeväckande resultat.  

 

Den viktigaste motivationsfaktorn är i vilken grad eleven anser att ämnet är intressant 

eller ej, med ett högt medelvärde på 4,2 (M). Faktorn har anknytning till Herzbergs 

motivationskategorisering via faktorn själva arbetet (Hein, 2012, Herzberg, 2004). Detta 

bekräftades av både de fria svaren samt intervjuerna då många elever som deltog i 

undersökningen beskrev vikten av att känna intresse för det ämne man ska lära sig. Den 

fråga som fick näst högst medelvärde i enkätmaterialet var frågan som berörde 
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stämningen med kamraterna, som fick medelvärdet 4,1.  Frågan är direkt relaterad till 

Herzbergs faktor interpersonella relationer (H) (Herzberg, 2004, Hein, 2012) och dess 

höga värde visar en avvikelse från tvåfaktorsteorin. Herzberg beskriver att 

interpersonella relationer är en stark hygienfaktor som vid avsaknad av faktorn främst 

leder till vantrivsel.  

 

Andra höga resultat uppnåddes i två frågor som var kopplade till skolarbetets utförande 

(M) och hur eleven upplever att den klarar av det. Den ena enkätfrågan handlar om 

eleven klarar av sina uppgifter i skolan. Frågan fick det tredje högsta medelvärdet i 

enkäten på 3,9, och det anses alltså vara en viktig motivationsfaktor. Frågan riktar sig 

till elevens känsla av att ha övergripande kontroll över sin skolsituation och har stor 

relevans för eleven. Faktorns höga värde bekräftar tvåfaktorsteorins användning. Den 

andra frågan beskriver ett mer rent prestationsstadium där eleven får ta ställning till hur 

prestationers effekt på studiemotivationen (M). Frågan var neutralt ställd för att 

prestation är något subjektivt för eleven, via exempelvis prestations- och ambitionsnivå. 

Medelvärdet blev högt, 3,8, och flertalet elever utvecklade sina svar i de fria 

avslutningsfrågorna med konkreta situationer. Frågorna relateras till faktorn prestation 

som av Herzberg beskrivs som en viktig motivationsfaktor, vilket framförhålls även av 

många andra motivationsteoretiker som exempelvis McClelland eller McGregor (Hein, 

2012). 

 

Lärarens roll var en faktor som kom upp på flera håll i det empiriska materialet. I 

enkätmaterialet fanns flera frågor som berörde elevens tankar och relation till sina 

lärare. All undervisningsbaserad tid eleven har går att koppla ihop med lärarens 

pedagogiska yrkesroll på ett sätt eller ett annat. Lärarens roll är så omfattande att 

lärarens påverkan på eleven delades upp i olika frågor. Dels fanns en mer övergripande 

fråga som berörde i vilken grad ”jag och min lärare kommer bra överrens” (H), som fick 

medelvärdet 3,8. Vidare utforskades i vilken mån lärarens kompetens kan bli en källa 

för studiemotivation, vilket fångades upp i frågan ”Jag tycker att min lärare gör ett bra 

jobb (H) för att göra ämnet intressant och lärorikt” som fick medelvärdet 3,7. En 

rättviseaspekt lades in i materialet genom frågan: ”Jag känner att min lärare behandlar 

alla rättvist” (H) vilken resulterade i medelvärdet 3,6. I ett vidare perspektiv kan fler 

frågor inkluderas som kretsar kring lärarens roll om vi utökar vårt synfält till elevens 

kunskapsutveckling, konkreta tillvägagångssätt i elevens studier och så vidare. I 
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omvandlandet till Herzbergs faktorskategorisering relateras dessa frågor till 

hygienfaktorn ledning (H) och interpersonella relationer (H). Deras höga värden visar 

ännu en avvikelse från tvåfaktorsteorin då enligt tvåfaktorsteorin bör de ha lägre värden. 

 

De frågor som resulterade i lägst medelvärden handlar om kontrollstyrning (M) i 

skolarbetet samt stress (H). Frågan om kontrollstyrning ställdes för att få en motpol till 

frågan som berörde ansvarsfaktorn (M), som framhålls av flera motivationsforskare som 

exempelvis Herzberg och McClelland, vara en stark motivationsbildande faktor. 

Kontrollstyrningsfrågan fick ett väldigt lågt medelvärde på 2,7. Detta var förväntat med 

det högre uppnådda värdet på ansvarsfrågan som blev 3,6.  Det lägsta resultatet fick 

frågan som handlade om att arbeta under stress, vilket blev 2,5. Svaren utvecklades på 

flera håll i de fria svaren där flertalet elever beskrev både situationer och händelser där 

stressiga veckor gjorde att eleverna kände en väldigt låg grad av studiemotivation.  

 

4.1.2 De öppna frågornas resultat 

De avslutande frågorna resulterade i en rad olika svar som eleverna gav uttryck för. 

Dessa frågor sökte åsikter som inte fick utrymme genom de andra frågorna som hade 

attitydskalor. Alla svar kategoriserades i grupper. Exempelvis skrev en elev som svar på 

frågan om vad som höjer studiemotivation: ”Snälla lärare som verkligen bryr sig om 

elevernas bästa”. Eftersom uppgifterna och ämnets upplägg är huvudsakliga uppgifter 

som berör lärarens yrkesroll sammanfattas denna kommentar bland andra kommentarer 

som berör lärarens roll. I de 116 enkäterna fanns 23 kommentarer som berörde lärarens 

roll som en bidragande faktor för positiv studiemotivation. Lärarens roll beskrivs i olika 

situationer som antingen berör eleven eller olika kommentarer som indikerar att lärarens 

roll är viktig. De svar som har tolkats till lärarens roll innefattas även av de svar som 

beskriver en påverkan genom lärarens utformning av intressanta uppgifter. De uppgifter 

som läraren utformar för sina ämnen tolkas som lärarens yrkesutövning. 

   

Av de svar som var relaterade till negativt laddad studiemotivation handlade 26 

kommentarer om läraren, men här i negativt laddade termer såsom exempelvis 

oengagerad, orättviseller okunnig. Dessutom gav materialet 29 kommentarer som kunde 

relateras till stress och situationer kopplade till diverse stressorer. Många elever beskrev 

stressen direkt eller skrev om situationer som resulterade i att det antingen ”blir för 
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mycket” eller gör att ”man inte orkar någonting i skolan”, dessa svar tolkade jag som att 

det handlade om stress.   

 

Förväntningarna på de öppna frågornas resultat var inte stora utan inkluderades i 

enkäten först för att visa både respekt och utrymme för respondenternas åsikter i slutet 

av enkäten. Men då 67 av 116 respondenter valde att svara och uttrycka sina åsikter 

öppnades nya möjligheter upp för materialet. Därför valdes att genomföra en bredare 

återkoppling till dessa resultat i intervjuernas utformande vilket presenteras i nästa 

avsnitt. Sammanfattningsvis kan vi urskilja ifrån dessa empiriska resultat att lärarrollen 

beskrivs som den främsta faktorn för att öka gymnasieelevers studiemotivation. 

Dessutom kan urskiljas att den främsta faktorn för sjunkande studiemotivation är stress.  

 

4.2 Intervjuernas resultat 

I denna del av kapitlet redovisas de resultat som framkom i intervjuerna. Intervjuernas 

resultat presenteras tematiskt, det vill säga alla svar som framkom under en viss fråga 

har samlats under en rubrik. 

 

4.2.1 Är ni studiemotiverade? 

Bland de elever som blev intervjuade beskriver sju av nio elever att de känner sig 

väldigt studiemotiverade, med utrymme för att alla beskriver att ibland går det lite upp 

och ned givetvis. Två elever kände sig inte alls studiemotiverade när intervjuerna 

gjordes.  

 

4.2.2 Vad höjer och sänker gymnasieelevers studiemotivation? 

När de intervjuade får reflektera över vad som gör gymnasieelever mer 

studiemotiverade kommer många olika sorters svar. Två ansåg att det absolut viktigaste 

var att kunskapen man lär sig är av nytta för framtida yrkesroll eller studier. De ville 

kunna relatera allt till någon del i sina liv, där det är lärarens roll att se till att eleverna 

kan finna vägen mellan lärdomar och nyttan.  En elev ansåg att fokus bör ligga mer på 

aktiviteter utanför skolan. Betoningen låg på att genom att prestera bra i skolan, 

kommer dessa aktiviteter både agera som belöning (att man får ett sorts pris direkt 

genom aktiviteten) men även som motivationshöjande i nästgående led. En elev 

likställde motivation med en känsla av att klara av skolan, när man klarar av skolarbetet 

och får goda resultat leder detta i sin tur till högre motivation att tackla nya uppgifter 
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och utmaningar. Två elever beskrev hur viktigt det är för många gymnasieelever med 

mål och uppmuntran i sina studier. 

 

Att veta vad man vill göra efter att man har tagit studenten, vare sig det relateras till 

direkt jobb, sabbatsår eller högre studier, anses som väldigt viktigt för 

motivationsbildning bland de gymnasieelever som deltog i intervjuerna. Slutligen anser 

tre elever att den starkaste motivationsfaktorn i skolan finns hos läraren och dennes 

entusiasm och intresse att vilja lära ut. ”Om någon har varit lärare i 25 år vill många 

skala av allt det där [viljan att lära ut och omtanke till eleverna] för att fortsätta med sitt 

arbete, men bättre lärare lever sig in i det ämnet de har. De är inte oroliga för att gå ur 

lärarrollen!”. De beskriver tidigt en uppdelning av lärarna i två olika läger, den första 

lärar-typen beskrivs som gammal, trött, oflexibel och besitter en allmän oförmåga att 

förstå elevers situation. Den läraren lever med ett slags ”Så har jag alltid gjort, och det 

funkar”-mentalitet beskriver en elev. Den andre lärar-typen, beskrivs som ungdomlig, 

humoristisk, engagerad och sympatisk, vilket anses vara starkt relaterat till positivt 

laddad studiemotivation. De betonar att det inte handlar om stränghet, utan om lärarens 

inställning till eleverna och de uppgifter som läraren utformar till skolarbetet. 

 

Samtalet går sedan in på fler faktorer och situationer som gör gymnasieelever 

omotiverade för sina studier. Två elever beskriver hur de kan känna sig trötta på att 

studera, de har gjort det ett bra tag och vill testa på någonting nytt, exempelvis 

yrkeslivet. Men det är långt ifrån alla som med säkerhet kan beskriva vart de ska ta 

vägen. Yrkeslivet kommer med otroligt många möjligheter, men samtidigt med en press 

från verkligenheten. Helt plötsligt måste man komma på vad man ska göra av sitt liv. 

Två respondenter beskriver hur många, både de själva och deras vänner, saknar de 

riktlinjer de hade velat ha eftersom de inte vet vad de vill göra sedan.  

 

Vidare introduceras en annan motivationskälla ifrån tre av eleverna, hemmet. Elevens 

hemmiljö beskrivs som en positiv källa till motivation, men den innebär mer press, som 

enkelt kan bli en stressfaktor när skolarbetet blir för mycket för individen. Det är just 

den frasen, ”när det blir för mycket” som är återkommande i samtalen. Alla intervjuade 

elever ansåg att mycket stress kan även komma ifrån skolan. När man får för mycket på 

en gång leder detta till stress förklarar en elev. ”Alla lärare prioriterar sina ämnen 
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givetvis, så får man en hel hög med saker som ska göras, och då är det svårt att ha kvar 

suget att vilja plugga. Nej jag orkar inte, känner man då!” beskriver en annan elev.  

 

4.2.3 Återkoppling till de öppna enkätsvaren 

Här gjordes en återkoppling till de friare enkätsvaren som enkätmaterialet utmynnade i. 

Jag valde att presentera några av de svar och kommentarer som kom fram i enkäten 

genom de öppna frågornas svar. Därefter fick respondenterna möjlighet att återkoppla 

till dessa svar med hjälp av sina egna åsikter. 

 

Först presenterade jag svaren på frågan som relaterade till ökande studiemotivation. Då 

fick alla informanter reflektera över i vilken grad lärarens roll och dennes uppgifter är 

en god källa till positiv studiemotivation. Alla elever höll med om att lärarens roll är 

otroligt viktig för elevers studiemotivation, även om en elev underströk vikten av att 

som elev gå in med rätt attityd inför ett ämne. Tanken är enkel, beskriver en elev: ”Om 

ämnet är kul, så blir man i regel alltid motiverad, och det är läraren är den som gör 

ämnet kul”. Elevernas erfarenheter beskriver här även lärarens attityd gentemot elevens 

prestationer. ”När läraren peppar oss och går in för det som de lär oss, då visar vi även 

att vi bryr oss, när de tror på oss”. Flertalet elever ansåg att en otroligt viktig faktor för 

elevers studiemotivation är att läraren måste tro på eleverna. Genom positiva 

förväntningar på sina elever kommer även de försöka leva upp till dessa förväntningar 

och prestera bättre.  Eleven är medveten om i vilken grad läraren förväntar sig goda 

resultat samt om de tror att eleven kommer lyckas med sina studier eller ej. Det handlar 

inte om att endast ha roligt på lektionerna, men eleverna märker om en uppgift ska göras 

för att dra ut på tiden eller om de verkligen kan lära sig någonting utav de uppgifter som 

läraren presenterar. Här i samtalet kommer upp många tankar om olika typer av 

lärarroller och hur de upplevs utav eleverna, där läraren måste kunna förstå eleverna och 

kan se saker ur deras perspektiv. Ofta visar elevernas erfarenheter en stark ödmjukhet 

inför lärarens auktoritet. Det handlar inte om att vara den stränga läraren eller den snälla 

läraren, utan läraren ska ta sitt ämne och sitt jobb på allvar, och eleverna kommer att ta 

undervisningen på allvar genom detta. Eleverna vill ofta kunna ge läraren respekt för att 

kunna fokusera på sin egen inlärning, men ibland försvåras detta genom otåliga elever 

samt lärare som inte besitter auktoriteten att lugna ner sin klass. 
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När samtalet fokuseras kring stress och elevernas tankar och erfarenheter av stress under 

sin skolgång beskriver samtliga elever att stress troligtvis är den största negativa faktorn 

som sänker studiemotivationen hos gymnasieelever idag. De är alla medvetna om hur 

stress påverkar studiernas resultat. Alla respondenterna känner sig stressade från stund 

till stund, men det är inte alltid av ondo. De är medvetna om att det finns viss stress som 

är bra och som fungerar prestationshöjande. Under en viss press blir eleverna mer 

målmedvetna och prestationsinriktade för sina studier. Så länge det inte blir 

överväldigande känner respondenterna att ett visst mått av stress kan ses som positivt 

för studierna. Allting faller på att alla inte är lika stresståliga, vissa klarar inte av 

pressen. Lärarens tillvägagångssätt råder det också många åsikter om. Flertalet av 

respondenterna delar erfarenheter där en elevs dåliga planering sätter gränsen för hur 

bra deras studieresultat blir, men detsamma gäller läraren. Lärarens planering kan även 

den ha stora effekter på elevernas resultat. Läraren bör inte endast ha fokus på sitt eget 

ämne. ”Det gäller att vara öppen för möjligheter, om vi har tre prov den veckan så måste 

man kunna vara lite schysst.” Det gäller än en gång att vara ”den förstående läraren” 

som förstår elevernas behov bättre. För att gynna en bättre fördelning av de större 

proven krävs en bättre diskussion bland lärare. Eleverna delar många erfarenheter där 

problem hade kunnat lösas med en mer öppen diskussion, både i en hel klass, men 

samtidigt med individuella elever eftersom alla inte har samma behov. Vad man 

däremot kan göra som lärare är att göra det så enkelt som möjligt för eleverna att hålla 

koll på vad som ska göras när, och ofta finner sig många elever vilsna bland all 

undervisning utan något konkret sätt att hålla koll på allt som händer. 

 

4.2.4 Realistiska motivationshöjande åtgärder 

Angående frågan om förändringar för att höja gymnasieelevers studiemotivation håller 

alla elever en relativt realistisk ton, utan att deras åsikter blir rent orimliga. I en intervju 

beskriver två elever hur många skolor lockar med resor. Genom att skolan skickar ut 

eleverna på diverse studieresor skulle detta kunna agera morot för elevers 

studiemotivation. Ett annat genomgående tema är idéer om hur undervisningen skulle 

kunna ske och kompletteras på andra ställen än just på skolans område. Studieresor är 

någonting eftersträvansvärt. Studieresor kommer fram på fler håll, även relaterat till mer 

arbetslivserfarenhet. Det råder en stor nyfikenhet om samhället som finns utanför 

skolans salar. ”Det är alltid roligt att komma iväg för att se hur det verkligen fungerar” 

berättar en elev. Arbetslivserfarenheten kan eleven nå på andra sätt också, som 
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exempelvis praktik. Även om flera program redan har praktik, beskrivs många 

erfarenheter om att praktiken sällan känns gynnande för elevens framtida utbildning.  

 

Eleverna beskriver även positiva erfarenheter genom gästföreläsare. Just själva 

inriktningen på gästföreläsningen är inte viktig utan att skolan vill bryta av de ordinarie 

studierna på något vis. Studierna skulle kunna varieras på andra sätt förutom 

gästföreläsningarna. Två respondenter berättade hur de känner sig som offer för det nya 

betygssystemet. Då lärare inte känner sig helt bekväma med sina bedömningar och 

elever finner betygsstegen för komplexa, resulterar detta i att dessa elevers 

målmedvetenhet förhindras och deras studiemotivation sänks. 

 

Flertalet elever beskriver vikten av lärarens roll, men även övrig personal i skolan. En 

elev beskriver vikten av att skolan använder sig väl utav specialpedagoger och 

hjälplärare. Genom att anställa fler specialpedagoger och hjälplärare bör detta i sin tur 

leda till bättre studieresultat, och därmed större grad av motivation. Precis som 

framkom i enkäternas resultat beskrev även många respondenter i intervjuerna om 

situationer och erfarenheter där lärarens pedagogiska yrkesutövning ger effekt på 

elevens grad av studiemotivation.  

 

En annan sak som betonas av tre respondenter är vikten av att kunna studera i en god 

arbetsmiljö, en slags inspirerande miljö, utformad för studier. Elever beskriver en 

situation där det är svårt att hitta en lugn studiefrämjande plats där man kan andas ut 

och samtidigt kunna fokusera på sina studier. Det handlar inte direkt om ett större 

bibliotek, som jag gav förslag på, även om skolans bibliotek skulle kunna förbättras. 

Förslagen är många, vare sig det är grupprum eller tysta rum, men alla förslag inriktar 

sig på att en speciellt anpassad miljö på skolområdet ska vara utformat för att vara 

inspirerande och att det ska vara ”lätt att bara ta sig dit när man vill plugga”.  

 

Sammanfattningsvis kan vi urskilja främst tre olika områden där elever finner möjliga 

förbättringar som kan ge effekt på elevers studiemotivation. Dessa är större 

personalstyrka, mer studieinriktad arbetsmiljö och en mer arbetslivsförberedande 

utbildning.  
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4.2.5 Status som källa till motivation 

Status har tidigare i uppsatsen tagits upp som en källa till motivation, speciellt inom 

arbetslivet. Här frågas respondenterna i vilken grad de upplever att status påverkar deras 

grad av studiemotivation. Det bekräftades utav alla intervjuer att status som 

motivationsfaktor finns i skolan däremot framkom olika meningar i vilka tecken som 

visualiserar denna status. Tre av de intervjuade beskrev själva arbetsmiljön som ett 

direkt tecken på status. De finare skolorna definieras utav fräschare lokaler som i sig 

bekräftar en sorts auktoritet som eleverna känner av. Förutom arbetsmiljön och 

lokalerna finns det en viss koppling till de framtida yrken som väntar eleverna. Det 

råder även en samstämmighet om att framtida yrken finns i en sorts hierarki och yrken 

med hög status blir sammankopplade med program som får hög status genom detta. 

Eleverna beskriver ett samband mellan högskoleförberedande program och program 

med högre status än andra. Genom sitt aktiva val att gå ett högskoleförberedande 

program symboliserar detta även deras inställning till studier och i denna inställning 

finner många också sin studiemotivation. 
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5 Analys 

 

I detta kapitel diskuteras resultaten i kapitel 4 och kommer att återknytas till det 

teoretiska ramverket. Vidare kommer frågeställningarna presenteras än en gång och 

besvaras.  

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som av elever ses som 

viktigast för deras upplevda studiemotivation. Undersökningen syftar även till att lyfta 

upp möjliga åtgärder ifrån elevers perspektiv som hade kunnat öka deras upplevda grad 

av studiemotivation. 

 

5.1 Vilka faktorer relateras främst till ökande studiemotivation? 

För att börja förklara vilka faktorer som vi ska sätta i fokus för att besvara vår första 

frågeställning i denna uppsats börjar vi med att se över både de resultat som fick höga 

värden i enkätmaterialet samt de faktorer som blev framträdande under 

samtalsintervjuerna. 

 

För att återgå till tanken om tvåfaktorsteorin bör vi se en hög representation utav 

motivationsfaktorer som överrepresenterade bland de faktorer som utav elever anses ha 

en ökande studiemotiverande effekt. Enkätens högsta resultat i avseende på medelvärde 

finner vi i vilken grad eleven anser att ämnet är intressant eller ej. Det är inte en lätt sak 

att ge ett enkelt recept för att lärare ska kunna skapa intresse för sitt ämne hos sina 

elever. Frågan som blir relevant blir, i vilken mån är det möjligt att påverka intressen 

hos sina elever? Förutsatt att en individ är mer eller mindre intresseorienterad i sitt val 

av yrke och utbildning. I tolkningen att yrkesvärldens motivationsteori kan relateras 

skolan måste vi göra en gränsdragning i möjligt utbud. Hur många yrkespositioner 

existerar? Otroligt många. Men hur många gymnasieprogram finns i en individs 

geografiska närhet? Således finns ett magrare utbud utav möjliga utbildningar för en 

gymnasieelev. Att välja yrke ger individen möjligheten att välja, i högre grad, efter 

intresse när valet av gymnasieutbildning är allt mer limiterat och intresseinriktningen 

kan bli lidande genom det limiterade valet. Att vara intresserad av sitt arbete är en 

enormt stor motivationsfaktor som bekräftas av flertalet källor (Herzberg, 2004, 

Abrahamsson & Anderssen, 2005, Hein, 2012). I vilken grad som arbetet självt kan ha 
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en påverkan på intressebildning hos individer är svårt att säga. Bara för att en 

gymnasielärare i matematik är en skicklig pedagog och yrkesutövare behöver hen 

nödvändigtvis inte göra alla elever intresserade utav matematik. Faktorn intresse 

relateras ju till tvåfaktorsteorins faktor själva arbetet. Faktorn relateras till alla former av 

påverkan genom just uppgifterna som individen utför som kan vara rutinartat, svårt, lätt, 

fragmenterat, eller alla andra dimensioner som präglar arbetet. Eleverna känner ett 

behov utav att kunna relatera det arbete som utförs till någon del av deras liv. Antingen 

vill eleverna relatera arbetet till framtiden, till deras planerade yrkesliv, där viss kunskap 

blir mer relevant än annan. När inte eleven finner en relation till kunskapen genom sitt 

planerade yrkesliv kan eleven finna relevansen inom sig själva. Eleverna kan relatera 

ämnet till sig själva, där det finns intresse för uppgifterna och ämnet i sig. Att finna just 

denna relevans blir en viktig del i individens målmedvetenhet och studiemotivation.   

 

5.1.1 Lärarrollen påverkar! 

I relationen till tvåfaktorsteorin ser vi läraren och dennes yrkesroll främst som en 

hygienfaktor med inslag av möjliga motivationsfaktorer. Läraren är en hygienfaktor 

men genom exempelvis beröm, ansvarsfördelning och utformandet av skolarbetet har 

läraren möjlighet att skapa motivationsfaktorer för eleverna. Då läraren är en 

hygienfaktor bör denne ha en liten effekt på ökande studiemotivation och trivsel 

(Herzberg, 2004). Trots detta säger de empiriska resultaten att läraren har en stor effekt 

på elevers positiva studiemotivation och trivsel. Olika aspekter av lärarens yrkesroll 

togs upp i olika frågor i enkäten och alla fick ett högt medelvärde mellan 3,8 – 3,6. 

Detta tyder på en stor avvikelse ifrån tvåfaktorsteorin. 

 

Lärarrollen har blivit flitigt diskuterad under alla delar utav det empiriska materialet. En 

urskiljning beskrivs av eleverna där lärarens roll kan delas upp i två olika lärar-typer, 

den ena lärar-typen representerar den goda läraren som är sammankopplad med positiv 

och ökande studiemotivation och den lärarrollen som representerar den dåliga läraren 

som är sammankopplad till negativ och sjunkande studiemotivation. Den första lärar-

typen som relateras till positiva värden, ofta beskriven av eleverna som ungdomlig, 

humoristisk, engagerad och sympatisk, denna lärarroll beskrivs som starkt motiverade 

för elevernas studiemotivation. Den andra lärar-typen beskrivs i negativa termer som 

gammal, trött, oflexibel och besitter en allmän oförmåga att förstå elevers situation, 

denne kommer diskuteras mer nedan. Den gode läraren lägger ned tid för att förbättra 
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sina uppgifter, vilket eleverna märker. En elev berättade att klassen märker alltid om en 

lärare inte lagt ned tillräcklig tid på uppgiften. Det märks, och då känns inte uppgifterna 

värda att göra. Eleverna förtjänar respekt, och slösar läraren på deras tid med vad de ser 

som onödiga och överflödiga uppgifter kommer inte de lägga ner den tid som krävs för 

att uppgiften ska bli korrekt gjord. Relevans för betyg, utbildning och yrkesliv är ett 

krav från elevernas håll gentemot sin lärares utformning av undervisningen. 

 

Läraren bör betraktas på fler sätt än endast som en hygienfaktor. Läraren är relaterad till 

hygienfaktorn ledaren, men läraren har stora möjligheter att skapa motivationsfaktorer 

för eleverna som ingår i lärarens yrke. Ifrån tvåfaktorsteorin ses motivationsfaktorerna 

prestation och bekräftelse ha en väldigt stor effekt på ökande motivationsgrad.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera ifrån de empiriska resultaten att läraren ses av 

eleverna som väldigt viktig då läraren ses som den huvudsakliga faktorn som både kan 

ge upphov till vantrivsel och sjunkande studiemotivation samtidigt som läraren är den 

person som har störst möjligheter att skapa trivsel och ökande studiemotivation för 

elever. Därför ger tvåfaktorsteorins faktorsindelning med avseende på ledaren som 

faktor en missvisande bild. 

 

5.1.2 Att tro på sina elever 

Studien har funnit flera tecken på de positiva effekter som pygmalioneffekten kan ge 

elever (Jenner, 2004). Eleverna som deltagit i studien anser att det är otroligt viktigt att 

läraren måste tro på sina elever. Tvåfaktorsteorin beskriver ingen rak motsvarighet till 

pygmalioneffekten, utan Herzberg förutsätter att rationellt inställda chefer är kapabla till 

rationella beslut för att motivera sina arbetare i den grad som situationen kräver 

(Herzberg, 2004, Hein, 2012). För att skapa en större andel högt motiverade elever 

måste pedagogen använda sig utav positiva förväntningar för elevernas prestationer. 

Läraren besitter nyckelrollen för att på ett bra sätt motivera sina elever för deras studier. 

Genom dessa förväntningar kommer även ett beteende framträda som är i större grad 

prestationsinriktat (Jenner, 2004). På flera håll gav de empiriska resultaten belägg för att 

Jenners teori om pygmalion kan användas för att öka elevers studiemotivation. 
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5.1.3 Arbetsmiljön spelar roll 

När vi vidgar vårt perspektiv till andra sorters källor för studiemotivation har uppsatsen 

funnit vissa empiriska belägg för positiva effekter som arbetsmiljön erbjuder elevers 

studiemotivation. Skolan är elevernas arbetsplats där det huvudsakliga skolarbetet äger 

rum, men elever finner flertalet erfarenheter där skolans lokaler har en negativ effekt på 

skolarbetet. De empiriska resultaten gav upphov till två olika perspektiv på skolans 

arbetsmiljö. För det första vill elever känna att skolans lokaler ska vara fräscha och ge 

ett intryck av god hygien. Skolan måste vara en trivsam plats, där bullernivå och 

föråldrade lokaler ger upphov till negativa attityder gentemot skolan vilket ger en 

negativ effekt för elevers studiemotivation. För det andra känner flera elever en önskan 

att studera dagtid i skolan men hindras utav skolans lokaler. Eleverna beskriver att de 

saknar en plats i skolans lokaler som just är utformad för studier och de få lokaler som 

redan finns till förfogande ses som bristfälliga. Genom en god inspirerande arbetsmiljö 

kommer elever finna vägen till eget arbete i sina studier mycket kortare och skolarbetet 

kan utföras mer tidseffektivt. Därav öppnas fler möjligheter upp att eleven kommer 

slippa utföra mer skolarbete på kvällstid, detta som de empiriska resultaten beskriver 

som en av de främsta källorna till stress och negativ studiemotivation.  I ett vidare 

perspektiv har jag även funnit resultat som antyder att status genom arbetsmiljön har en 

positiv effekt på elevers studiemotivation. Eleverna har sammankopplat flera aspekter 

av status förankrat genom arbetsmiljön. Status inom skolan visualiseras via arbetsmiljön 

och skolans lokaler vilket argumenteras av respondenterna. Dessa anser att fräschare 

och moderna lokaler är ett tecken på att skolan har finare status och därmed är det även 

finare att utbilda sig på en sådan skola. I detta avseende kan det vara relevant att göra en 

liknande studie på en skola som anses vara finare för att se i vilken mån påståendet 

stämmer. 

 

Tvåfaktorsteorin har delat upp dessa faktorer i dels hygienfaktorn arbetsmiljön och 

motivationsfaktorn status (Herzberg, 2004, Hein, 2012). Tidigare i uppsatsen har jag 

argumenterat för att status inom arbetslivet inte kan direkt relateras till status inom 

skolan, men det empiriska materialet styrker att status visst existerar inom skolan och 

att faktorn har en påverkan på elevers studiemotivation. Resultaten bekräftar 

tvåfaktorsteorins användning, men resultaten pekar även mot ett nytt samband som ej 

kunnat förutses genom teorin. Studien har påträffat resultat där motivationsfaktorn 

status skapas genom hygienfaktorn arbetsmiljön. God arbetsmiljö förhindrar således 
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vantrivsel och försämrad studiemotivation, men genom den goda arbetsmiljön befästs 

även en social status bland eleverna som är en källa till ökande studiemotivation.  

 

5.2 Vilka faktorer relateras främst till sjunkande studiemotivation? 

Nu ska se vända fokus till uppsatsens andra frågeställning. Nämligen vilka faktorer som 

upplevs av elever som motivationshämmande.  

 

5.2.1 Den oinspirerande lärarrollen 

Som tidigare antytts, har flertalet empiriska resultat lett mot en uppdelning i två olika  

lärar-typer, här beskriven i den negativa aspekten. Denna lärarroll beskrivs av 

respondenterna i negativa termer som exempelvis: gammal, trött, oflexibel och en 

allmän oförmåga att förstå elevers situation. Denna lärar-typ är dessutom starkt 

framträdande inom de öppnare frågornas samt intervjuernas resultat. Eleverna beskriver 

erfarenheter där de vill prestera väl på de uppgifter som en omtyckt lärare har utformat. 

Detta samband gäller givetvis tvärtom som en elev beskrev. En opopulär lärare får inte 

samma respekt utav eleverna som visar det genom sitt skolarbete. Det vi måste inse är 

att läraren spelar roll, kanske större roll än vad vi tror. Läraren pedagogiska yrkesroll 

har en inverkan på otroligt många aspekter på elevens studier. Bristande pedagogisk 

förmåga ger en effekt på eleven som inte kommer finna det stöd som den behöver i sina 

studier. Detta resulterar i att eleven inte känner det stöd och den uppmuntran som krävs 

för att motivera eleven till vidare studier. Jag anser att studier på gymnasial nivå har en 

orienterande och vägledande funktion för eleven som genom studier finner både intresse 

och potential inom ämnet. De empiriska resultaten beskriver hur ämnet reflekteras i 

lärarens yrkesroll och den negativa lärar-typen leder elever bort ifrån intresset till 

ämnet. 

 

När vi nu ska relatera dessa resultat till tvåfaktorsteorin och i den mån teorin är 

applicerbar, måste vi jämföra rollen som chefen besitter med lärarens. Tvåfaktorsteorin 

relaterar chefen och läraren till hygienfaktorn läraren, som enligt teorin endast besitter 

förmågan att skapa eller ta bort vantrivsel. Studien har visat att lärarens roll är 

omfattande och påverkar elever på otroligt många sätt. Lärarens pedagogiska yrkesroll 

beskrivs som betydligt större än vad tvåfaktorsteorin beskriver chefens roll som. För att 

fortsätta utgå ifrån tvåfaktorsteorins faktorskategorisering kan lärarens yrkesroll 

relateras till betydligt fler motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Läraren har en direkt 
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koppling till eleven via faktorerna bekräftelse, prestation, utvecklingsmöjligheter, 

ledning, ansvar, arbetsförhållanden och själva arbetet.  

 

5.2.2 Stress 

Faktorn stress har varit betydligt framträdande ifrån studiens resultat som den främsta 

faktorn för elevers sjunkande studiemotivation. Stress som faktor fick ett lågt 

medelvärde på 2,5 i den mån elever finner stress positivt för studiemotivationen samt 

gav i de öppnare frågornas resultat 29 kommentarer där stress nämndes som en faktor 

till sjunkande studiemotivation. De öppnare frågorna vittnade om många åsikter där 

stressiga förhållanden i skolan har en stark negativ påverkan gentemot elevers 

prestationer och studieresultat i skolan. Flera elever vittnade om svårigheter att hålla bra 

fokus på alla ämnen som de har varje vecka. Elevernas erfarenheter beskriver att de ofta 

blir stressade när flera av deras ämnen har arbeten, prov och inlämningar samtidigt. 

Flera skolor idag har satt upp riktlinjer för att förhindra stressbildning, en policy som är 

väldigt vanlig är max två prov i veckan, exempelvis. Även om policyn hålls, beskriver 

några elever hur vissa lärare fuskar med detta för att överprioritera sitt eget ämne, 

genom att istället för benämningen prov kan läraren ge uppgiften något annat namn som 

inlämning eller test för att komma runt skolans policy. Responsen från eleverna blir 

självklart stress. Då eleverna inte hinner jobba undan arbetet under skoldagen tvingas då 

eleverna ta med sig studierna hem och studera på kvällstid, vilket ses som starkt 

negativt ifrån elevernas perspektiv. När vi ska se denna stressnivå utifrån 

tvåfaktorsteorins perspektiv bekräftas dess användning. Stress relateras till faktorn 

arbetsförhållanden och är en hygienfaktor, det vill säga att när faktorn är framträdande i 

elevernas vardag ger den upphov till vantrivsel (Herzberg, 2004).  

 

För att möta dessa resultat vill jag gärna belysa andra tankar som framkommit i studien. 

En del elever har beskrivit i både enkäten och intervjuernas hur elevers inställning kan 

vara svaret till den starka stressbildningen. Många elever har en bristande planering till 

skolarbetet vilket leder till att allt arbete sker på en mycket kortare tid än vad läraren 

ämnade att uppgiften skulle utföras på. Men i vilken grad som elever idag planerar sina 

arbetsdagar väl eller ej kan inte denna studien säga. Ytterligare har enstaka elever 

beskrivit stress som prestationshöjande. Två elever under samtalsintervjuerna ansåg att 

stress finns på två olika sätt och benämner dessa positiv stress samt negativ stress. Den 

negativa är den typ av stress som leder till att individen känner sig utmattad, deprimerad 
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och hopplös. Däremot har den positiva stressen gynnande egenskaper för individen, som 

efter ett avklarat arbete känner sig mer fokuserad på studierna och motiverad för nya 

utmaningar. Via skolarbetet uppkommer nya svårare utmaningar och eleven vill möta 

utmaningen med bättre prestationer. Eleven finner en känsla av tillfredställelse i 

prestationen som blir stärkande i dess studiemotivation. Att som lärare framkalla en 

sådan stress för elever kan givetvis vara gynnande för vissa elever, men samtidigt 

väldigt lätt leda till den negativa formen av stress hos de elever, som finner att deras 

individuella prestation inte är tillräcklig. 

 

5.2.3 Vilka faktiska åtgärder skulle kunna öka elevers studiemotivation och hur 

realistiska är dessa? 

Sammanfattningsvis kunde resultaten urskilja främst fyra olika områden där elever 

finner möjliga förbättringar som kan ge effekt på elevers studiemotivation. Dessa är: 

fler samtal mellan lärare och elever, större personalstyrka, mer studieinriktad 

arbetsmiljö och en mer arbetslivsförberedande utbildning. Ifrån elevernas perspektiv 

som deltagit i denna undersökning anser de att dessa områden bör prioriteras mer för att 

öka gymnasieelevers studiemotivation och därmed även deras studieresultat. 

 

Ifrån intervjuerna beskriver eleverna erfarenheter där flertalet positiva attityder hade 

kunnat skapas genom en bättre diskussion mellan lärare och elever. Många elever 

känner svårigheter i att hålla en övergripande koll på sin skolsituation och alla 

möjligheter skolans aktörer kan ta för att hjälpa eleverna med detta bör göra det. Vissa 

lärare vägrar se möjligheterna som finns där, konstaterar en elev i en intervju. Elevernas 

svar ligger i antingen ett större mentorskap och mentorsmötet eller bättre stöd via 

webbplattformar. Mentorskapet kan agera mer i elevens fördel och kontinuerligt hjälpa 

eleven att få kontroll på sina studier. Även om mentorskap redan existerar, finner flera 

elever flertalet stora brister i det. Ett utökande av mentorskapet för alla elever kan leda 

till positiva effekter på attityder gentemot studierna. Den andra åtgärden är webbaserad, 

någon form av läroplattform skulle fylla utrymmet för att ge elever en större grad av 

övergripande kontroll på studierna. Åtgärderna här är möjliga, mentorskap erbjuder 

stora möjligheter för all pedagogisk vägledning, det enda som verkligen krävs är tid. 

Antingen om lärarna själva behöver inse de positiva fördelarna med att lägga ner mer tid 

på elevhandledning eller om skolan behöver organiseras med en större grad pedagogisk 

vägledning som fokus.  Webbaserade läroplattformar finns idag på många skolor i 
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Sverige, men de kan alltid bli mer omfattande för att möta elevers behov. I vilken grad 

elever finner dessa plattformar ge en positiv effekt på elevers studiemotivation kan inte 

denna studien säga. Givetvis går alla dessa förslag att relatera till en kostnadsfråga, där 

dessa åtgärder har blivit bortprioriterade till förmån för andra.  

 

Skolan hade kunnat anställa en större personalstyrka beskriver flera elever ur 

intervjuerna. Det rör sig inte endast om lärare utan den extra personalen kan bestå även 

utav specialpedagoger eller hjälplärare. Via ökande elevantal i klasserna ökar även 

risken att läraren inte hinner ge alla elever så mycket tid som denne behöver. Genom att 

skolan håller storleken på klasserna nere kommer fler elever få mer stöd i 

undervisningen vilket kommer ge en positiv effekt på klassens studiemotivation. 

Antingen behövs fler lärare som kan undervisa dessa klasserna eller behövs fler 

hjälplärare som kan hjälpa till i undervisningen.  

 

Studien har funnit empiriska resultat som pekar på att den studieinriktade arbetsmiljön 

uppfattas som bristfällig. Eleverna visar upp en god vilja gentemot studier under 

skoldagen, men förhindras utav att skolans lokaler inte är optimerade för studier. En 

respondent beskriver hur biblioteket på skolan borde ha möjligheter att utökas med 

grupprum, tysta salar eller liknande, men givetvis finns andra möjligheter för skolan. 

Skolans lokaler beskrivs i en grå ton, där en uppfräschning skulle ge nya intryck och 

sprida en godare studiestämning för alla elever. Skolan måste bli utformad utefter hela 

skolans verksamhet, fokus kan ej läggas endast på lektionssalar. Eleverna är av 

uppfattningen att genom större grad av kvalitativ studietid kommer även deras 

studiemotivation och resultat förbättras. Genom att ge möjlighet till mer under 

studiedagen får skolans elever möjlighet att studera på håltimmar och raster, istället för 

att ta med sig skolarbetet hem. 

 

När eleverna väl har börjat gymnasiet börjar de känna av pressen på vuxenlivet, givetvis 

med otroliga möjligheter, men även en stor press. I det empiriska materialet beskriver 

elever hur de helt plötsligt var tvungna att välja väg till sitt resterande liv, när de knappt 

visste vart de ville gå. Eleverna beskrev en känsla av att vara vilsen i sin utbildning, 

utan mål och riktlinjer. Två respondenter betonade tydligt att det är ett stort hinder för 

studiemotivationen att inte veta vad man vill göra efter gymnasiet. Mina resultat pekar 

mot att gymnasiet behöver en mer arbetslivsförberedande utbildning. Genom en mer 
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omfattande yrkesorientering eller praktik parallellt med de ordinarie studierna ges 

eleverna möjlighet att finna mål till framtida yrkesliv. Dessutom kan eleven själv sätta 

upp de mål som krävs för att nå aktuell yrkesväg eller utbildning eller med hjälp ifrån 

lärare och studievägledare. Ytterligare enklare åtgärder skulle kunna vara att bjuda in 

människor från olika yrkeskategorier till skolan till någon form av mässa eller 

föreläsning där eleverna kan få svar på de frågor som de har. Ifrån elevernas perspektiv 

beskrivs ofta en lust att bli mer orienterad inom olika yrkeskategorier.  

 

På ett eller flera sätt kan flera av de åtgärder jag tagit upp som svar på frågeställningen 

relateras i någon mån till en kostnadsfråga. Studien har funnit samband mellan Jenners 

idéer om Pygmalion och perspektivseende (2004) där de empiriska resultaten beskriver 

hur flertalet elever saknar en mer engagerad personalstyrka som kan se skolan utifrån 

elevernas perspektiv.  
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6 Diskussion 

 

I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens resultat kortfattat presenteras än en gång 

tillsammans med en kritisk diskussion till uppsatsens metod och resultat. Slutligen 

kommer jag presentera några tankar till framtida forskning. 

 

Denna studie har använt Herzbergs tvåfaktorsteori som den främsta delen av det 

teoretiska ramverket.  Detta för dels använda teorins faktorskategorisering till den 

empiriska undersökningen men även för att kontrollera om teorin har på ett fullgott sätt 

kunnat användas i relation till elevers studiemotivation. Teorins implementering har 

fungerat delvis bra, men har i vissa anseenden agerat som ett trubbigt verktyg. 

Dimensionen lärare-elev har inte kunnat relateras på samma sätt till dimensionen chef-

medarbetare. Det empiriska materialet vittnar om att lärarens roll för eleverna har 

mycket större påverkan än vad tvåfaktorsteorin beskriver. Däremot har tvåfaktorsteorin 

fungerat väldigt bra som vägledning i att belysa elevers åsikter och tankar, och sätta in 

dessa i en användbar faktorskategorisering. 

 

Till uppsatsens metod utformades en enkätundersökning och en 

samtalsintervjuundersökning. Enkäten utformades efter Herzbergs faktorskategorisering 

för att kunna ge en referensram till olika sorters motivations- och hygienfaktorer som 

påverkar motivation. Givetvis kunde en helt annan teori användas som referensram för 

studiens faktorsindelning. Däremot anser jag att Herzbergs faktorsindelning både är 

väldigt konkret att arbeta med samtidigt som den är tillräckligt användarvänlig för att 

kunna samtala om den med respondenterna vilket jag inte fann några problem med.  

 

Urvalet kan alltid bli högre även om jag anser att mitt enkätmaterial på 116 ifyllda 

enkäter och nio respondenter till intervjuerna var tillräckligt för denna uppsats utan att 

resultaten blev missvisande. Däremot kan man kritisera uppsatsens grad av 

generaliserbarhet eftersom undersökningen baserades på endast en gymnasieskola. 

Genom att utgå från ett högre antal skolor i södra Sverige eller om möjligheten skulle 

finnas att göra ett slumpmässigt stickprov bland gymnasieskolor på olika platser i 

landet, skulle detta öppna upp för både större grad av generaliserbarhet och jämförande 

undersökningar. 
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6.1 Förslag på vidare forskning 

 

Då jag i denna uppsats främst har varit intresserad av att utforska vilka faktorer som är 

relaterade till ökande studiemotivation, sjunkande studiemotivation samt vilka 

realistiska åtgärder som kan genomföras för att öka gymnasieelevers studiemotivation 

finns det vissa områden som är outforskade. Till denna uppsats hade en teori som på ett 

bättre sätt varit inriktad på elevers relation till lärare och hur dennes pedagogiska 

yrkesroll påverkar eleven varit bättre lämpad. 

 

Att inrikta undersökningen på elevers perspektiv har varit otroligt lärorikt, men det 

saknas fortfarande mer lämpliga och mer genomarbetade teoretiska verktyg för att 

undersöka vad som motiverar elever än de som jag använt. 

 

Slutligen vill jag betona den stora roll som läraren utgör för elevers studiemotivation 

som mina resultat pekar på. Det finns stora möjligheter att göra avstamp till vidare 

forsking i mina resultat för att djupare förstå på vilka sätt lärarens pedagogiska yrkesroll 

påverkar elevers upplevda studiemotivation. 
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Bilagor 

Bilaga A – Enkäten 
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Bilaga B – Intervjuunderlag 

 

Känner du dig er studiemotiverade? 

 

Vad tror du gör gymnasieelever studiemotiverade? 

 

Vad tror du gör gymnasieelever mindre studiemotiverade? 

 

En sak som jag har märkt av enkäterna är främst två saker, det som ofta gör elever 

motiverade är läraren som gör ämnet intressant, håller du/ni med? Varför/varför inte? 

 

En annan sak som framkommit av enkätsvaren är att den främsta orsaken till försämrad 

studiemotivation är stress eller ”när det blir för mycket på samma gång”. Håller du/ni 

med? Varför/varför inte? 

 

Om du satt i skolans ledning och hade fått en hel hög pengar som ska bidra till ökad 

studiemotivation. Du får förändra vad som helst. Vad hade du förändrat då? Det enda 

viktiga är att eleverna ska bli mer studiemotiverade för det. Vad hade varit realistiskt? 

  

Det är så roligt att det är så många som redan känner sig studiemotiverade, men vad ska 

man göra för de som inte är studiemotiverade? Vad hade du gjort om du hade jobbat här 

på skolan? 

 

Ifrån motivationsforskning beskrivs ofta status som en viktig motivationsfaktor. Om 

man har en fin titel eller ett ”finare” jobb, så ska man då, enligt forskning, vara mer 

motiverad. Tror du att det finns högre och lägre status inom gymnasiet? Om JA, tror du 

detta leder till ökad studiemotivation? 


