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Abstrakt 
Vår studie behandlar de olika motivationsfaktorer som påverkar elever i årskurs 1 och 3 på en 
gymnasieskola i Norrbotten. Syftet med studien är att beskriva och förstå vilka faktorer som 
stimulerar gymnasieelevernas motivation till lärande. Vi har även undersökt eventuella 
skillnader i motivation hos elever i årskurs 1 och årskurs 3. Bakgrunden till studien baseras på 
en förståelse för vad motivation är samt tidigare forskning från forskare inom området. Vi har 
genomfört både en kvantitativ och kvalitativ studie, där vi har använt oss av både enkäter och 
intervjuer för att samla in information av eleverna. Detta har vi gjort för att kunna se vilka 
faktorer som motiverar eleverna till studier samt gjort jämförelser för att kunna se eventuella 
skillnader och likheter mellan eleverna i de båda årskurserna. Resultatet från studien visar att 
den absolut viktigaste motivationsfaktorn för eleverna, både i årskurs 1 och årskurs 3 är deras 
egna krav på att alltid göra sitt bästa, vilket innebär att eleverna i störst utsträckning påverkas 
av sin egna inre motivation. Bra betyg och intresse av att veta mer är även viktiga 
motivationsfaktorer för eleverna i de båda årskurserna. Slutsatsen vi drar av detta är att 
eleverna till största delen motiveras av den egna inre motivationen och att den viktigaste 
enskilda motivationsfaktorn är elevernas egna krav på att alltid göra sitt bästa. 
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1 Inledning 
Hur många lärare har inte någon gång dragit en djup suck över sina elevers motivation och 
ambitionsnivå? Hur många lärare har någon gång inte känt sig uppgivna pga. elevernas 
bristande motivation? Det var två retoriska frågor och sådana kräver sällan svar. Motivation 
inom skolan är ett begrepp som ständigt kommer att vara aktuellt. Den är en grundläggande 
förutsättning för inlärning och helst ska den komma inifrån också. Lusten till lärande ska 
finnas bevarad från det när vi är små, nyfikna barn som frågar om allt mellan himmel och 
jord. Det optimala scenariot hade varit ifall ens elever satt som tända ljus och sög åt sig 
vartenda ord läraren sade. Verkligheten befinner sig tyvärr långt ifrån det optimala scenariot. 
Det har vi fått uppleva från våra praktikperioder. Långt ifrån alla elever känner sig motiverade 
till skolarbetet. Vad är det egentligen som motiverar dagens elever? Frågan är ganska 
komplex och svår att ge ett entydigt svar på, men vi hoppas kunna kasta lite ljus över den med 
vår studie. Det är nödvändigt att man som pedagog ställer sig den frågan så ofta som möjligt. 
Det är viktigt att man känner sina elever, att man vet vad som ligger bakom deras motivation, 
för att kunna göra det bästa möjliga av undervisningen. Vi känner definitivt att vi vill belysa 
frågan eftersom den kommer att skapa en fördjupad förståelse för elevernas inlärning hos oss, 
blivande pedagoger. 
 
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och förstå vilka faktorer som stimulerar gymnasieelevernas 
motivation till lärande. Vi ämnar även undersöka eventuella skillnader i motivation hos elever 
i årskurs 1 och årskurs 3. 
 
 
1.2 Problemformulering 

• Vad har motivation för betydelse för lärandet? 
• Vad motiverar gymnasieeleverna i årskurs 1 och år 3 och vilken sorts motivation har 

de? 
• Vad finns det för skillnader respektive likheter i motivation mellan olika åldrar – 

årskurs 1 och 3?  
 

 
1.3 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att endast behandla motivation och betydelsen av 
motivation för lärande. Undersökningen är genomförd på ett samhällsprogram på en 
gymnasieskola i Norrbotten. Anledningen till det är att vi utgår ifrån antagandet att de 
eleverna kommer att studera vidare på universitet och högskolor efter avslutad 
gymnasieutbildning. Vi har valt att genomföra studien i årskurs 1 och årskurs 3 inom 
samhällsprogrammet, för att kunna jämföra och se skillnader och likheter i motivationen hos 
eleverna.  

 
 

1.4 Disposition 
Vi kommer att inleda studien kring motivation med ett bakgrundskapitel, där vi beskriver 
några olika teorier bakom motivation och de olika sorters motivation som finns. I den andra 
delen av uppsatsen kommer vi att redovisa det analyserade resultatet av den studie vi har 
genomfört. Den tredje och sista delen utgörs av en diskussion, där vi diskuterar de resultat vi 
kommit fram till genom studien och kopplar det till de motivationsteorier vi presenterat.  
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2 Teorier och tidigare forskning 
I vår studie har vi valt att använda de engelska beteckningarna på de motivationsteorier vi 
redogör för, då det inte finns några bra svenska översättningar som täcker innebörden i 
begreppen. 
 
 
2.1 Definition av motivation 
Ordet motivation kommer från det latinska ordet movere. Motivation kan definieras som 
något som får oss att kämpa och klara av de olika uppgifter som vi ställs inför. Det finns 
många olika definitioner av motivation och många motsättningar om vad ordet egentligen står 
för.  De olika definitionerna av motivation och motivationens egentliga betydelse handlar om 
vilka teorier som man anknyter lärande och motivation kring (Pintrich & Schunk, 2006; Giota 
2001). 
 
Motivation kan i alla fall sägas ha många olika orsaker och kan inkludera inre påverkan, 
varaktiga karaktärsdrag, beteende och olika former av tro och påverkan. Många tidigare 
forskare har dragit paralleller mellan motivation och inre påverkan såsom karaktärsdrag, 
instinkter och vilja. Behavioristiska teorier ser motivation som en ökad eller konstant nivå av 
belöning som människan får genom stimulans, medan den moderna kognitiva teorin 
förutsätter att tankar, tro och känslor påverkar motivationen (Pintrich & Schunk, 2002). 
 
Enligt Imsen (2006) handlar motivation om en sammanflätning av känslor, tankar och förnuft 
som utgör basen av våra handlingar. Motivationen leder till handling, gör så att aktiviteten 
bibehålls och ger även handlingen mål och mening. Imsen (2006) menar alltså att om eleverna 
är motiverade ger det skolgången och lärandet ett syfte och ett mål. 
 
Pintrich och Schunk (2002) definierar motivation som en process där en målorienterad 
aktivitet sätts igång och bibehålls. Författarna menar att motivation är en process snarare än 
en följd av en handling och kan märkas i det mänskliga beteendet till exempel när det gäller 
vilka uppgifter man väljer att ta sig an eller hur uthållig man är. De menar vidare att 
motivation innefattar olika mål som styr personens agerande. Dessa mål förändras i och med 
att människans erfarenhet och kunskap förändras och behöver inte alls vara välformulerade. 
Motivation kräver antingen fysisk eller psykisk handling. Fysisk handling kan vara aktivitet 
som kräver hårt arbete, ansträngning och uthållighet. Mental aktivitet kan vara planering, 
träning, organisering, beslutsfattande och problemlösning.  De flesta aktiviteter som eleverna 
ägnar sig åt är ett steg för att nå de mål som satts upp. Motivationen ska alltså sporra och leda 
till något som personen satsar på, så att personen ska bibehålla sin motivation.  
 
Giota (2001) presentar sin definition av motivation som motiv eller mål som är relaterade till 
elevens beteende vid prestationen och det kommande resultatet samt inkluderar elevens 
känslor och tankar inför de olika uppgifterna i skolan. Motivation refererar ofta till 
prestationer i skolan som en följd av elevens intresse. Hon menar att beroende på hur  
begreppet motivation definieras, så ger det olika möjligheter för forskning inom området.  
      
Jenner (2004) belyser ännu en nyans av begreppet motivation. Han menar att motivationen 
inte är en inneboende egenskap hos individen, utan något som har utvecklats ur individens 
erfarenheter och bemötande som denne fått. 
 
Av texten ovan kan det utläsas att motivation definieras olika av olika forskare och de har 
även olika synsätt på vart motivationen kommer ifrån. Dessa forskares tankar kring 
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motivation har både likheter och skillnader. De flesta, däribland Pintrich och Schunk (2002), 
Giota (2001) och Imsen (2006) menar att motivationen kommer inifrån och kan inkludera 
påverkan och tro samt tankar och känslor och utgör en grund för vårt handlande. Jenner 
(2004)  menar å sin sida att motivationen inte handlar om de inre egenskaperna hos eleven, 
utan skapas från yttre påverkan. Både Pintrich och Schunk (2002) samt Imsen (2006) ser 
motivationen som något som påverkas av tro, tankar och stimulans. Både Imsen (2006) och 
Giota (2001) framhåller att motivationen är betydelsefull när det kommer till att se 
skolgången och lärandet som en målskapande aktivitet. Imsen (2006) lyfter fram betydelsen 
av att motivation hos eleverna ger skolgången och lärandet ett syfte och ett mål. Giota (2001) 
pekar på motivation som en målorienterad aktivitet, vilket även Pintrich och Schunk (2002) 
till viss del gör. Giota (2001) kopplar tydligt samman motivationen med prestationen som 
eleven åstadkommer, vilket skiljer sig från de övriga definitionerna vi har valt att ta upp. 
 
I vår studie har vi har valt att stödja oss på  samma definition av motivation som Giota (2001) 
använt sig av i sin studie. Den definitionen innebär att motivationen är ett motiv eller mål som 
är relaterade till elevens beteende vid prestationen – skolarbetet – och det kommande 
resultatet – lärandet – vilket även inkluderar elevens känslor och tankar inför de olika 
uppgifterna i skolan. 
 
 
2.2 Inre och yttre motivation 
Det finns två olika former av motivation: inre och yttre motivation och de karaktäriseras av 
vart ifrån eleven får sin motivation. Både den inre och den yttre motivationen påverkar 
elevens inställning till lärande och till skolarbetet. För att uppnå en hög motivation hos 
eleverna är det viktigt att fokusera på hur dessa faktorer fungerar gemensamt (Imsen, 2000). 
För att uppnå ett bra lärande i klassen och för att eleverna ständigt ska känna sig motiverade 
är det viktigt att läraren försöker balansera den inre och yttre motivationen, på så sätt lär sig 
eleverna bättre (Stensmo, 1997). 
 
Inre motivation innebär att målen som individen vill uppnå, finns inom individen och innebär 
att eleven utför handlingen för sin egen skull, utan tanke på att få någon belöning från någon i 
sin omgivning. Grunden för elevens motivation är alltså elevens inre behov att lära sig 
någonting. Då eleven lär sig någonting uppstår en glädje, vilket i sin tur leder till att eleven 
vill lära sig mer och därför blir motiverad i skolarbetet. Yttre motivation innebär å andra sidan 
att eleven får sin motivation från yttre påverkan i sin omgivning och eleven utför handlingen 
för att få en belöning eller undgå negativa konsekvenser. Eleven når till exempel målen med 
hopp om att få en belöning, vilket betygen kan utgöras av. Eleverna är ofta påverkade av både 
yttre och inre motivation under sin skolgång och hur stora de båda inslagen är, kan variera 
beroende på uppgiften (Imsen, 2000; Ryan & Deci, 2000). Ju högre grad av inre motivation 
en elev känner, desto lägre grad av yttre motivation påverkar eleven. Om eleven känner sig 
motiverad att utföra något för sin egen skull, krävs ingen yttre påverkan, utan eleven 
genomför handlingen ändå. Den inre motivationen är bunden till sammanhanget och 
situationen som eleven befinner sig i, vilket gör att den kan förändras över tid. Den inre 
motivationen kan förändras i och med att eleverna får andra saker att arbeta med i skolan eller 
genom att eleven blir äldre och mognar. 
 
Eleven behöver inte anse att det som motiverade denne tidigare motiverar lika mycket eller 
inte alls idag och även intresset för olika saker i skolan kan förändras. Om den inre 
motivationen försvinner, kan eleven fortfarande vara lika motiverad att utföra uppgiften och 
kan lyckas bra om denne känner en yttre motivation. Den inre motivationen som eleverna 
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känner bidrar dock i större utsträckning till att eleverna är positivt inställda till lärande i 
skolan och presterar bra samt har en klar uppfattning om sin kompetens och sitt kunnande. 
Den inre motivationen är även bra för att dämpa eventuella ångestkänslor eleverna kan få 
inom skolarbetet, då det är mycket att göra och bra prestationer ständigt krävs (Pintrich & 
Schunk, 2002).  
 
Även Skolverket (2003) framhåller betydelsen av både inre och yttre motivation i skolarbetet 
och menar att eleven lyckas bättre om båda formerna av motivation finns. Deras utredning 
visar att elever som misslyckas upplever de olika om de styrs av inre eller yttre motivation. 
De menar att elever som främst styrs av inre motivation får en känsla av hur de ska lyckas 
bättre nästa gång, medan elever som styrs av yttre motivation kan känna sig värdelösa vid 
misslyckanden.  
 
Giota (2002) pekar även på betydelsen av både inre och yttre motivation vid lärande och 
kopplar de olika formerna av motivation till vad elevens målsättning med lärandet är –
lärandemål eller prestationsmål.  
 
 
2.3 Teorier om motivation 
Seifert (2004) menar att de teorier som behandlar den akademiska motivationen försöker 
förklara elevernas beteende i förhållande till skolan och dess verksamhet. Det finns många 
olika teorier, men han menar på att de inte är så åtskilda som de verkar, utan att de faktiska 
har ett nära samband med varandra.  I teorierna finns känslor och tilltro för att frambringa 
olika beteendemönster såsom en jakt på framgång, ett undvikande att misslyckas, lärd 
hjälplöshet och passiva aggressioner. 
 
Psykologer har länge försökt konstruera teorier kring motivation och det finns idag fyra 
framstående teorier som många forskare använder sig av: Self-Efficacy Theory, Attribution 
Theory, Self Worth Theory och Goal Achievement Theory. Dessa fyra teorier är starkt 
sammanbundna eftersom den ena teorin är grund för den andra. Då får man en 
sammanhängande bild av vad som motiverar eleverna med fokus på studenternas känslor och 
tilltro (Seifert, 2004). Även Pintrich och Schunk (2002) redogör för olika teorier om 
motivation. Dessa teorier är Attribution Theory, Social Cognitive Theory, The Role of Goals 
och Goal Orientation. Social Cognitive Theory har många likheter med Self-Efficacy Theory 
som Seifert (2004) beskriver. Deras förklaringar och resonemang kring teorierna 
sammanfaller till stor del med Seiferts förklaringar. Ryan och Deci (2000) förklarar 
motivationen hos eleverna utifrån sin Self-Determination Theory.  
 
Self-Determination Theory är en teori om mänsklig motivation som fokuserar på utveckling 
och funktionalitet av individen inom sociala sammanhang. Teorins kärna utgörs av en  
undersökning om i hur stor grad människor uppträder självbestämmande och i hur stor grad 
de är medvetna och engagerade i valet de gör. Self-Determination Theory utgår ifrån 
antagandet att alla människor är aktiva organismer med medfödda tendenser att utvecklas och 
växa på ett intellektuellt plan, att vilja möta nya utmaningar och integrera nya erfarenheter i 
sitt medvetande. Den här processen sker inte av sig själv utan behöver stimulans och näring 
från den sociala miljön för att kunna verkställas. Den sociala miljön kan antingen stimulera 
eller förhindra den medfödda viljan till utveckling och engagemang. Grunden för teorin är 
förhållandet mellan den aktiva individen och den sociala miljön (Ryan & Deci, 2000) 
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Enligt Self-Determination Theory är grunden för hälsosam utveckling och funktionalitet 
beroende av att våra grundläggande psykologiska behov är uppfyllda. Det är universalt, 
medfött och essentiellt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Den här definitionen gäller alla 
människor, oavsett kön, etnisk och social tillhörighet. Så länge de psykologiska behoven är 
tillfredsställda kommer vi att uppleva en positiv utveckling och kunna fungera effektivt, men 
när behoven inte är uppfyllda kommer vi att må dåligt och inte kunna fungera optimalt. Ryan 
och Deci har genom empiriska studier kunnat urskilja tre grundläggande psykologiska behov: 
autonomi – självbestämmande, upplevd kompetens och tillhörighet (Ryan & Deci, 2000). 
 
Self-Efficacy Theory kopplas samman med elevens självförtroende och dennes uppfattning 
om vad den är kapabel till att göra, det vill säga vilka kunskaper eleven vet med sig att den 
har och därmed kan använda sig av i skolarbetet. De elever som utifrån sin motivation kan 
kopplas till Self-Efficacy Theory är motiverade i stor utsträckning. De har ett beteende som är 
målrelaterat, vilket gör att de jobbar hårt mot de mål de ställer upp. Eleverna fokuserar 
mycket på sin självkänsla då det kommer till genomförande och prestation i skolan och väljer 
ofta att genomföra uppgifterna på ett sådant sätt som passar dem bra. Elever som anser sig 
vara kapabla till att genomföra olika uppgifter och prestera bra kan styra mycket själv, är mer 
anpassningsbara, självsäkra och arbetar på ett mer strategiskt sätt än de elever som inte anser 
sig kapabla till att genomföra uppgiften. Dessa elever försöker istället hitta anledningar för att 
undvika uppgiften, då de känner att de inte kommer att prestera bra eller inte alls. På så sätt få 
de elever som inte anser sig kapabla att genomföra uppgiften ett mer självcentrerat och 
egocentriskt beteende, vilket gör att de själva anser att de får bättre kontroll över situationen 
och kan undvika de situationer som de upplever ångestfulla. 
 
Det finns dock två problem med denna teori. Det är inte säkert att elever som inte är 
motiverade ser sig själva som inkompetenta och att de inte kan klara av uppgiften. Ett annat 
problem är att de eleverna inte alltid hindrar sig från att göra något de upplever att de inte 
klarar av. De använder dock sitt självcentrerade och egocentriska beteende och smiter undan 
ångestfyllda situationer för att skydda sin självkänsla, de gånger det behövs. Om man ser 
motivation som en handling för att skydda självkänslan går det att hitta en ännu bättre 
förklaring än Self-Efficacy Theory. Det kan istället länkas samman med en persons utförande 
av en uppgift och det är viktigt för personens självkänsla att lyckas bra, eftersom ingen vill se 
inkompetent och misslyckad ut. Om eleven ser sig själv som oförmögen att utföra uppgiften 
på ett bra sätt, så kan de bli motiverade på så sätt att de vill skydda sina uppfattningar om sin 
kompetens eftersom de kan övertyga sig själv och andra att de kan prestera bra och på så sätt 
behålla en högre självkänsla. Elevens självkänsla kan alltså kopplas samman med elevens 
handlingar och därmed påverka motivationen. Elever som handlar för och drivs av att nå mål 
liknar de studenter som agerar för att undvika misslyckanden. De kämpar också för att skydda 
sin självkänsla och gör det genom att visa att de är duktiga och samtidigt undvika uppgifter 
och situationer de vet att de inte klarar av. Dessa elever är övertygade att framgångar och 
motgångar är ett resultat av sin begåvning och fallenhet och kan kopplas samman med ens 
känslor och beteende. Elevens uppfattning om sin förmåga – sin kunskap – påverkar deras 
handlingssätt och väg att nå uppsatta mål. Om eleven inte ser meningen med arbetet, det vill 
säga varför uppgiften ske genomföras, kan det leda till att denne förlorar sin motivation och 
börjar bete sig på ett sådant sätt att ett undvikande beteende formas, där eleven gör allting för 
att undvika att göra det de måste. Elevens samspel med och observation av andra elever i 
klassen är viktiga för skapandet av motivationen (Seifert, 2004; Pintrich & Schunk, 2002).    
 
Attribution Theory handlar om det förväntade resultatet en elev kan uppnå och dennes 
förklaring till varför resultatet blev som det blev. Teorin inkluderar elevens ansträngning, 
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skicklighet, kunskap, strategi, begåvning, tur och lärarens beteende. Attribution Theory 
handlar till stor del om elevens känslor och dess konsekvenser för elevens framtida beteende 
och motivation. Elevens prestation och sin egen reaktion på resultatet, antingen positivt eller 
negativt, ställs i fokus. Även de tidigare erfarenheter eleven har påverkar elevens känslor 
kring prestationen. Elever som är effektiva och presterar bra kan ofta koppla sin prestation till 
sig själv, medan elever som är mindre självsäkra skyller sin prestation på sin oförmåga att 
genomföra uppgiften. Motivationen påverkas med andra ord av elevens förväntningar och tro 
på sig själv, vilket ger konsekvenser för elevens beteende och psykiska hälsa. Elever som 
lyckas mindre bra och kopplar ihop detta med inre känslor känner skam inför misslyckandet 
och visar inget större engagemang för kommande uppgifter. Elever som lyckas bättre och 
tillskriver det goda resultatet till yttre faktorer känner ingen lycka, får inget ökat 
självförtroende och känner sig inte nöjd med sin prestation (Pintrich & Schunk, 2002; Seifert, 
2004). 
 
Self Worth Theory grundas på att eleven motiveras till studier för att upprätthålla sin 
självkänsla. Eleven får en ökad självkänsla om han/hon lyckas bra med de uppgifter/prov som 
sker i skolan. Både elevens förmåga och självkänsla är alltså viktiga inom denna 
motivationsteori. Om eleven presterar dåligt inom skolarbetet leder det ofta till känslor av 
skam och förödmjukelse och självkänslan minskar. Oftast känner dessa elever hellre skuld än 
skam vid dessa tillfällen. För att eleven ska skydda sin självkänsla vid dåliga prestationer 
finns det olika försvar som eleven kan använda sig av. De kan till exempel hitta strategier för 
att undvika misslyckanden och nederlag såsom att inte försöka genomföra uppgiften, sätta 
lägre mål, fuska, be om hjälp eller förhala (Seifert, 2004). 
 
Goal Achievement Theory handlar om att elevens motivation kommer ifrån viljan att nå mål 
och elevens beteende är en strävan för att nå dessa uppställda mål. Forskningen har fokuserat 
på två måluppfyllelser nämligen att behärska uppgifterna med sin kunskap och skicklighet 
samt utförandet av uppgiften – egocentriskt beteende. Elever som strävar efter att nå mål 
genom sin kunskap och skicklighet anpassar ofta sig bra till undervisningen oavsett i vilken 
form den bedrivs och är självsäkra och tror att deras insats och ansträngning är det viktiga för 
att nå framgång. De använder sig av mer strategier och har positiva åsikter om sig själva. De 
elever som vill nå sina mål är fokuserade på lärande och på att klara av uppgiften och vill få 
nya kunskaper. Elever som vill uppnå sina mål och fokuserar på genomförandet av uppgiften 
är självcentrerade och fokuserar mestadels på sig själva. Men de är mycket måna om hur väl 
de presterar i relation till andra elever och tror att begåvning hör ihop med framgång och 
nederlag och att intelligensen är bestämd enhet som inte går att påverka. De använder sig inte  
av lika utvecklade strategier och har ofta en negativ självbild och kopplar sin framgång till 
faktorer som ej går att kontrollera. De fokuserar på sig själva, de andra eleverna och 
eventuella misslyckanden (Seifert, 2004). Många forskare, däribland Pintrich och Schunk 
(2002) anknyter i deras tolkning och förklaring av Goal Achievement Theory till bland annat 
Maslows behovsteori om de grundläggande behoven hos människorna som måste vara 
tillgodosedda för att människan ska må bra och kunna utvecklas. De skriver samtidigt att de 
gamla behovsteorierna inte påverkar de olika teorierna kring motivation, däribland Goal 
Achievement Theory, i så stor utsträckning idag som tidigare.  
 
Giota (2001) menar att om motivation definieras som något som har med måluppnåelse att 
göra – Goal Achievement Theory – så involveras även andra koncept, vilket gör det svårare 
att forska om och definiera motivationen med betoning på skillnader i synen på motivation 
och hur ordet motivation används. Om motivation kan härledas till den inre processen ingår 
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mål, som fungerar som en morot för eleven och blir det eleven kämpar för. Dessa mål 
förändras ständigt i och med att elevens kunskaper ökar.   
 
Seifert (2004) skriver om hur känslor alltid har spelat en stor roll i de kognitiva psykologiska 
teorierna om motivation Känslor såsom glädje, stolthet och hoppfullhet påverkar motivationen 
och kan tillskrivas och influera elevernas beteende. Det finns fem olika beteendemönster som 
människor kan tillgripa och som kan appliceras på motivation. 
 
Det första beteendemönstret handlar om makt och elever som använder sig av detta 
beteendemönster visar upp de positiva sidorna, är flexibel och anpassningsbar och engagerar 
sig ordentligt i de uppgifter de ska utföra. De eleverna har en stark självkänsla och en känsla 
av att de är kompetenta att klara av det mesta samt ett självbestämmande som ger dem styrka 
att nå de mål som har satts upp och de är övertygade att de kan klara av sina uppgifter.  De har 
en stark kontroll och tillskriver framgång eller motgångar till inre känslor och påverkan, hellre 
än yttre påverkan. Det andra beteendemönstret handlar om att undvika misslyckande och 
karaktäriseras av att personen använder sig av en mindre sofistikerad strategi för att lösa sina 
uppgifter och har en mer negativ självbild.  Eleven vill skydda sin självkänsla och fokuserar 
mycket på sig själv, men även hur andra uppfattar en samt på själva misslyckandet. De 
tillskriver framgång eller motgång till inre stabila och okontrollerbara känslor och handlingar 
och undviker handlingar som kan ge en negativ självbild av dem till andra. Det tredje 
beteendemönstret är en inlärd hjälplöshet, vilket leder till att eleven inte vill delta i 
undervisning och att lösa uppgifter, eftersom de anser att de är totalt inkompetenta och inte 
kan påverka sitt lärande. De anser att det är lönlöst att anstränga sig och att de kommer att 
misslyckas. Eleven anser att de inte kan påverka resultatet och oavsett hur mycket de än 
anstränger sig så kommer resultatet att bli detsamma. Eleven tillskriver sina framgångar till  
yttre påverkan och motgångar till inre påverkan, de beskyller alltså sig själva för 
misslyckanden och tar inte till sig då de lyckas bra. De upplever mycket känslor av skam, 
hopplöshet, uttråkning och förödmjukelse. Det fjärde beteendemönstret utgörs av elever som 
undviker arbete och lösning av olika uppgifter eftersom de är intelligenta, men uttråkade och 
de ser alltså ingen mening med och utmaning i sina uppgifter något mer även fast de vet att de 
kan klara av att lösa uppgiften. Det femte och sista beteendemönstret utgörs av elever som är 
passiv-agressiva eller negativt inställda mot skolarbetet med att lösa uppgifter och lära sig. 
Det är ett beteendemönster som har fått liten uppmärksamhet i litteraturen då det gäller 
motivation och finns hos elever som gör en liten eller ingen ansträngning i skolarbetet, 
eftersom de vill hämnas på sina lärare. Eleven visar sitt missnöje och sin ilska mot läraren 
genom att undvika att prestera något alls. De använder sig av yttre faktorer och handlingar för 
att påvisa detta, vilket leder till att de får en känsla av kontroll (Seifert, 2004). 
 
 
2.4 Teorier om lärande 
Kullberg (2004) beskriver tre olika teorier kring lärande och dessa är metakognitiv teori, 
konstruktivism samt symbolisk interaktionism. Metakognitiv teori innebär att eleven ska vara 
medveten om sitt eget tänkande och ha kontroll över det. Eleven ska alltså vara medveten om 
hur denne ska kunna lösa problem av olika slag, hur den ska hitta kunskap och så vidare. 
Enligt konstruktivismen konstruerar eleven själv sin kunskap och lär sig på egen hand. 
Lärandet ses som en process där eleven organiserar uppfattningar om omvärlden. Inom den 
symboliska interaktionismen är språket i centrum för lärandet. Eleven kan med hjälp av 
språket sätta samman kunskapen i olika symboler och sedan skapa sig en förståelse för det. 
Genom språket kan eleven tillägna sig kunskap samt sprida kunskapen till andra samt uttrycka 
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sina känslor och värderingar kring kunskapen. Gemensamt för dessa tre teorier är att språket 
är viktigt och kan anses som en grund för lärandet, oavsett vilken teori som tillämpas.  
 
Även Lendahls och Runesson (1995) talar om tre olika perspektiv på lärande. De nämner inga 
specifika teorier vid namn, utan pratar om tre olika perspektiv som är indelade utifrån hur 
lärande betraktas, men de perspektiv de nämner kan knytas an vid de teorier om lärande som 
Kullberg (2004) skriver om. Ett perspektiv innebär att läraren ser eleven som mottagare av 
kunskap.  Läraren ska alltså i sin undervisning överföra sina kunskaper till eleverna. Läraren 
anser då att det är viktigast för eleven att tillägna sig enkla och avgränsade kunskaper och 
färdigheter och kan appliceras på konstruktivismen. Det andra perspektivet på lärande är 
lärande som ett resultat av elevens mognad, ju äldre eleven blir desto mer vetenskapligt tänker 
denne och det är alltså elevens mognad som sätter gränserna för vad som kan läras in. Det är 
inom detta perspektiv även viktigt att det är eleven själv som utvecklar sina kunskaper, vilket 
går att knyta an till Kullberg (2004) och den symboliska interaktionismen. Lärandet kan också 
ske i ett socialt samspel mellan lärare och elev, samt elever emellan. Kunskap ses alltså som 
något som uppstår som lösning på människors problem i olika sammanhang, vilket kan 
appliceras på den metakognitiva teorin. 
 
 
2.5 Motivationens betydelse för lärandet – skolan och lärarens roll 
En elevs motivation kan ofta kopplas till elevens intresse, om eleven känner sig intresserad av 
ämnet är motivationen högre än annars, vilket bidrar till att eleven lär sig i en större 
utsträckning (Imsen, 2000). 
 
Eftersom det finns olika teorier för lärande innebär det även att det finns olika kunskapssyn 
och lärarens roll i undervisningen och kunskapsutvecklingen blir olika beroende på vilket 
perspektiv som används. Lärarens kunskap och struktur och presentation av det som ska läras 
ut är vikigt inom det första perspektivet, medan lärarens roll i det andra perspektivet mer blir 
att hitta och skapa situationer där eleverna kan få kunskap och erfarenhet. Inom det tredje 
perspektivet är läraren och eleven lika betydelsefull, eftersom lärandet sker i samspel mellan 
dessa. Läraren måste fundera över vilken syn på lärande denne har, vad det är eleverna ska 
lära sig, varför och vilken kvalitet man förväntar sig på elevernas lärande för att besluta sig 
för hur undervisningen ska ske och vilka metoder som är lämpliga för att skapa inlärning, 
kunskap och förståelse hos eleverna (Lendahls & Runesson, 1995). 
 
En av Skolverkets utredningar (2003) visar att eleverna anser att läraren är en viktig faktor i 
skapandet av motivation hos eleverna för att de ska nå ett bra lärande. Forskarna har olika 
teorier om vad läraren kan göra för att motivera eleverna. Stensmo (1997) menar att läraren 
bland annat kan motivera eleverna genom att göra dem delaktiga i planeringen av lektionerna 
och deras innehåll samt vilka mål som ska uppnås för olika avsnitt och hur de ska redovisas – 
prov, grupparbete eller muntlig redovisning. Detta kan kopplas till autonomibehovet som 
Ryan och Deci (2000) skriver om, där de anger att elevens autonomi – självbestämmande – är 
en grundläggande psykologisk faktor för elevernas motivation och framgång. Jenner (2006) 
framhåller vikten av att läraren anpassar undervisningen efter elevernas behov och 
förutsättningar och att vissa elever kräver mer bekräftelse än andra, för att skapa och bibehålla 
motivation. Detta är jämförbart med behovet att känna sig kompetent som Ryan och Deci 
(2000) skriver om. De menar att om eleven upplever sig kompetent lyckas denne bättre med 
skolarbetet och lärandet. De ser alltså elevens upplevda kompetens som en förutsättning för 
att eleven ska lyckas bra. Jenner (2006) pekar även på vikten av att läraren kan skapa en 



 
9 

lärandemiljö där eleverna känner sig trygga och duktiga, en miljö där de kan lära sig och 
utvecklas. 
 
Skolan och läraren har enligt Jensen (1996) en aktiv roll i elevernas utveckling och därmed i 
deras lärande. Han menar att läraren ska motivera eleverna och ge dem möjlighet för lärande 
samt att det finns olika motivationsfaktorer som påverkar eleverna och att de utgörs av deras 
attityder och behov till studierna. Han menar att stimulans i undervisningen skapar och 
bibehåller elevernas uppmärksamhet och motivation. Han har många idéer om vad läraren kan 
göra för att bidra till att skapa och hålla kvar elevernas motivation. De utgörs till exempel av 
att läraren ger eleverna möjlighet att vara med och bestämma i undervisningen, att lärarens 
arbetsmetoder och ämnesområden som studeras är densamma som elevernas behov och mål, 
att läraren ska väcka elevernas nyfikenhet och visa dem att lärande kan vara roligt samt 
bibehålla en positiv syn och visa upp denna för eleverna.   

 
Lendahls och Runesson (1995) skriver: ”Läraren skall organisera undervisningen så att eleven 
ges möjligheter till eget ansvar över lärandet vilket innebär att kunskapsutveckling skall 
kunna ske”. De menar alltså att läraren måste låta eleven få en chans att påverka planeringen 
och genomförandet av undervisningen samt låta eleven ta eget ansvar och ha inflytande i 
skolan, för att eleven lättare ska lära sig något. 
 
Enligt Sjöberg (1997) har en aktiverande pedagogik större chans att skapa intresse hos 
eleverna än en pedagogik där eleven mestadels är passiva och får ta del av informationen 
direkt från läraren. För att skapa intresse och främja kunskap hos eleverna är det viktigt att 
läraren ger dem verktyg för att skapa och bibehålla uppmärksamhet. Om eleven brister i sin 
uppmärksamhet är det inte lätt att förstå det läraren försöker få eleven att lära sig. Då eleven 
själv får vara aktiv i sitt lärande känner denne att den själv har kontroll över situationen och 
kan vara med och påverka, vilket i sin tur leder till intresse och kreativitet. Även här kan 
paralleller dras till autonomibehovet som Ryan och Deci (2000) skriver om, där de anger att 
elevens autonomi – självbestämmande – är en grundläggande psykologisk faktor för elevernas 
motivation och framgång. Sjöberg (1997) menar vidare att läraren kan påverka elevernas 
beteende, intresse och motivation genom belöning och bestraffning, men att det måste 
användas försiktigt då bestraffning kan få motsatt effekt och få eleverna att helt tappa intresset 
för skolarbetet.  
 
Kullberg (2004) menar att det är viktigt att läraren har ett positivt förhållningssätt gentemot 
sina elever eftersom det ger eleverna en känsla av att de kan lyckas med uppgiften och 
skolarbetet, vilket gör att eleverna arbetar mer positivt och nyttjar sitt kunnande och sin 
effektivitet. Hon menar vidare att det är vikigt att eleven har tilltro  till sig själv för att lärande 
ska kunna uppstå. De teorier om lärande som Kullberg skriver om lärande kan kopplas till en 
av de motivationsteorier som Seifert (2004) skriver om. Den kallas Self-Efficacy Theory och 
handlar om en elevs uppfattning om sin egen förmåga att genomföra och lösa en uppgift. Det 
är viktigt att väcka lusten till att lära hos alla elever – att motivera dem till lärande och för att 
göra det krävs engagemang och energiskt arbete hos läraren. Om läraren ser glädje i sitt arbete 
är det detta som denne visar för eleverna, vilket ger dem känslor av glädje och skapar lust 
samt motivation och senare även lärande. Kullberg (2004) med fler definierar lusten att lära 
enligt följande: ”Den som känner lust för att lära har en inre positiv drivkraft och känner tillit 
till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap, som är 
betydelsefull både för individens utveckling och för samhällets behov” (Kullberg, 2004, s 31).  
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Enligt Kullberg (2004) betyder läraren mest i elevernas lärande och att dennes förhållningssätt 
präglar elevernas förhållningssätt till kunskap och lärande samt lust till lärande. För att 
lärande ska uppstå krävs en bra samverkan mellan läraren som ska främja elevernas kunskap 
och eleverna som ska ta till sig kunskapen och skapa sig en förståelse för den. Det sker alltså 
en lärprocess mellan läraren och eleven, där läraren ska vara den som vägleder eleven och ger 
denne hjälp och stöd att utveckla kunskap. För att eleven ska kunna utveckla sin kunskap samt 
få en ökad förståelse är det viktigt att läraren ställer frågor som utvecklar elevens tänkande, så 
kallade öppna frågor. De öppna frågorna har inga direkta svar utan kommer fram då eleven 
söker sin kunskap, vilket kan motivera eleverna till fortsatt lärande. Hon menar att det inte 
finns någon som kan lära någon annan något, men att läraren är den person som ska skapa 
möjligheter och lust hos eleven för att lära sig. 

 
En av de viktigare uppgifterna en lärare har, är enligt Hedin och Svensson (1997) att förstå 
eleverna och stärka deras självförtroende och självkänsla. Om eleverna lyckas bra flera gånger 
stärker det dem som person och leder till att eleven känner sig mer och mer motiverad till 
studier och lärande. Det är därför viktigt att läraren agerar på ett sådant sätt som skapar 
positiva känslor hos eleverna samt att han/hon visar för eleverna vilka mål som ska uppnås. 
Detta ger en tydlighet i elevernas lärande och ökar motivationen. 
 
Seifert (2004) menar att när det gäller elevens motivation och lärprocess är en viktig del hur 
eleven och läraren interagerar med varandra. Om läraren stöttar sina elever och hjälper dem är 
det stor chans att dessa elever kommer utveckla en större självkänsla och beslutsamhet, vilket 
både bidrar till deras motivation och lärprocess. Det är även viktigt att eleven ska förstå 
meningen med uppgifterna de ska göra och att ämnet ska vara relevant för att eleven ska 
känna sig motiverad att genomföra dem, vilket betyder att det är viktigt att en lärare för en 
dialog med sina elever om vad som ska göras, varför och vad eleverna förväntas uppnå. Det 
bidrar till att eleven känner en större motivation, ett ökat självförtroende samt att eleven 
känner sig mer kompetent att utföra uppgiften. 
 
Det är svårt att hitta en metod som passar alla elever, eftersom alla är olika och således finns 
det ingen enskild metod som fungerar utmärkt och rakt av. Som lärare måste man se 
möjligheterna samt elevernas kapacitet och hitta just de som motiverar dem för att göra det 
bästa av situationen. Då läraren motiverar eleverna skapar denne lust till lärande hos eleverna 
och för att detta ska bli verklighet måste läraren använda sig av olika faktorer i 
undervisningen som påverkar och stimulerar både den inre och yttre motivationen (Stensmo, 
1997). 
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3 Förankring i styrdokumenten 
Skolans direktiv då det gäller skolverksamheten kommer bl.a. från Skolverket och finns att 
läsa i Läroplanen för de frivilliga skolformerna – Lpf 94.  
 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen skall 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och 
utvecklar yrkes- och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas 
allsidiga utveckling (Lpf 94, s 5). 

 
I läroplanen kan man vidare läsa att eleverna ska stimuleras i skolarbetet, växa med sina 
uppgifter och utvecklas efter sina egna förutsättningar (Lpf 94). 

 
Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är en förutsättning för 
personlig utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande 
och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter 
(Lpf 94, s 6). 

 
Själva begreppet motivation finns inte utskrivet någonstans i Lpf 94, men man kan utan att 
överdriva påstå att begreppet genomsyrar en hel del av skolverkets direktiv. Här några citat 
som riktar sig till lärarkåren: 
 

Läraren skall:  
– utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 
skolan, 
– stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära,  
– organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 
stimuleras  att använda och utveckla hela sin förmåga    
– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt  
- - - 
– stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter  
- - - 
   (Lpf 94, s 11-12). 

 
Ovanstående anvisningar ställer ganska stora krav på läraren som förväntas stimulera sina 
elever och introducera stoffet på så sätt att det upplevs som meningsfullt av eleverna. 
Misslyckas läraren med sin uppgift att motivera eleverna försvåras skolarbetet betydligt. 
 
Även eleven utsätts för krav i vilka det är fullt möjligt att tolka in begreppet motivation. Det 
här är ett tydligt exempel för vårt påstående: 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta 
alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras 
inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt 
skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer 
(1 kap. 2 och 9 §) (Lpf 94, s 13).  
  

För att eleverna ska lyckas väl i skolan och inhämta den kunskap de behöver samt för att 
Skolverkets direktiv ska bli verklighet är motivation en grundläggande förutsättning. 
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4 Metod och genomförande 
Kvale (1997) behandlar både kvalitativa och kvantitativa metoder och anger att vilken av 
dessa man väljer baseras på vilka frågor som ställs och vad man vill veta. Efter att ha läst om 
dessa metoder beslutade vi oss att använda oss av både en kvalitativ metod och en kvantitativ 
metod, det vill säga både enkät och intervju. För att beskriva motivationen ansåg vi att 
enkäten var lämpligast att använda och för att få en djupare förståelse för de 
motivationsfaktorer eleverna faktiskt påverkades av använde vi oss även av intervjuer. De två 
metoderna kompletterar varandra bra och ger svar på studiens frågor och överrensstämmer 
med studiens syfte. Vi har stöd hos Svenning (2003) som menar att det är bra att använda sig 
av flera olika metoder eftersom de kompletterar varandra bra och kan belysa samma sak ur 
olika synvinklar samtidigt som den ena metoden kan besvarar frågeställningen och den andra 
metoden kan användas för att påvisa varför. Således ger båda metoderna ett viktigt bidrag till 
studien och genomförandet av denna, eftersom de påvisar olika aspekter av det som studeras 
och därför komplettera varandra.  
 
4.1 Datainsamlingsmetoder 
Vi ansåg alltså, efter att ha läst metodlitteraturen, att vår studie och de frågor vi ville ha svar 
på, på bästa sätt skulle visa elevernas motivationsfaktorer om vi använde oss av både enkät 
och intervju. Detta eftersom vi först skulle kunna beskriva motivationen och sedan även skapa 
en djupare förståelse för dessa faktorer. Detta förklaras bland annat av Patel och Trebelius 
(1987) skriver att den kvantitativa metoden förenklat kan förklaras som sökandet av kunskap 
och kan mäta, beskriva och förklara olika företeelser, medan den kvalitativa i huvudsak går ut 
på att inventera och förstå fenomen. 
 
Enkäten genomfördes av samtliga elever, för att förstå vilka faktorer som motiverar dem till 
skolarbete. Den innehåller en hög grad av standardisering, vilket innebär att vi har använt oss 
av fasta svarsalternativ. Eftersom enkäten har en hög grad av standardisering är det lättare att 
jämföra och se eventuella skillnader och likheter i elevernas svar och därmed vilka faktorer 
som motiverar eleverna. Intervjun håller en hög standardisering då samtliga elever svara på 
samma frågor och det är lika situation för alla intervjuade. Den innehåller dock en låg grad av 
strukturering eftersom den ger möjlighet till öppna svarsalternativ (Kvale, 1997).  
 
Vi anser att det finns många fördelar med att använda sig av enkäter. Alla elever får svara på 
samma frågor och de får välja bland olika svarsalternativ, för att se vilket av dessa som passar 
bäst in på deras motivation. En annan fördel kan vara att eleverna inte känner att det är jobbigt 
att svara på frågorna, eftersom de bara behöver kryssa i det alternativ som passar bäst och 
därmed inte behöver förklara sitt ställningstagande med ord, såsom vid en intervju. Nackdelen 
med en enkätundersökning kan till exempel vara att man får ett bortfall – att inte alla svarar på 
samtliga frågor eller svara alls. Detta har vi försökt undvika genom att enkätens frågor är 
genomtänkta och välformulerade samt att vi själva åker ut till skolorna och lämnar ut 
enkäterna, istället för att lämna dem till lärarna och be dem vidareförmedla dessa till eleverna. 
Enkäten har också en nackdel i att eventuella missuppfattningar eller felaktiga svar i 
formuläret inte kan korrigeras i efterhand, såsom vid en intervju. Vid enkäter finns det inte 
heller någon möjlighet att ställa följdfrågor. Detta har vi kringgått genom att vi har haft 
möjlighet att göra i intervjun. För att få fördjupade svar på vilka motivationsfaktorer som 
motiverar eleverna i årskurs 1 och 3 valde vi även att använda oss av intervjuer. Vi ställde 
frågor till eleverna och använde vid behov olika följdfrågor, för att eleverna skulle få 
möjlighet att utveckla sina svar och förklara vad de menade. I och med detta blev materialet 
mer omfattande och vi fick ytterligare möjligheter till att analysera resultatet och se eventuella 
skillnader och likheter (Kvale, 1997).  Det gav oss alltså en möjlighet att undersöka elevernas 
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motivationsfaktorer på en djupare nivå. Vi anser att intervjuernas fördelar kan till exempel 
vara möjligheten till att ställa följdfrågor och komma djupare in i elevernas åsikter och tanker 
kring de faktorer som motiverar dem. En nackdel kan å andra sidan vara att eleverna kan ha 
svårt att svara på frågor som de upplever känsliga (Ejlertsson, 1996). Vi upplever inte att vi 
har ställt några speciellt känsliga frågor till eleverna och vi har inte heller upplevt att eleverna 
har känt att frågorna är känsliga och för närgångna.  

Innan vi gick ut och gjorde enkäterna och intervjuerna i de berörda klasserna och olika 
årskurserna testade vi både enkätformuläret och intervjufrågorna på två bekanta. Vi märkte då 
att de ursprungliga frågorna inte fungerade fullt ut, vilket ledde till en omarbetning av 
frågorna och ett bättre enkätformulär och intervjufrågor.  
 
4.1.1 Enkät 
Enkät betyder rundfråga och innebär att man sammanställer ett antal frågor som 
undersökningsgruppen sedan får besvara skriftligen (Stensmo, 2002). 
 
Enligt Trost (2001) finns det kvalitativa och kvantitativa enkäter. Skillnaden mellan dessa, 
något förenklat, är att man använder sig av siffror vid kvantitativa studier. Det behöver inte 
bara vara siffror i begränsad mening utan också i överförd betydelse. Använder man sig av 
ord som stämmer, stämmer inte, och så vidare som svarsalternativ är det fortfarande en 
kvantitativ enkät. Undersökningen blir kvalitativ om man undviker den sortens jämförelser 
och är ute efter djupare och ingående svar. Vi har valt att göra en kvantitativ enkät och 
anledningen till det är att vi, förutom enkäten, ska genomföra intervjuer med samma elever. 
De båda undersökningsmetoderna, i och med att intervjun är av kvalitativ karaktär, blir på så 
sätt ett lämpligt komplement till varandra. De belyser samma sorts kunskap, fast från olika 
vinklar. 
 
Trost (2001) menar att det är nödvändigt att man har syftet med studien färdigt och preciserat 
innan man konstruerar och genomför sin enkät. Man måste helt enkelt veta vad man avser att 
mäta innan undersökningen genomförs vilket vi har tagit fasta på. Kortfattat, vi vill veta vad 
som motiverar eleverna i årskurs 1 respektive 3 på gymnasiet och även jämföra deras 
motivationsfaktorer med varandra. Då är en kvantitativ enkät det enda lämpliga och logiska 
alternativet med tanke på hur mycket tid vi hade på oss. Jämförelsen mellan årskurserna blir 
också mer överskådlig och mer begriplig om man uttrycker den med siffror. 
 
Vår enkät, se bilaga 1, innehåller demografiska frågor i inledningen – frågor om kön och 
årskurs. Resten av enkäten består av påståenden som besvaras med hjälp av fem olika 
utformade svarsalternativ som finns på en skala. Skalan som vi har använt oss väljer Trost 
(2001) att kalla rangordningsskala och innebär att det inte finns några givna intervall, 
avståndsmässigt sett, mellan skalstegen. Anledningen till att vi valt den skalan är att vi inte är 
intresserade av, med syftet som utgångspunkt, att mäta intervallen mellan de olika skalstegen. 
Vår enkät har något som kan betraktas som nollpunkt i svarsalternativet tveksam. 
 
Vid utformningen av enkäten har vi tagit till oss råden som Trost (2001) uppmanar till för att 
göra enkäten som effektfull som möjligt. Till att börja har vi varit noggranna med att varje 
fråga i enkäten ska innehålla en fråga, och inte två eller fler för då blir det genast svårare att ta 
ställning. Sedan har vi använt oss av så vanligt och begripligt språk som möjligt för att 
underlätta informantens uppgift. Negationer har vi också sett till att undvika vid 
formuleringen av frågorna. Om en fråga är ställd i form av negation blir det lite problematiskt 
att begripa vad man egentligen tar ställning för om man kryssar instämmer inte. Vidare har vi 
även tänkt på att vara konsekventa vid enkätens utformning, både för vår egen skull och för 
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elevernas. Det innebär att vi har radat upp frågorna efter en logisk ordning och valt att 
numrera dem med siffror hela vägen. Värdeladdade ord har vi också sett till att undvika 
eftersom de kan påverka svaren (Trost, 2001)  
 
4.1.2 Intervju 
Vi har genomfört en kvalitativ forskningsintervju, vars främsta kännetecken är: "en 
metodologisk medvetenhet om frågeformer, fokusering på det dynamiska samspel som 
utvecklas mellan intervjuare och intervjuad och en kritisk uppmärksamhet på det som sägs" 
(Kvale, 1997, s 26). Det innebär att vi har utformat våra intervjufrågor högst medvetet, med 
syftet som utgångspunkt, se bilaga 2. Syfte med intervjufrågorna är att de ska hjälpa oss att 
besvara syftet med studien. Samspelet mellan oss som intervjuar och den intervjuade är 
mycket viktigt, liksom hur frågorna ställs samt att välja rätt tillfälle för att ställa följdfrågor 
(Kvale, 1997). Intervjuerna som vi genomförde löpte på utan några större problem. Eleverna 
kände sig relativt bekväma inför oss och kunde tala fritt och öppet. Efter att vi suttit och talat 
med dem en stund blev eleverna ännu öppnare och svaren blev mer specifika och fick mer 
kvalitet. Den eventuella orsaken till det kan ha varit att de fick ökat förtroende för oss. Vi som 
intervjuare var också noga med att inte prata i mun på varandra eller avbryta eleverna i deras 
besvarande av frågor.  
 
Vid intervjuer används olika nivåer av standardisering, vilket har betydelse för upplägget och 
resultatet av intervjuerna. Vi har vid våra intervjuer använt oss av en halvstandardisering. 
Med detta menar vi att vi har använt samma grundfrågor vid samtliga intervjuer, men att 
situationerna inte har varit desamma vid båda tillfällena. Anledningen till att vi väljer att 
genomföra intervjuerna på liknande sätt med samma frågor är att vi vill kunna dra slutsatser 
av det resultat vi kommer fram till.  Dessutom har inte samma person ställt samma frågor vid 
alla tillfällen och vi har låtit de intervjuade personerna vara med och styra samtalet, vilket har 
medfört att variationsmöjligheterna blivit större och att intervjuerna har gått smidigare än om 
de varit helt styrda. Detta innebär att vi har ställt följdfrågor till eleverna utifrån hur de har 
svarat. Vissa frågor har vi inte haft med i grundmaterialet, men då intervjun har gjorts och 
olika information har framkommit, har följdfrågorna kunnat se lite olika ut.  Även strukturen 
på intervjuerna kan variera från att vara strukturerad till att vara ostrukturerad. Våra intervjuer 
har varit halvstrukturerade, vilket innebär att de frågor vi ställde inte har haft några fasta 
svarsalternativ, utan att intervjupersonen själv har fått bestämma strukturen på sitt svar. 
Samtidigt har de även varit strukturerade, eftersom intervjun har varit koncentrerad till 
tidigare uppställt ämne och inget annat (Trost, 2005). 
 
Kvale (1997) pekar på vikten att en intervju som görs i forskningssynpunkt handlar om ett 
samtal mellan människor, men att det har en djupare struktur och syfte. Vi har valt att 
genomföra intervjuer med eleverna på en enskild basis och syftet med det är att få en djupare  
förståelse för vad som motiverar eleverna till lärande och i skolarbetet. Genom att göra 
intervjuer får vi en förståelse för vad den intervjuande tänker och tycker kring motivation, 
dvs. vad som ger eleven motivation till lärande och vilka faktorer som påverkar elevens 
motivation. Vi har valt att göra en kvalitativ forskningsintervju eftersom den lämpar sig bäst 
för det vi ämnar undersöka. 
 
Enligt Kvale (1997) liknar forskningsintervjun till sin struktur ett vardagligt samtal men den 
skillnaden att den utnyttjar ett angreppssätt och en frågeteknik av arteget slag. Tekniskt sett 
ligger den kvalitativa forskningsintervjun någonstans mittemellan ett öppet samtal och ett 
frågeformulär med förutbestämda frågor. Det är just den strukturen som passar vår 
undersökning bäst. Vi föreställer oss att man kan få ut mest utav elevernas svar med en 
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kvalitativ forskningsintervju. Den halvstrukturerade intervjuformen gör att man kan bygga 
upp närhet och spontanitet på ett helt annat sätt än jämfört med ett strikt frågeformulär. 
 
4.1.3 Bearbetning, analys och tolkning 
Vi har sammanställt elevernas svar, som kommit in via enkäten, i diagram. Dessa diagram har 
vi sedan tolkat och förklarat. Vi har sedan gjort en jämförelse mellan de båda årskurserna, för 
att kunna se eventuella skillnader och likheter mellan elevernas ställningstagande till 
motivationsfaktorerna. Intervjuerna har renskrivits och sammanställts och vi har analyserat 
resultatet av deras svar om de olika motivationsfaktorerna i löpande text. Anledningen till att 
vi har valt att göra på så sätt, är för att ge en överskådlig bild av vilka motivationsfaktorer som 
påverkar eleverna. I diskussionen har vi sedan kopplat elevernas olika motivationsfaktorer till 
de olika teorierna vi tidigare tagit upp.  
 
 
4.2 Undersökningsgrupp 
Studien har genomförts i årskurs 1 och 3 på en gymnasieskola i Norrbotten. Vi har genomfört 
enkäterna i två klasser i årskurs 1 på det samhällsvetenskapliga programmet samt två klasser i 
årskurs 3, på samma program. Valet av klasserna, som har deltagit i enkäten, är slumpmässigt 
gjort. Vi har inkluderat både årskurs 1 respektive 3 för att kunna göra en jämförelse av 
motivationsfaktorerna hos eleverna som är i början och slutet av sin gymnasieutbildning. 
Anledningen till att undersökningen har genomförts inom det samhällsvetenskapliga 
programmet är att det är ett studieförberedande program och vi utgår ifrån att det finns flera 
bakomliggande orsaker till motivationen hos eleverna, än om man jämför med ett 
yrkesförberedande program där majoriteten av eleverna inte vidareutbildar sig på högre nivå.  
 
Urvalet till enkäten är ett icke-slumpmässigt urval (Trost, 2001) som vi medvetet har gjort 
utifrån rapportens avgränsning. Vi har gjort ett bekvämlighetsurval och valt att dela ut dessa 
enkäter till samtliga elever i de utvalda fyra utvalda klasserna på en och samma 
gymnasieskola, där vi har kontakter sedan tidigare VFU placering. Tanken är att samtliga 
elever ska genomföra enkäterna, med undantag för de elever som eventuellt inte vill delta av 
något skäl. Av de elever som har deltagit i enkäten har vi slumpmässigt valt ut några elever 
som ska delta även i intervjun. Även här har eleverna haft möjlighet att välja att inte delta, 
vilket i sånt fall hade inneburit att vi slumpmässigt hade valt en ny elev. Fördelarna med vår 
undersökningsgrupp är att vi känner till skolan och personalen, vilket gjorde det enklare för 
oss att genomföra undersökningen. Eventuella nackdelar kan vara att vi skulle riskera att 
intervjua en elev som vi känner till och har förutfattade meningar om, men vi hade i så fall 
hållit ett öppet sinne, då vi genomfört intervjuerna.  
 
 
4.3 Genomförande 
Inför enkäterna och intervjuerna togs per e-post kontakt med en lärare på den aktuella skolan. 
Läraren återkom med information för när vi kunde genomföra dessa. Både enkäterna och 
intervjuerna var helt konfidentiella vilket eleverna informerades om då enkäten delades ut och 
även innan intervjuns början, för de elever som berördes av detta. Enkäterna tog omkring 5 
minuter att besvara och tid för intervjuerna var drygt 15 minuter per intervju. 
 
Vi har genomfört den enkät vi konstruerade till vår studie i fyra olika klasser – två olika 
årskurser, med sammanlagt 83 elever. Enkäten har dock bara besvarats av 80 elever, vilket 
betyder att vi har ett bortfall på 3 elever. Anledningen till att dessa elever inte har fyllt i 
enkäten beror på att de var frånvarande vid de tillfällen vi besökte skolan och de aktuella 
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klasserna. Då bortfallet inte är speciellt stort, så anser vi inte att det påverkar resultatet 
nämnvärt. Därav har vi inte tagit någon hänsyn till det. Intervjuer har sedan gjorts med ett 
antal av de eleverna som ingick i vår undersökningsgrupp. Intervjuerna har genomförts med 
fyra elever från årskurs 1 och fyra elever från årskurs 3. Vi har intervjuat eleverna tills vi 
kände att vi inte fick fram någon ny information, men minimum låg på 2 elever per klass som 
deltog i undersökningen. Vi har pratat både med eleverna och de berörda lärarna och förklarat 
vad vår studie handlar om och varför vi gör den, för att ge dem en förståelse för enkäten och 
intervjun samt betona att deras deltagande är viktigt för vår studie. Vi har även informerat 
dem om att deltagandet är anonymt och att det endast är vi som vet vilka elever som deltar i 
studien, men att vi inte vet vem som svarar vad på enkäten och att det inte heller är relevant. 
När det gäller intervjun vet vi vem som svarat vad, men detta kommer inte att framgå i 
studiens skriftliga del, utan är endast för vår kännedom (Patel & Davidsson, 2003). Det är 
viktigt att alltid handla etiskt riktigt då man använder sig av andra människors tankar, åsikter 
och erfarenheter. Ingen av de personer som deltar i undersökningen ska behöva vara rädda för 
att uppge sanningsenlig information (Trost, 2001).     
 
Vi har valt att genomföra enkäterna vid ett tillfälle, för att sedan återkomma till skolan vid ett 
andra senare tillfälle för att genomföra intervjuerna.  Då vi kom till skolan för att genomföra 
enkäterna upplyste vi eleverna om att vi skulle återkomma senare i veckan för att slumpvis 
välja ut några elever för att genomföra intervjuer med.  Vi gjorde på detta sätt eftersom vi 
ansåg att eleverna på så sätt skulle få chansen att reflektera över sin skolsituation, sitt 
skolarbete och sin motivation på ett bättre sätt. De skulle få tid till eftertanke, vilket vi ansåg 
kunde leda till intervjuer som gav oss mer information av eleverna. Vi kände även att eleverna 
på så sätt fick ökat förtroende för oss, eftersom de visste vad som väntade.  
 
Både enkäterna och intervjuerna behandlar sakfrågor likväl som attityd- och åsiktsfrågor.  
Anledningen till det är att vi vill få så bred bild som möjligt av det vi undersöker (Trost, 
2001).  
 
 
4.4 Etiska överväganden 
Vi har informerat de personer som deltagit i vår undersökning, vad vi gör och varför samt vad 
den färdiga produkten kommer att bli – vårt examensarbete. Det är i enlighet med det första 
huvudkravet - informationskravet - i de forskningsetiska principerna som är publicerade på 
Vetenskapsrådets hemsida. Informationskravet kan kort sammanfattas med att eleverna ska 
upplysas om syftet med forskningsuppgiften samt deras uppgift i undersökningen och 
villkoren som gäller för deras deltagande. Därefter ska de informeras om att deras deltagande 
är frivilligt och att de när som helst kan sätta stopp för sin medverkan. 
 
De personer som ingår i vår studie – i enkäterna och intervjuerna är anonyma. Vi har inte och 
kommer inte att berätta vilken skola vi har genomfört studien på. Undersökningen omfattar 
inga personuppgifter, vi har endast angett kön samt vilken årskurs eleverna som har deltagit 
tillhör. Vi har valt att låta dessa personer vara anonyma för att det inte för vår undersökning 
spelar någon roll vem de är samt för att få dem att känna sig trygga då de svarar på våra 
frågor. Detta är enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för det tredje huvudkravet - 
konfidentialitetskravet - i de forskningsetiska principerna. De svar som vi har fått av våra 
undersökningspersoner kommer vi inte att föra vidare till någon annan, utan har endast 
använts av oss till denna studie, vilket överrensstämmer med det fjärde huvudkravet - 
nyttjandekravet - i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
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Eftersom de elever som har deltagit i vår studie är över 15 år behöver vi inte ha något tillstånd 
av deras vårdnadshavare och det är frivilligt för eleverna att deltaga. De kan således välja att 
avstå från att delta i undersökningen (Stensmo, 2002). Vi har delat ut enkäten till samtliga 
elever, men kommer att upplysa dem om att det är frivilligt att delta – vilket betyder att 
eleverna kan lämna in en blank enkät. Eleverna har deltagit i undersökningen på sina egna 
villkor, vilket överrensstämmer med Vetenskapsrådets andra huvudkravet - samtyckeskravet - 
i de forskningsetiska principerna. Eleverna har haft möjligheten att när som helst avbryta sitt 
deltagande i undersökningen, men vi har i forskningssyfte haft rätt att försöka motivera 
informanten till fortsatt deltagande. 
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5 Resultat  
Resultatet från enkäten har sammanställts nedan med hjälp av diagram och under dessa finns 
en text som förklarar resultatet. De svar som vi fick vid enkäten är uppdelade mellan årskurs 1 
respektive årskurs 3, men återfinns i samma diagram. Resultatet från intervjuerna har 
sammanställts nedan i form av löpande text, där vi har angivit om det är elever från årskurs 1 
eller 3 som har gett oss respektive svar. Anledningen till att vi i både sammanställningen av 
resultatet utifrån enkät och intervju har gjort en uppdelning mellan årskurs 1 och 3 är för att vi 
ska kunna se eventuella skillnader och likheter i resultatet i de olika årskurserna, för att sedan 
kunna dra slutsatser utifrån det. 
 
Totalt deltog 80 elever från årskurs 1 och 3 på samhällsprogrammet i enkäten. 44 av dessa 
gick i årskurs 1 och övriga 36 i årskurs 3. Av eleverna i årskurs 1 var 30 kvinnor och 14 män, 
i årskurs 3 var motsvarande siffra 30 kvinnor och 6 män. 
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Figur 1: Motiverad till skolarbetet och studier 
 
De stora skillnaderna mellan årskurserna var att en större andel av eleverna i årskurs 1 var 
mer motiverade än om man jämför med eleverna i årskurs 3 där det inte finns någon elev som 
upplevde att de var helt och hållet motiverade, se figur 1. Då vi lade ihop de elever som 
instämde helt samt de som instämde delvis till att de var motiverade till skolarbetet och 
studierna, var det inte någon märkbar skillnad mellan årskurserna, 68 % av eleverna i årskurs 
1 mot 72 % av eleverna i årskurs 3 som kände sig motiverade. Det innebär att eleverna 
faktiskt är motiverade till skolarbetet, men att alla elever inte är motiverade fullt ut. Det var 
ungefär lika många elever i de båda årskurserna som var tveksamma till sin motivation, vilket 
vi tolkar som att eleverna till viss del men inte alltid upplever sig motiverade till studierna. 
Däremot var det fler som inte kände sig motiverade i årskurs 1 än i årskurs 3. 11 % av 
eleverna kände sig inte motiverade till skolarbetet medan ingen elev i årskurs 3 uppgav att de 
kände sig omotiverade.  
 
Även vid intervjuerna framkom det att samtliga elever utom en ansåg sig vara mer eller 
mindre motiverade till skolarbete. Den elev som bröt mönstret går i årskurs 3 och kände sig  
inte alls motiverad. Han upplevde inte att han hade någon inre motivation och ansåg att han 
skulle prestera bättre i skolan om undervisningen var upplagd annorlunda, om lärarna gjorde 
ämnen mer intressanta och om han fick belöning från sina föräldrar för bra resultat. Samtliga 
elever i båda årskurserna ansåg att de presterar bättre om ens motivation kommer inifrån. 
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5.1 Lärare 
Teorierna visar på lärarens stora betydelse för elevernas motivation och lärande (Skolverket, 
2002; Lendahls & Runesson, 1995; Stensmo, 1997; Jenner 2006). Enkäten tog därför upp 
läraren som motivationsfaktor och eleverna fick ta ställning till hur de ansåg sig påverkas av 
det. 
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Figur 2: Läraren som motivationsfaktor 
 
En iögonfallande skillnad när man jämför årskurserna med varandra är att relativt få elever i 
årskurs 1 skapar sin motivation med hjälp av lärare medan nästan hälften av eleverna i årskurs 
3 tyckte att de delvis får sin motivation från lärare.  Nästan hälften av eleverna i årskurs 1 tar 
delvis avstånd eller helt avstånd från läraren som motivationsfaktor medan endast 6 % av 
elever i årskurs 3 gör det. Det är ungefär lika många elever i båda klasserna som ställer sig 
tveksamma till läraren som motivationsfaktor, se figur 2.  
 
Inte heller vid intervjuerna nämner eleverna i årskurs 1 lärare som motivationsfaktor i någon 
högre grad. Det är i stort sett bara en av eleverna i årskurs 1 som anser sig kunna bli 
motiverade med hjälp av lärare. Hon anser att en lärare har möjligheten att göra ett ämne 
intressant och stimulera eleverna på så sätt. Eleverna i årskurs 3 nämnde i högre grad lärare 
som en av sina motivationsfaktorer. Även elev 4, som var den som kände sig omotiverad till 
studier, hävdar att han skulle känna sig mer motiverad med roligare undervisningsupplägg. 
Tydligast koppling till lärare som motivationsfaktor går att utläsa ur uppgifter som elev 3 
lämnade. Eleven menar att läraren har de pedagogiska verktygen att göra ett helt ointressant 
ämne till något intressant ämne och på så sätt motivera eleverna. Därmed finns det en stor 
skillnad mellan årskurserna då det gäller de intervjuade elevernas svar på lärare som 
motivationsfaktor.  
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5.2 Omgivningen 
Studien behandlade även frågan om och i så fall hur väl klasskompisarna samt hemmet 
påverkar elevernas motivation. 
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Figur 3: Hemmet som motivationsfaktor 
 
Det är väldigt varierande svar från de båda årskurserna, då det gällde frågan om de kände att 
hemmet var motivationsskapande för dem, se figur 3. En betydligt större andel av eleverna i 
årskurs 1 låter sin motivation påverkas av hemmet medan endast 28 % av eleverna i årskurs 3 
hittar sin motivation i hemmet. Däremot är hälften av eleverna i årskurs 3 tveksamma till att 
deras motivation påverkas av hemmet och i årskurs 1 är det cirka 23 % av eleverna. 9 % av 
eleverna i årskurs 1 uppger att deras motivation inte alls påverkas av hemmet och 22 % elever 
i årskurs 3 menar att deras motivation eventuellt kan påverkas av hemmet. 
 
Vid intervjuerna framkom det att lika många elever i årskurs 1 som i årskurs 3, tre av fyra 
elever, lät sin motivation påverkas av denna faktor. Eleverna i årskurs 1 känner att de blir 
motiverade av stödet de får från sin omgivning. Elev 1 och elev 2 talar om föräldrarna medan 
elev 3 talar om både föräldrarna och även sina klasskamrater. Samtliga talar uteslutande om 
omgivningen i positiva termer och upplever omgivningens inverkan som positiv för studierna. 
Elev 3 känner att hon vill visa sina klasskamrater att hon kan. Elev 4 bryter mönstret något 
och menar att omgivningen inte spelar någon roll vid skapandet av hennes motivation. ”Jag 
lyssnar inte så mycket på vad andra säger” – säger hon. 
 
Eleverna i årskurs 3 känner att de kan hitta stöd, och på så sätt bli motiverade till studier, via 
sina klasskamrater. Samtliga upplever situationen som positivt och påpekar att det handlar om 
att stödja varandra. Elev 3 säger också att för mycket press utifrån kan göra att hon tappar 
motivation. Elev 4 tror sig kunna bli mer motiverad till studier om han blev belönad för sina 
prestationer i skolan. Alla elever utom en i årskurs 3 ser klassen som en väldigt viktig del av 
sin motivation medan eleverna i årskurs 1 är mer inne på kraven och stödet från hemmet som 
de betraktar som en viktig del av sin motivation. Eleverna från årskurs 3 berättade under 
intervjun att de har en väldigt speciell klass där de är som "en liten familj". 
Klassgemenskapen behöver inte vara ett specifikt drag för årskurs 3 utan är snarare specifikt 
för just den här klassen som vi intervjuade. Fast en del av förklaringen kan också vara att 
eleverna i årskurs 3 har hunnit gå med varandra i tre år och lärt känna varandra mycket bättre 
än eleverna i årskurs 1. Klassen ses till en viss del av eleverna i årskurs 3 som ett 
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konkurrensverktyg trots att de inte gärna vill erkänna det. En av eleverna (elev 3) i årskurs 1 
gav uppgifter som skiljer sig något från de övriga i samma årskurs. Eleven nämner föräldrar 
och klasskamrater som en motivationsfaktor och uttrycker sig så här: "Jag vill visa dem 
(föräldrar och klasskamrater egen anm.) att jag kan, så därför försöker jag göra mitt bästa i de 
flesta situationerna." Elev 3 tar upp klassen som något positivt eftersom hon känner social 
samhörighet med dem och att hon även motiveras av att klassen presterar väl. 
 
 
5.3 Betyg 
Studien gav eleverna chans att fundera kring och ange om och i hur stor utsträckning strävan 
efter bra betyg och framtida utbildning samt klasskamraterna och strävan efter bättre betyg än 
dem påverkar deras motivation. 
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Figur 4: Strävan efter bättre betyg än klasskamraterna som motivationsfaktor 
 
Det var fler elever i årskurs 3, 55 %, som inte anser att deras motivation påverkas av strävan 
efter bättre betyg än deras klasskamrater än vad eleverna i årskurs 1 anser. Där var det 44 % 
av eleverna som svarade så. Det är några fler elever i årskurs 1 som ställer sig tveksamma till 
att deras motivation påverkas av strävan efter bättre betyg än klasskamraterna, procentuellt 
sett är det 27 % i årskurs 1 och 17 % i årskurs 3. Andelen elever som anser sig få sin 
motivation från prestationskrav gentemot sina klasskamrater överensstämmer till hög grad i 
bägge årskurserna. Den procentuella relationen är 32 % i årskurs 1 mot 28 % i årskurs 3, se 
figur 4.   
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Figur 5: Strävan efter bra betyg och framtida utbildning som motivationsfaktor 
 
Det är väldigt få elever i båda årskurserna som inte anser att deras motivation påverkas av sin 
strävan efter bra betyg och framtida utbildning, se figur 5. Däremot är skillnaden markant i 
antalet elever som instämmer helt i att deras motivation påverkas av strävan efter bra betyg 
och framtida utbildning och de som menar att detta till viss del är en bidragande faktor till 
deras motivation, då årskurserna jämförs med varandra. Det är betydligt fler elever i årskurs 1 
än i årskurs 3, som menar att deras motivation påverkas av denna faktor. Den procentuella 
satsen är 86 % av eleverna i årskurs 1 mot 17 % av eleverna i årskurs 3. Sifforna är nästan 
omvända för svarsalternativet där eleverna till viss del anser att deras motivation påverkas av 
denna faktor, 78 % av eleverna i årskurs 3 och endast 9 % för årskurs 1 menar på att deras 
motivation till viss del påverkas av strävan efter bra betyg och framtida utbildning. 
 
Även vid intervjun framhölls betygen som en viktig motivationsfaktor och det var lika många 
elever i årskurs 1 som i årskurs 3, tre av fyra elever, som nämnde betygen som en av sina 
motivationsfaktorer. Eleverna i årskurs 1 menade att de motiveras av att få bra betyg för att 
komma in på önskad utbildning. En av eleverna i årskurs 1, som vi har valt att kalla att elev 2, 
var utan tvekan den som var mest målinriktad. Han uttryckte sig själv på följande sätt: ”Jag 
insåg att man måste kämpa för att lyckas nå dit man vill”. Den fjärde eleven i årskurs 1 ansåg 
sig inte kunna hämta sin motivation från något annat än sig själv. Eleven berättade att tanken 
på bra betyg inte kunde motivera henne om hon inte känner sig motiverad själv. Hon 
formulerade sig själv så här: ”Om jag inte är motiverad, så är jag inte det. Då spelar det inte 
någon roll vad de andra säger eller gör.”  
 
De tydligaste exemplen från årskurs 3 är elev 2 och elev 3. Den sistnämnda säger själv att hon 
”känner en press från framtiden” och vill fortsätta utbildas efter gymnasiet. Elev 1 säger att 
hon vill lyckas oberoende av ämnet och strävar efter att få bra betyg. Den fjärde och sista 
eleven var den som kände sig helt omotiverad och upplevde absolut inte betygen som en 
motivationsfaktor. 
 
Elev 1 i årskurs 3 talar om en konkurrenssituation i klassen. Klassen hon går i är väldigt 
duktig betygsmässigt sett och ”man vill inte framstå som sämre än andra”. Elev 3 är också 
inne på samma tankar men menar, liksom elev 2, att hon motiveras av det. 
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Vid intervjun framkom det att svaren från elev 1, elev 2 och elev 3 i årskurs 1 liknar varandra 
i ganska hög grad och det är tydligt att elev 2 har starkast drivkraft som grundas i tanken på 
framtida mål i större utsträckning än de övriga två. Informant 3 drivs också av tanken på 
framtida studier, men påverkas till stor del av yttre motivation såsom lärare, klasskamrater 
och föräldrar.  Informanten har ett behov av bekräftelse - hon vill visa omgivningen att hon 
kan.  
 
 
5.4 Viljan att lära sig mer 
Intresset av att veta mer kan vara en viktig motivationsfaktor. Vi valde därför att ta med denna 
aspekt i studien, för att se hur eleverna ställer sig till denna motivationsfaktor.  
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Figur 6: Intresset av att veta mer som motivationsfaktor 
 
Eleverna i de båda årskurserna har tämligen olika åsikter då det gäller intresset av att veta mer 
som motivationsfaktor, se figur 6. I årskurs 1 är det 27 % av eleverna som  anser att deras 
motivation påverkas av denna faktor, medan motsvarande andel i årskurs 3 endast är 6 % av 
eleverna. Det är mer än dubbelt så många elever i årskurs 1 som ställer sig tveksamma till att 
deras motivation påverkas av intresset av att veta mer, än i årskurs 3. Den kanske mest 
anmärkningsvärda skillnaden årskurserna emellan är att 89 % av eleverna i årskurs 3 skapar 
sin motivation utifrån intresset av att få veta mer medan motsvarande siffra i årskurs 1 är 
betydligt lägre, 59 %. 
 
Även vid intervjuerna svarade eleverna i årskurs 3 i betydligt högre grad än eleverna i årskurs 
1 att deras motivation kommer från viljan att lära sig mer. Flera av dem, utom elev 4 som inte 
kände någon sådan strävan, satte den motivationsfaktorn bland sina främsta motivationskällor. 
Bland eleverna i årskurs 1 är det tydligast att utläsa att elev 4 drivs av viljan att lära sig mer. 
Informant 3 säger att hon alltid presterar bättre när hon får välja ämne själv, vilket innebär att 
hon tycker det är viktigt att ha inflytande i sina studier. 
 
 
 
 
 



 
24 

5.5 Egna krav och inre motivation 
Eleverna fick i studien ta ställning till hur deras egna krav på att alltid göra sitt bästa, påverkar 
deras motivation. 
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Figur 7: De egna kraven på att alltid göra sitt bästa som motivationsfaktor 
 
Svaren från de båda årskurserna gällande påståendet om att motivationen påverkas av de egna 
kraven på att alltid göra sitt bästa stämmer ganska bra överens med varandra, se figur 7. 
Andelen elever i årskurs 1 som ansåg att deras motivation påverkas av denna faktor var 91 % 
och i årskurs 3 var det 88 % av eleverna. Skillnaden som är värd att nämna är att årskurs 1 
kände sig säkrare på svaret eftersom 64 % procent av eleverna valde svarsalternativet 
instämmer helt, för att jämföra med årskurs 3 där motsvarande siffra endast var 44%. 
Eleverna som inte ansåg att deras motivation påverkas av kraven på att alltid göra sitt bästa 
var få. Det var endast 6 % av eleverna i årskurs 3 och ingen elev i årskurs 1 som ansåg att 
motivationen inte påverkas av denna faktor. Det var liknande resultat bland eleverna i de båda 
årskurserna, då det gällde de elever som var tveksamma till att deras motivation påverkas av 
denna faktor, endast 9 % av eleverna i årskurs 1 och 6 % av eleverna i årskurs 3 svarade så. 
 
Samtliga elever i årskurs 1, som intervjuades, ansåg sig hämta sin motivation inifrån, från 
egna krav på sig själva. Tre av dessa fyra elever nämner egna krav på sig själv till och med 
som sin främsta motivationskälla. Tittar man på svaren från eleverna är det elev 1 och elev 2 
som har störst krav på sig själv att lyckas i relation till de övriga två, men de kraven är starkt 
relaterade till strävan efter att få bra betyg. Elev 2 uttrycker sig bland annat så här: ”Utan min 
egen vilja att lyckas, skulle jag inte anstränga mig lika mycket i skolan och satsa lika 
mycket”. Elev 4 ser kraven från sig själv som sin enda motivationskälla. Även bland de elever 
i årskurs 3, som intervjuades, är det tre av fyra elever som motiveras till studier pga. kraven 
från sig själv. Elev 1 talar inte direkt i termer som krav från sig själv men det är fullt möjligt 
att tolka in det i hennes uttalanden. Hon uttrycker sig så här: ”Jag vill känna mig nöjd med 
min prestation”. Elev 1 och elev 3 menar att de presterar bäst när det inte finns något tvång 
och att de presterar bäst i självvalda ämnen. Rent generellt upplevde vi att eleverna i årskurs 1 
hade större krav på sig själva än eleverna i årskurs 3. Elev 4 berättade att han inte hade så 
stora krav på sina prestationer i skolan. 
 
Den mest iögonfallande observationen då vi tittar på elevernas svar i årskurs 1 är alltså att 
samtliga elever drivs av sin inre motivation och att samtliga har åsikten att det är viktigt att 
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känna inre motivation för att lyckas väl i skolan. Alla elever, utom elev 4, i årskurs 3 kände 
sig också motiverade fast kanske inte i lika hög grad som årskurs 1. Samtliga elever var av 
åsikten att inre motivation är en förutsättning för att lyckas i skolan. De mest 
anmärkningsvärda exemplen gällande inre motivation är elev 1 och elev 4 i årskurs 1, som 
nästan endast motiveras av sin egen inre motivation. Elev 4 uttryckte sig på följande sätt: 
"Man måste göra det för sin egen skull. Det går inte att göra det för någon annans skull". Elev 
4 är inne på liknande tankar och menar att ifall man inte är motiverad så är man inte det. Yttre 
faktorer kan alltså inte få henne att bli motiverad. 
 
Enkäten avslutades med en öppen fråga där eleverna själva fick skriva vad som motiverade 
dem. Anledningen till att denna fråga fanns med, var ifall att eleven kände att inget av 
svarsalternativen riktigt passade in. Det var endast tre elever av de 44 eleverna i årskurs 1 som 
lämnade en kommentar. Kommentarerna vi fick var ”att man vill vara bra”, ”jag vill komma 
någonstans i livet” och ”att jag vill göra så jag klarar uppgifterna”. Det var åtta elever i 
årskurs 3 som valde att skriva en kommentar. De kommentarer vi fick var ” mig själv, jag 
lider av prestationsångest”, ” en inre motivation till sånt jag älskar att göra”, ”har inte kvar så 
mycket motivation”, ” tror jag har behov av att känna mig duktig”, ”det är ett måste som ska 
bli gjort. Samtidigt är skolan rolig och det är ett mål att kämpa för”, ”framtida kunskaper helt 
enkelt, för att underlätta livet ut”, ” få en bra framtid med många olika möjligheter”, ”vänner, 
val av ämne eller lärare”. I och med elevernas kommentarer ser vi att eleverna mestadels 
påverkas av sin inre motivation, sina egna krav och framtidsutsikter. Men här framkom även 
att en av eleverna inte upplevde att denne hade speciellt mycket motivation kvar.   
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6 Diskussion 
 
6.1Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder i vår 
studie för att både få fram vad som motiverar eleverna - data som går att mäta och jämföra via 
enkäten samt en djupare förståelse för vad som motiverar eleverna via intervjun. De båda 
metoderna kompletterar varandra och ger studien bredd och djup. Vi får alltså, genom vår 
undersökning, reda på vilka faktorer som motiverar eleverna till lärande.  
 
Totalt deltog 80 elever i enkäten. Egentligen gick det 83 elever i de berörda klasserna och 
tanken var att samtliga skulle deltaga i undersökningen. Men eftersom de eleverna var 
frånvarande då vi besökte skolan och de aktuella klasserna, har vi alltså ett bortfall på 3 
elever, ett så kallat externt bortfall (Svenning, 2003). Eftersom bortfallet är så litet, 3 elever av 
84 – alltså endast 3.6% anser vi inte att det spelar någon roll för undersökningen och studiens 
resultat, vilket gör att vi inte tar någon hänsyn till bortfallet. Av de 80 elever som svarade på 
enkäterna, valde vi slumpvis ut 8 elever från de båda årskurserna som vi intervjuade. 
Majoriteten av de personer som deltog i studien är kvinnor, men eftersom vi inte har något 
genusperspektiv på vår undersökning, så anser vi inte att detta spelar någon roll för svaren 
eleverna lämnat.  

80 elever har deltagit i studien, vilket inte är tillräckligt för att vi ska kunna dra generella 
slutsatser utifrån resultatet, men vi kan utifrån studiens resultat dra slutsatser om vad som 
motiverar eleverna i dessa årskurser på denna gymnasieskola.  

 
6.2 Reliabilitet och validitet 
Trost (2005) menar att man måste kunna visa på att de data och det resultat som presenteras i 
studien har samlats in på ett trovärdigt och seriöst sätt. Reliabiliteten och validiteten, det vill 
säga tillförlitligheten och giltigheten i studien är därmed viktig. Ejvegård (1996) menar att 
reliabiliteten visar hur tillförlitliga de mätmetoder som har använts är och validiteten visar hur 
väl det som ska undersökas har undersökts. Om reliabiliteten är god ska resultatet utifrån 
studien bli liknande oavsett när och hur studien utförs.  
 
Vår studie grundas på både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Patel och Davidsson 
(2003) menar att det inte alltid är så lätt att mäta reliabiliteten i en kvalitativ forskning. Men 
eftersom vi har bandat de intervjuer vi gjort har vi kunnat lyssna genom dem flera gånger för 
att se att vi båda uppfattar elevernas svar på samma sätt, vilket ökar studiens reliabilitet. Vår 
kvantitativa del i studien innehåller frågor med fasta svarsalternativ, vilket ger oss hög 
reliabilitet/tillförlitlighet. Utifrån vår genomomförda studie måste vi kunna visa på att 
resultatet av de analyserade svaren och våra tolkningar är tillförlitliga. Detta görs genom att 
kopplingar till tidigare presenterad teori är möjlig. Validiteten ska inte bara inkludera 
datainsamlingen, utan hela forskningsprocessen (Trost, 2005). Då frågorna i både enkäterna 
och intervjuerna formulerades har vi utgått från vår studie och dess syfte. Eftersom vi har 
gjort det anser vi att vi har undersökt det vi ämnade undersöka, vilket vi anser gör att vår 
studie har god validitet/giltighet.    
 
Vi har använt oss av samma frågor på både intervjun och enkäterna till samtliga elever i vår 
undersökningsgrupp. Det innebär att alla elever har haft samma förutsättningar att delta i 
studien. Undersökningstillfällena, dvs. de tillfällen vi genomförde enkäterna och intervjuerna 
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var liknande för samtliga elever, vilket även här ger eleverna samma förutsättningar för 
deltagandet. Trost (2005) menar att detta ger en god reliabilitet/tillförlitlighet i vår studie. 
 
För att påvisa reliabiliteten/tillförlitligheten i intervjuerna samt enkäterna och vår analys av 
dem har vi valt att använda oss av citat från de personer som deltog i studien. Trost (2005) 
menar att detta ökar reliabiliteten/tillförlitligheten och att det är viktigt att ha en bra balans 
mellan undersökningspersonens åsikter, vår analys och egna kommentarer samt citat. 
 
Studien innehåller även en del brister. På grund av att studien endast genomförts med fyra 
gymnasieklasser i två olika årskurser på en och samma skola kan vi inte dra generella 
slutsatser av det resultat vi kommit fram till. Vi kan endast dra slutsatser utifrån vår 
undersökningsgrupp och den skola de går på. Undersökningsgruppen är således för liten för 
att vi ska kunna dra generella slutsatser utifrån vår studie.   
 
 
6.3 Resultatdiskussion 
När det gäller det forskningsresultat vi kommit fram till i vår studie kan vi se vilka faktorer 
som motiverar eleverna till studier och lärande samt vilka skillnader och likheter det finns 
årskurserna emellan då det gäller de olika motivationsfaktorerna.  
 
Vår studie visar att majoriteten av eleverna i de båda årskurserna är motiverade till studierna i 
stor utsträckning, dock i olika omfattning. Vi anser att det är viktigt att vara motiverade till 
studierna eftersom det är en bra förutsättning för att lyckas bra med dem och för att eleven ska 
lära sig något. Om eleven är omotiverad är det inte lätt att som lärare ”övertyga” eleverna om 
varför de ska göra en viss uppgift eller läsa ett visst ämnesområde (Jensen, 1996; Imsen, 
2000; Kullberg, 2004). Vi funderade lite grann kring varför en större andel elever i årskurs 1 
kände sig helt eller delvis motiverade till studierna, än vad eleverna i årskurs 3 gör. Vi tror att 
det kan vara så att eleverna i årskurs 1 blickar framåt och tänker på eventuell framtida 
utbildning och vet att de måste kämpa och få bra betyg redan i A-kurserna för att få ett bra 
slutbetyg. Eleverna i årskurs 3 kanske har tappat sin motivation och endast vill bli klar med 
sin nuvarande utbildning så fort det bara går, eftersom de kanske är skoltrötta eller har insett 
att deras betyg inte kommer räcka för att komma in på den fortsatta utbildning de egentligen 
vill gå. Eller så utgörs skillnaden bara av de individuella olikheterna, med vilket vi menar att 
det inte finns någon klass eller skola där alla elever är motiverade. Alla elever drivs av olika 
motivationsfaktorer och har olika intressen, vilket gör att alla inte behöver känna sig 
motiverade till studierna, men de kanske önskar att de gjorde det. De elever i årskurs 1 som 
inte upplever sig motiverade till studierna kanske känner att de har valt helt fel utbildning och 
inte känner att de vill gå på det programmet. Eleverna har trots allt bara hunnit gå en halv 
termin och det är inte säkert att alla elever har valt program utifrån sitt intresse, utan kanske 
utifrån kompisars val eller påtryckningar ifrån hemmet. Eller så kanske det bara beror på att 
de inte känner sig motiverade till studierna, av någon annan anledning. Sammantaget kan 
sägas att majoriteten av eleverna i både årskurs 1 och 3 är i någon grad motiverade till sina 
studier.  
 
 
6.3.1 Lärare 
Eleverna i årskurs 1 och 3 hade väldigt skilda uppfattningar då det kom till läraren som en 
möjlig motivationsfaktor. Studien visar att det är betydligt fler elever i årskurs 3, än i årskurs 
1 som ställer sig positiva till läraren som motivationsfaktor. Trots detta visar bland annat en 
studie som Skolverket (2003) gjort att eleverna anser att läraren är deras främsta 
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motivationsfaktor. Även Hedin och Svensson (1997) visar på att en av lärarens viktigaste 
uppgifter är att motivera eleverna till studier. Tänkbara anledningar till det resultat vi 
presenterat i undersökningen kan vara att eleverna inte känner sig motiverade av sin 
lärare/sina lärare. Eleverna i årskurs 1 kanske inte har lärt känna sina lärare tillräckligt, de 
kanske inte tycker om sina lärare eller så kanske de helt enkelt inte har förstått lärarens del i 
motivationen till skolarbetet. En annan tänkbar anledning kan vara elevernas ålder och 
mognad. Eleverna mognar och utvecklas mycket under den tiden de befinner sig på 
gymnasieskolan. Vi tror alltså att skillnaden mellan årskurserna kan bero på att eleverna i 
årskurs 3 har längre skolerfarenhet och har helt enkelt träffat på fler lärare. De kan ha hunnit 
bilda sig en mer medveten uppfattning om sina lärare. 
 
Det faktum att eleverna i årskurs 3 anser att läraren är en viktig motivationsfaktor kan tyda på 
att eleverna anser att inre motivation är mer viktig för dem än yttre motivation, fast samtidigt 
består den yttre motivationen av så mycket mer än bara läraren. Senare resultat och analys av 
enkäten visar att eleverna visst påverkas av yttre motivation, men att läraren, enligt dessa 
elever, inte har någon större påverkan på deras motivation till skolarbetet. Eleverna går alltså 
inte på samma linje som bland annat Kullberg (2004) eller Lendahls och Runesson (1995) 
som med två av sina teorier kring lärande – konstruktivismen och den sociala 
interaktionismen menar att läraren har stort inflytande på elevens kunskapsutveckling och 
lärande och att eleven får sin kunskap överförd från läraren i och med det samspel som sker 
mellan dessa båda aktörer inom skolans värld. Elevernas svar överrensstämmer inte heller 
med de teorier Kullberg (2004) framhåller som visar på att läraren har väldigt stor betydelse i 
skapande av motivation hos eleverna eller den utredning som Skolverket (2003) presenterat, 
där eleverna som deltog i studien menade att läraren var den viktigaste delen i att motivera 
eleverna och åstadkomma ett bra lärande. Eleverna kan fortfarande hålla med om detta 
påstående, men känner, enligt vår studie, att deras lärare inte bidrar avsevärt till deras 
motivation. Vi tolkar det som att i alla fall en del av eleverna i vår undersökningsgrupp 
påverkas av yttre motivation till relativt stor del och att de anser att läraren i hög grad kan 
hjälpa till att skapa motivation i skolarbetet.  
 
Utifrån intervjun ser vi att elev 3 passar in på samtliga punkter i Self Determination Theory 
som säger att människans tre grundläggande psykologiska behov måste vara uppfyllda för att 
vi ska fungera optimalt. De tre behoven är självbestämmande, upplevd kompetens och 
tillhörighet. Informanten uppfyller även kravet på upplevd kompetens. Det är av stor 
betydelse för henne att uppfatta att hon kan. Eleven tillskrev stor betydelse till läraren när det 
gäller att skapa motivation hos eleven vilket innebär att hon behöver stimulans och näring 
från den sociala miljön för att kunna utvecklas.  
 
6.3.2 Omgivning 
Studien visar att eleverna anser att den påverkan och det stöd som familjen kan ge/ger är 
viktig för motivationen till skolarbetet. Samtidigt är det är en stor del av eleverna i båda 
årskurserna som anser sig vara tveksamma till denna motivationsfaktor. Vad kan detta bero 
på? Kan det vara så att de anser att hemmet/föräldrarna påverkar i viss utsträckning, men inte 
fullt ut eller är eleverna inte medvetna om hemmet/föräldrarnas påverkan på deras 
motivation? De kanske inte har reflekterat över hemmet/föräldrarnas inverkan i deras 
skolarbete. Vissa elever anser alltså att hemmet/föräldrarnas påverkan till motivationen är 
viktig, medan andra anser att den inte är det och sen har vi de som anser sig osäkra.  Detta 
tyder, i motsats till påståendet om lärarens del i motivationen, på att eleverna i stor grad 
påverkas av yttre motivation. De källor vi har använt oss av, bland annat Skolverket (2003), 
Stensmo (1997) och Imsen (2000) framhåller att det är bra att eleverna har både inre och yttre 
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motivation och att dessa båda ska samverka för att eleven ska känna störst och bäst motivation 
till skolarbetet.  
 
Uttalandet av elev 3, under intervjun, om att denne vill visa andra när framsteg görs och 
eleven lyckas bra går att applicera på Self Worth Theory, vilket innebär att eleven motiveras 
av behovet att lyckas bra för att upprätthålla sin självkänsla, både inför sig själv och gentemot 
andra.  
 
6.3.3 Betyg 
De svar eleverna presenterar för oss när det gäller betygen som motivationsfaktor visar att de 
flesta eleverna till stor del drivs av sin inre motivation och sin vilja att lyckas, vilket rakt av 
kan appliceras på Goal Achievement Theory. Eleverna har en vilja att nå ett mål och de 
kämpar för detta, vilket ger dem motivation till skolarbetet. De elever som inte instämmer i 
påståendet kan möjligtvis appliceras på Self Worth Theory och dess tankar på att elever som 
vill skydda sin självkänsla vid dåliga prestationer sätter lägre mål och så vidare. för att skydda 
sin självkänsla. En annan tänkbar lösning är att applicera det på Self-Efficacy Theory och 
elevens uppfattning om att denne ändå inte klarar av uppgifterna och därför undviker dem och 
sänker mål och hittar på anledningar för att inte behöva göra vissa saker, just för att dämpa 
den ångest de känner för att eventuellt inte klara av det de egentligen skulle önska att de 
gjorde.  
 
Vi undersökte även i vilken grad eleverna påverkades och skapade sin motivation till 
skolarbetet utifrån att få bättre resultat än sina klasskamrater. Samma skillnader mellan 
årskurserna kan ses när det gäller klasskamraternas påverkan på motivationen. Eleverna i 
årskurs 1 påverkas i högre grad av den faktorn, än eleverna i årskurs 3 som tenderar att ta mer 
avstånd till det. Elevernas ålder och mognad kan även vara en stor anledning till att eleverna 
känner som de gör. Även här kan resultatet tolkas såsom att eleverna inte påverkas lika 
mycket av den yttre motivationen, som den inre. De elever som helt eller delvis låter sin 
motivation påverkas av en strävan efter bättre resultat än sina klasskompisar kan 
sammanlänkas med Self Worth Theory, eftersom man då kan se deras motivation och 
prestation som något de gör för att upprätthålla sin självkänsla. Om eleven lyckas bra, så 
känner eleven sig mer självsäker, vilket leder till att eleven ”tävlar” med sina klasskamrater 
om att nå framgång. Det går även att koppla samman med Goal Achievement Theory, där det 
sägs att elever som är mer fokuserade på uppgiften och genomförandet av denna, än att 
tillägna sig nya kunskaper, är ofta väldigt måna hur de presterar i jämförelsen med andra och 
tror att begåvning hör ihop med framgång och nederlag. De elever som då inte håller med om 
detta påstående eller känner sig mer tveksamt inställda till det kan sägas påverkas lite av 
denna form av yttre motivation och vara mer fokuserade på sin egna inre motivation. De kan 
länkas samman med Self-Efficacy Theory där eleven fokuserar på sin egen förmåga att ta sig 
an och lösa uppgifter, istället för att fokusera på att jämföra sig med övriga elever i klassen.  
 
Efter genomförd intervju kan i synnerhet elev 2 kan kopplas till Goal Achievement Theory, 
där elevens motivation kommer från viljan att nå mål och eleven beter sig på ett sådant sätt 
som krävs för att nå målen. Sådana elever är väldigt fokuserade på att klara av uppgiften och 
har viljan att lära sig. Eleverna i årskurs 3, alla utom elev 4 motiveras också av tanken på 
betyg men inte på samma ytterst målmedvetna sätt som de intervjuade eleverna i årskurs 1.  
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6.3.4 Viljan att lära sig mer 
Majoriteten av eleverna ansåg att viljan att lära sig mer var en viktig motivationsfaktor och 
denna motivationsfaktor är viktigare för eleverna i årskurs 3 än i årskurs 1. Vad kan då detta 
bero på? En tänkbar orsak, som eleverna själva presenterade för oss, kan vara att eleverna i 
årskurs 3 verkar trivas bättre med de kurser de läser, än eleverna i årskurs 1.  Detta hör ihop 
med den inre motivationen och kan till stora delar appliceras både på Self-Efficacy Theory 
och Goal Achievement Theory. Eleven vill nå sina mål och tror på sig själv och sin kunskap 
och för att ytterligare lära sig nya saker och kunna behärska dem krävs det att eleven inhämtar 
ny kunskap, vilket underlättas av ett intresse av att veta mer. 
  
Även vid intervjuerna framkom det att eleverna i årskurs 3 kände starkare för ovanstående 
begrepp som motivationsfaktor även fast eleverna i årskurs 1 också påverkas av denna faktor. 
Svaren från eleverna i årskurs 1, i synnerhet elev 1 och elev 2, kan utan tvekan kopplas ihop 
med Goal Achievement Theory medan eleverna i årskurs 3, alla utom elev 4, verkar vara 
genuint intresserade av det de läser. Goal Achievement Theory innebär att elevens motivation 
kommer ifrån viljan att nå mål och elevens beteende är en strävan för att nå dessa uppställda 
mål. Orsaken till att eleverna i årskurs 3 verkar ha mer eget intresse än eleverna i årskurs 1 
behöver inte alls vara så långsökt. Det finns fler valbara kurser när man kommer upp till 
årskurs 3 och då är det logiskt att elever väljer de ämnen som de är intresserade av. Skillnaden 
är den att svaren från eleverna i årskurs 3, utom elev 4, kan kopplas i högre grad till Self 
Worth Theory och svaren från eleverna i årskurs 1, i synnerhet elev 1 och elev 2, passar bättre 
ihop med Goal Achievement Theory.  Alltså, elevernas vilja att lära sig mer grundar sig i att 
de faktiskt vill lära sig.  
 
6.3.5 Egna krav och inre motivation 
Vår studie visar att eleverna i både årskurs 1 och 3 påverkas mycket av sina egna krav på att 
alltid göra sitt bästa. Detta tyder på att eleverna till stor del drivs av sin egna inre motivation. 
Vi anser att detta kan appliceras på olika motivationsteorier, beroende på hur man tänker vid 
analysen av svaren. Det går att applicera resultatet på Self-Efficacy Theory om man ser 
elevens krav på sig själv som att de tror på sig själv och anser sig kapabla att ta sig an och lösa 
olika uppgifter. Det går även att applicera på Self Worth Theory om man ser det som att 
eleven motiverar sig själv och ställer krav, så att denne ska upprätthålla sin självkänsla – att 
eleven vill lyckas för att känna sig duktig och för att må bra. Slutligen kan resultatet också 
appliceras på Goal Achievement Theory om man ser det så att eleven motiveras av sina krav 
på att lyckas bra och dessa krav kan ses som mål som eleven ställt upp. Dessa mål är något 
som eleven strävar efter att nå och eleven anpassar sig därför till de olika uppgifterna och 
undervisningsformerna i skolan. 
 
Det är inte alltför långsökt att tolka in svaren från elev 1 och 4 vid deras intervjuer och 
relatera dem till Self-efficacy Theory vilket innebär att eleven tror på sig själv och anser sig 
kapabel till att lösa diverse uppgifter. Elever som anser att de är kapabla att klara av uppgiften 
är ofta självbestämmande och mer strategiska än de elever som inte känner att de ät kapabla 
att klara av uppgiften. Elev 1 och elev 3 berättar att de båda har en tendens att skjuta upp 
saker och skylla på andra faktorer när de inte känner sig motiverade. Det stämmer överens 
med Self Worth Theory som förklarar fenomenet med att elever har en tendens att hitta olika 
strategier, så som att skjuta upp saker, för att undvika eventuella misslyckanden. 
 
Även kommentarerna vi fick av eleverna i årskurs 1 och 3 på den sista öppna frågan i enkäten 
går att applicera på Self-Efficacy Theory, Self Worth Theory och Goal Achievement Theory 
med samma anledningar som ovan.  
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6.4 Slutsats 
Resultatet av vår studie visar på att den absolut viktigaste motivationsfaktorn för eleverna, 
både i årskurs 1 och årskurs 3 är deras egna krav på att alltid göra sitt bästa, vilket innebär att 
eleverna i störst utsträckning påverkas av sin egna inre motivation. Bra betyg och intresse av 
att veta mer är även viktiga motivationsfaktorer för eleverna i de båda årskurserna. Även här 
kan de inre motivationsfaktorerna påvisas. Slutsatsen vi drar av detta är att eleverna till största 
delen motiveras av den egna inre motivationen och att den viktigaste enskilda 
motivationsfaktorn är elevernas egna krav på att alltid göra sitt bästa.  
 
 
6.5 Fortsatt forskning 
Resultatet av vår studie visade att gymnasieelevernas största enskilda motivationsfaktor 
utgörs av inre motivation även om de påverkas av faktorer också. Med studiens resultat i 
åtanke kan fortsatt forskning tänkas undersöka vad gymnasielärare kan göra för att bidra till 
och stimulera elevernas inre motivation med yttre faktorer. 
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    Bilaga 1 
 
ENKÄT - MOTIVATION 
 
Kön: 
 
Kvinna  Man 
 
 
Årskurs: 
 
   1   3 
 
 
 

1. Jag anser mig vara motiverad till skolarbetet. 
 
Instämmer helt     Instämmer delvis   Tveksam   Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 

 
 
 

2. Min motivation till skolarbetet kommer från lärare.  
 
Instämmer helt     Instämmer delvis   Tveksam   Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
 
 
 
3. Min motivation till skolarbetet kommer från hemmet. 
 
Instämmer helt     Instämmer delvis   Tveksam   Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 

 
 
 

4. Min motivation till skolarbetet grundar sig i att f å så bra betyg som möjligt för 
att komma in på önskad utbildning. 

 
Instämmer helt     Instämmer delvis   Tveksam   Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
 
 

 
5. Min motivation till skolarbetet kommer från att få bättre resultat än mina 

klasskamrater. 
 
Instämmer helt     Instämmer delvis   Tveksam   Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
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6. Min motivation till skolarbetet kommer från att jag  är intresserad av att veta 
mer. 

 
Instämmer helt     Instämmer delvis   Tveksam   Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
 
 
 
7. Min motivation till skolarbetet kommer från kraven från mig själv - att alltid 

göra mitt bästa. 
 
Instämmer helt     Instämmer delvis   Tveksam   Tar delvis avstånd   Tar helt avstånd 
 
 
 
8. Min motivation till skolarbetet kommer från annat. Skriv vad. 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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 Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

� Vad motiverar dig till skolarbetet? Varför? På vilk et sätt? 
- finns det olika saker som motiverar dig till skolarbetet. Varför? På vilket       
   sätt?  
 

 - är du motiverad till skolarbetet? Varför? Om du inte känner dig motiverad till 
 skolarbetet, vad kan få dig att känna dig motiverad? 
 

- hur viktigt är det för dig att vara motiverad till skolarbetet? På vilket sätt är det 
viktigt? 
 

 - kan du skapa din egen motivation – kan du motivera dig själv eller behöver du 
 någon/något som stimulerar dig? Om ja, hur? I så fall, vad? 
 
  - anser du att du presterar bättre om det är du själv som motiverar dig eller om det är 
    någon/något annat som motiverar dig? 

 
 
Hur tänker du då? Hur menar du då? 
Kan du utveckla det lite mer? 
Kan appliceras på samtliga frågor ovan om vi känner att vi vill ha ett fylligare svar av 
eleven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 




