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Förord 

 
Under ett antal år har ett forskarlag på Mittuniversitetet bedrivit empiriska studier om 

studiemotivation i gymnasieskolan i Sundsvalls kommun. Den rapport som härmed 

presenteras har utvidgat forskningsintresset till att även omfatta fem av kommunens 

grundskolor. I föreliggande studie har studiemotivation länkats till elevhälsofrågor, vilket 

gjort att forskargruppen har breddats till att omfatta såväl utbildnings- som 

omvårdnadsvetenskap. Projektet har genomförts i nära samarbete med huvudmannen 

Sundsvalls kommun och de berörda skolorna. Sundsvalls kommun har också finansierat 

studien. Vi vill rikta ett tack till huvudmannen för dennes intresse, för det samarbete som varit 

och för att kommunen ekonomiskt möjliggjort studien.  

 

Projektet har haft en styrgrupp länkad till studien. Denna har från Mittuniversitetet bestått av 

Göran Bostedt, docent i statsvetenskap och lektor i pedagogik, Lena Boström, professor i 

pedagogik, Malin Holmström-Rising docent i omvårdnad samt forskningsassistenterna 

Veronica Eriksson, förstelärare Bergsåkers skola samt adjunkt Ingela Stenberg, 

Mittuniversitetet. Från Sundsvalls kommun har Pål Christensson, utredare Barn- och 

utbildningsförvaltningen, medverkat. Förutom styrgrupp för projektet har det även funnits en 

stöttande referensgrupp, med vilken vi kunnat pröva idéer och få konkreta reaktioner gällande 

upplägg, intervju- och enkätmanualer samt producerad text. Referensgruppen har bestått av 

verksamhetschef grundskola Åsa Jerfsten, Sundsvalls kommun, rektor Roy Resare, Bergsåker 

skola, prefekt Marie Häggström, Institutionen för omvårdnad, Mittuniversitetet och professor 

Lena Boström, Institutionen för utbildningsvetenskap. Göran Bostedt har i egenskap av 

projektansvarig, tillsammans med forskningsassistenterna Veronica Eriksson och Ingela 

Stenberg, medverkat vid referensgruppens möten. 

 

Ett tack riktas också till de rektorer som har valt att låta sina skolor ingå i detta 

forskningsprojekt. Ett tack går dessutom till alla lärare som var oss behjälpliga med att 

arrangera för genomförandet av, och hjälpa eleverna med besvarandet av, web-enkäten. Utan 

er hjälp hade detta inte fungerat. Förutom för biståendet i materialinsamlingen vill vi också 

tacka alla rektorer, lärare, elevhälsoteam och elever som såväl fyllt i våra enkäter som svarat 

på frågor vid våra intervjuer. Detta skedde samtidigt som Coronaepidemin härjade som värst i 

vårt land och vardagen var full av andra utmaningar som att hantera distansundervisning, hitta 

vikarier eller kurera sig själv. Ändå har ni tagit er tid att svara på våra frågor och därigenom 

möjliggöra projektets ambitioner. 

 

Ett särskilt tack från övriga i forskargruppen riktas till forskningsassistenten Veronica 

Eriksson för det mödosamma arbete hon lagt ner på att organisera och ansvara för arbetet med 

enkäterna. Det har innefattat distribution av information om projektet, distribution och 

insamling av medgivandeblanketter för elevenkäter och elevintervjuer, organiserande av 

distribution och insamling av elevenkäter samt genomförandet av elevintervjuerna. Ett tack 

också till Tomas Berglund för språkgranskning och bearbetning. 

 

Sist, men inte minst, vill vi tacka Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet som med sitt 

unika samarbete via samverkansavtalet möjliggjort denna studie. 

 

Sundsvall 2022-10-15 

 

Göran Bostedt, Lena Boström, Malin Holmström-Rising, Veronica Eriksson, Ingela Stenberg 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Var och en ska ha rätt till en god och trygg skolgång. 

Vi behöver därför ständigt arbeta för att öka fysiskt och 

psykiskt välmående hos alla elever. Att få tillgång till 

stöd och hjälp utifrån barnets egna behov, ska vara en 

självklarhet genom hela skolgången. Med en trivsam 

och funktionell skolmiljö gör vi skolan till en 

stimulerande plats för elever, lärare och övrig 

personal”. 

Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun. Mål och resursplan 2019, sid 7 
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1. Inledning 

 
Den amerikanske managementprofessorn Peter Drucker lär ha skrivit, att vi vet inget om 

motivation, allt vi kan göra är att skriva böcker om den. Druckers påstående är tankeväckande 

och uppmanande. Motivation är ett viktigt och intressant forskningsområde av betydelse för 

många delar av samhällslivet, inbegripande näringsliv, civilsamhälle, offentlig verksamhet, 

grupper likväl som individer. Det förklarar varför det engagerar forskare från flera akade-

miska discipliner som företagsekonomi, psykologi, sociologi, pedagogik med flera. Motiva-

tion är därtill ett komplext begrepp med många olika definitioner och bitvis även ett svår-

hanterligt fenomen att analysera. Begreppets innehåll ter sig kanske just därför undflyende. 

Whiteley (2002, s 5) skriver att: ”It is essential but elusive. It exists in unlikely places and can 

be absent in promising locations. It remains intangible”. Begreppets komplexitet och 

betydelse framträder även i dess relation till flera andra för denna studie viktiga begrepp som 

till exempel välmående och koncentration (Hansen, 2020).  

Motivation, välmående och koncentration är viktigt i skolans värld, och inryms i frågan om 

studiemotivation, detta utifrån skolans målformuleringar, reglerade i skollag och läroplaner. I 

skollagens 1 kapitel 4§. första stycke (SFS 2010:800) står, att arbetet i skolan ska främja, att 

barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden samt en livslång lust (vår 

kursivering) att lära. I paragrafens andra stycke anges, att i utbildningen ska hänsyn tas till 

barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 

så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Vi menar att dessa formuleringar motiverar 

ett intresse för studiemotivationsfrågor i skolan. Det gäller såväl för formuleringen av en 

livslång lust att lära som att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. Att förstå och arbeta med studiemotivationsfrågor utgör ett stöd för elevers 

arbete med att inhämta och utveckla kunskaper och värden.  

 
Förutom de styrande målformuleringar som finns angivna i skollag och läroplaner 

representerar området studiemotivation, i såväl grundskola som gymnasium, ett fokus på vad 

Fransson och Lindh (2004, s. 63) så träffande benämner en ”möjligheternas struktur”. Det 

innebär skapa möjligheter för ett framgångsrikt lärande för elever, det vill säga, att förverkliga 

nuvarande eller framtida livsmål, studieambitioner eller arbete, och för institutionen skolan att 

leva upp till samhälleliga förväntningar gestaltade via reglerade målformuleringar, 

civilsamhällets ambitioner, näringslivets behov eller vårdnadshavares förhoppningar. En 

studie från Skolverket (2019) visar, att en övervägande majoritet av både yngre och äldre 

elever trivs i skolan. Ungefär nio av tio anger att de trivs ganska eller mycket bra. Bland de 

äldre eleverna är dock pojkar generellt mer nöjda med sin skolgång än flickor. Samtidigt finns 

andra studier som, trots en över lag allmänt positiv inställning till skolan, visar en problema-

tisk situation. Exempelvis har Gymnasieskolan under de senaste åren rapporterat om såväl låg 

genomströmning med en stor andel elever med ofullständiga betyg som elever med bristande 

motivation. Enligt Sveriges Elevkårer & Lärarnas Riksförbund (2014) anger 53 procent av 

gymnasisterna, att de känner låg studiemotivation. Flera aktörer, till exempel föräldrar, 

elevorganisationer, lärarförbund, Skolverket, näringsliv och politiker, efterfrågar därför 



 

 

 

 

 

åtgärder, för att ändra den befintliga situationen. Elevernas syn på skolan och studier 

grundläggs i grundskolan. I diskussioner med lärare i gymnasieskolan hänvisas det ibland till, 

att den låga studiemotivationen etableras redan i grundskolan, det vill säga långt innan 

studierna i gymnasieskolan påbörjas. I våra samtal med personal i grundskolan anges, att man 

redan på mellanstadiet uppmärksammar problem med bristande studiemotivation hos vissa 

elever, företrädelsevis pojkar. Frågan om elevers studiemotivation har således aktualitet för 

elever i de flesta av skolans årskurser.  

 

Att frågan om studiemotivation är viktig i såväl grundskola som gymnasieskola kan beläggas 

med statistik. Betygsgenomsnittet för elever som lämnar årkurs 9 ökar över tid i Sverige, 

samtidigt som antalet elever som lämnar grundskolan utan slutbetyg är relativt lika för läsåren 

2016/2017 till 2019/2020. Drygt 1 700 elever lämnar årskurs 9 utan slutbetyg. Av dessa är 

något mer än 60 procent pojkar (Skolverket, 2020a). Andelen elever som gått ut grundskolan 

utan slutbetyg har inte minskat över tid. Inte heller har andelen elever i grundskolan som inte 

nått kunskapskraven för lägst betyget E i ett eller flera ämnen minskat de senaste åren 

(Skolverket, 2020a). Tendensen i gymnasieskolan är densamma, när det gäller genomström-

ning. Andelen elever som avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg ökar bara margi-

nellt över tid. Detta trots att den nya läroplanen för gymnasieskolan (GY 11) skapades med ett 

uttalat syfte, att öka genomströmningen (Skolverket, 2020a). Cirka 25 procent av alla elever i 

gymnasieskolan når inte examen (Skolverket, 2020b). En jämförelse med övriga OECD-

länder (Organisation for Economic Co-operation and Development) visar, att genomström-

ningen i Sverige år 2019 var cirka 10 procentenheter lägre än genomsnittet för OECD 

(OECD, 2022). 

 

Situationen är inte bättre i Sundsvall än för andra delar av riket. Sundsvalls kommun låg år 

2018 åtta procentenheter under rikssiffror för tillhörd kommungrupp, vad avser student-

genomströmning i gymnasieskolan, och sju procentenheter under värdet för samtliga 

kommuner i Sverige (Skolverket, 2019b). Situationen är inte påtagligt annorlunda, vad avser 

Sundsvalls kommuns grundskolor (Sveriges kommuner och regioner [SKR], 2021). Av de 

kommunala huvudmännen tillhörde Sundsvalls kommun år 2021 de 25 procent med lägst 

andel elever som uppnått slutbetyg i alla ämnen i årskurs 9 (SKR, 2021). Denna andel elever 

har dock minskat under åren 2019-2022 (se tabell nedan). För de kommunala grundskolorna 

var andelen behöriga till yrkesprogram läsåret 2021/22 74% och andelen elever som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen 62,9 %. Procentandelen elever som inte uppnått kunskapskraven 

i alla ämnen var, för de skolor som ingår i denna studie, för Bergsåkers skola 64,8%, 

Hagaskolan 63,9%, Höglundaskolan 63,6 %, Matfors skola 72,8%, Montessori 89,3% och för 

Vibackeskolan 60,8 %. Det ämne som uppvisar lägsta procentsatsen i antal elever som 

uppnått kunskapskraven (statistiken avser i denna del samtliga huvudmän i kommunen) är 

svenska som andraspråk (62,9 %).  Övriga ämnen varierar mellan 84,3 % för matematik till 

98,9 för modersmål. (Skolverket, 2022 a, b) Kommunen som skolhuvudman ligger i mitten av 

alla kommuner, vad avser genomsnittligt betygspoäng i matematik och svenska i årskurs sex 

och i mitten av alla kommuner vad avser elever i årskurs tre som deltagit i och klarat alla 

delprov av ämnesproven i matematik och svenska. (SKR, 2021). (För en mer detaljerad 
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redovisning av statistik per skolenhet i Sundsvall och i jämförelse med riket, se vidare 

Skolverket, 2021). 

 

 

Diagram 1.1. Andel elever i årskurs 9 i Sundsvalls kommun som uppnått behörighet till 

yrkesprogram respektive andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen läsåren 

2012/13 till 2021/22. 

 

 
Källa: Skolverket, 2022b. 

 

Skolans utmaningar är många och ofta intrikat sammanvävda och därigenom påverkande 

varandra, vilket komplicerar diskussionen om utmaningarnas bakomliggande orsaker. Mål- 

och resultatuppfyllelse, skolans kompensatoriska uppdrag, elevers sociala situation och 

elevers psykiska hälsa är tydliga exempel på utmaningar sammanvävda i komplicerade 

mönster av orsaker och följder. Den del av en människas liv som skoltiden utgör är dessutom 

en starkt formativ period för de enskilda individerna, vilket kan påverka elevers välmående i 

såväl positiv som negativ riktning. I denna rapport fokuseras frågan om studiemotivation i 

grundskolan i Sundsvalls kommun, genom en undersökning av vad som påverkar elevers 

studiemotivation, respektive brist på densamma. Undersökningen avgränsas till det som sker i 

elevernas skolmiljö, trots medvetenheten om att en ung människas liv påverkas av många, i 

förhållande till skolan, externa faktorer.  

 

Att eleverna är motiverade utgör en förutsättning för lärandet i skolan. Lai och Viering (2012) 

hävdar, att motivation, tillsammans med kritiskt tänkande, samarbete, kreativitet och meta-

kognitiv tänkande, utgör de fem viktigaste förmågorna för elever på 2000-talet.  Samtidigt är 

det viktigt att, i likhet med Anderman (1997), understryka att studiemotivation också utgör en 

viktig faktor för skolutveckling. Om elever har låg eller obefintlig studiemotivation eller om 

elever saknar nödvändiga förkunskaper, hur ska skolan då kunna hjälpa eleverna att nå 
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kunskapsmålen? Viktiga problemställningar, för att skolan skall lösa denna utmaning, blir 

därför att försöka förstå hur elever tänker om studiemotivationsfrågor och hur skolan, 

skolledare, lärare och elevhälsopersonal, kan stödja och hjälpa eleverna i deras 

kunskapssökande.  

 

Brist på motivation gör det svårt att tillgodogöra sig skolundervisning, omvänt 

kan den som inte tillgodogör sig undervisning lida brist på motivation. Med 

antagande om motivationsbrist – och därmed motsvarande 

kompensationsbehov - blir motivation något som behöver tillföras 

lärprocesserna (Skolverket, 2019, s 154). 

 

Stensmo (2005, s. 117) menar, att motivation handlar om ”de processer som sätter människan 

i rörelse, de krafter som ger hennes beteende energi och riktning”. Dessa krafter kan vara 

individens egen vilja likväl som olika omgivningsfaktorer. Sveriges Elevkårer et. als. (2015) 

har i en studie angett, att de viktigaste instrumenten för att höja studiemotivationen är a) 

interaktionen mellan lärare och elev på olika sätt samt b) tillgång till elevhälsa. Det betyder 

att, i förhållande till eleven, såväl interna som externa motivationsfaktorer har betydelse för 

studieresultaten. Stensmo (2005) kallar detta för interaktiv motivation, dvs. att ”motivation 

formas i ett samspel mellan en situation och en person” (s. 120), en utgångspunkt som delas 

också i denna studie. För att analysera studiemotivation krävs därmed ett perspektiv som inte 

bara fokuserar den enskilde eleven utan beaktar hela skol- och klassrumssituationen.  

 

För att öka elevers studiemotivation krävs, enligt Giota (2013), att lärare förstår och tar 

hänsyn till komplexiteten av händelser, elever och grupper, när denne organiserar och 

planerar undervisningen. Några viktiga faktorer att ta hänsyn till är uppgifters utformning, 

elevers självständighet, erkännande av både individ och grupp, indelning av elever i olika 

grupper (Hugo, 2011), utvärdering, tidsaspekter, didaktisk mångfald (Woolfolk, & Karlberg, 

2015), olika lärstrategier, metakognitiva strategier (Boström, 2004, 2011a, b; 2013) och 

lärares ledarskap i klassrummet (Augustsson & Boström, 2016; Hattie, 2009).  Även elevers 

egen självuppfattning gällande självvärde, kompetensupplevelse och individuella målsätt-

ningar (Hugo, 2011; Wery & Thomson, 2013) har avgörande betydelse för studiemotiva-

tionen. Detta handlar i hög grad om relationernas betydelse för elevers studiemotivation och 

resultat.  

 

Studiemotivationen påverkas även i stor utsträckning av den lärmiljö elever befinner sig i 

(Wery & Thomson, 2013). Människor påverkas i olika utsträckning av den omgivande fysiska 

och sociala miljön. För många elever formas studiemotivation i deras lärmiljö. Kunskaper om 

och förståelse för individuella skillnader och likheter i elevers lärande, ger respekt för 

betydelsen av, och möjligheterna till, att möta elever på deras egna villkor (Evanshed, 2012). 

Människor påverkar och påverkas, i ömsesidig interaktion, med den sociala och fysiska 

miljön (Björklid & Fischbein, 2011). En grundläggande utgångspunkt för föreliggande studie 

är, att lärande är något som försiggår mellan människor i en fysisk kontext och i ett socialt 

sammanhang.  



 

 

 

9 

 

Skolan är en arena där alla barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid. De allra flesta 

trivs, som kommenterats inledningsvis, bra i skolan och upplever skolgången positivt. De 

motiveras av, och tycker om, att lära sig nya saker och färdigheter. Men för de barn och 

ungdomar som inte når de förväntade kunskapskraven eller för dem som inte trivs i miljön, 

kan skolan bli en riskfaktor för utanförskap och dålig självkänsla, vilket på sikt kan leda till 

psykisk ohälsa (Holmström et al 2014; Engström, 2017). Skolans miljö är identifierad att vara 

en viktig faktor för att utveckla god hälsa i nutid och framtid (Holmström et al, 2012a, 

2012b,2014; Engström, 2017; Milerad & Lindgren, 2017). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

ska skolan stödja alla elevers lärande och sociala utveckling, främst genom sina förebyggande 

och hälsofrämjande insatser. Vidare ska elevhälsoarbetet utgå från ”det friska” och det som 

skapar god hälsa på skol-, grupp- och individnivå. Elevhälsoarbetets fokus ska riktas mot 

lärmiljöer som är främjande och förebyggande för elevernas hälsa och lärande (Socialstyrel-

sen & Skolverket, 2016). Forskning visar att lärande och hälsa går hand i hand och påverkar 

varandra ömsesidigt i elevens utvecklingsprocess (Persson & Persson 2016). Det innebär att 

det föreligger samband mellan skolsvårigheter, brist på motivation, skolavhopp och psykisk 

ohälsa (Milerad & Lindgren, 2017; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 

Med det projekt som slutredovisas i och med föreliggande rapport, skapas ny kunskap om 

elevers studiemotivation inom grundskolan. Dessutom kan, tack vare att två andra projekt 

genomförts inom gymnasieskolan, jämförelser av studiemotivation göras, mellan grundskola 

och gymnasieskola. Kan betingelserna för vad som avgör stark studiemotivation respektive 

svag studiemotivation vara lika mellan grundskola och gymnasium? Om så; vilka är dessa 

betingelser att satsa på för skolutveckling? Om inte; vad skiljer mellan grundskolor och 

gymnasium, det vill säga mellan yngre och äldre elever? 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att, tillsammans med Sundsvalls kommun, beskriva och analysera studie-

motivation i grundskolan. Eftersom studiemotivation och elevhälsoarbete är nära länkade till 

varandra, kommer elevhälsofrågor utgöra en del av studien.  

 

Studiens frågeställningar är   

a) Vilka är elevers, lärares, elevhälsoteams och rektorers perspektiv på faktorer som 

påverkar elevers studiemotivation?  

b) Vilka skillnader och likheter finns mellan elevers, lärares, elevhälsoteams och 

rektorers perspektiv på faktorer som påverkar elevers studiemotivation?  

c) Vilka didaktiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt bevarar och främjar 

studiemotivation hos eleverna.   

 

 

Materialinsamling och metod 

I Sundsvalls kommun finns 35 kommunala och åtta enskilda grundskolor. Studien omfattar 

fem kommunala grundskolor i Sundsvalls kommun. Skolorna är utvalda baserat på 

intresseanmälan från skolorna med enda begränsning att de, pga. urvalet av klasserna tre, sex 



 

 

 

 

 

och åtta, behövde vara en f-9-skola. Urvalet har inte baserats på att nå en viss variation av 

skolor byggd på elevstorlek, geografisk placering, förortsområde kontra centrum, pedagogisk 

inriktning med mera Trots att någon sådan variation inte utgjorde kriterium för medverkan, 

uppvisar skolorna likväl en viss variation av centrum kontra förort, stor kontra mindre skola i 

elevantal och olika pedagogiska inriktningar.  

 

Tabell 1:1 Beskrivning av deltagande skolor. 

 Bergsåker Höglunda Matfors Montessori Vibacke 

Elevstorlek 852 786 659 244 742 

Placering Förorts-

område 

Centrum Landsbygd Centrum Förorts-

område 

Pedagogik Traditionell Traditionell Traditionell Montessori Traditionell 

(Det elevantal som anges i tabellen är bara till för översiktlig jämförelse. Elevantalet förändras, varför de siffror 

som anges inte behöver vara de helt korrekta, när rapporten publiceras). 

 

Det empiriska underlaget har samlats in via en webenkät riktad till elever i fem grundskolor i 

Sundsvalls kommun (årskurserna 3, 6 och 8). Webenkäten har utgått från den enkät som 

använts i projekten om studiemotivation i gymnasieskolan, men anpassad till sitt innehåll, 

frågor och formuleringar (se bilagor) för att överensstämma med grundskolans struktur, 

undervisningsinnehåll och elevernas ålder. Enkäterna anpassades vidare för att passa de 

respektive årskurserna. Enkätmedverkan föregicks av skriftligt medgivande från 

vårdnadshavare.  

 

Tabell 1.2. Fördelning av enkätsvar elever efter skola och årskurs. 

 Åk 3 Åk 6 Åk 8 Summa 

Bergsåker 111 67 119 297 

Vibacke 18 31 53 102 

Matfors 66 50 50 166 

Höglunda 32 54 81 167 

Montessori 12 12 1  25 

Haga 17 15 66  98 

Summa 256 153 370 855 

 

Som framgår av tabell 1.2 varierar antal svar såväl mellan årskurserna som mellan skolorna. I 

syfte att jämföra skolor och årskursers svar har enkätmaterialet i kommande redovisningar 

presenterats i form av procentsatser. I vissa fall är antalet svarande per kategori få. Detta 

medför att ett litet antal svar kan genererar höga procenttal. Det är viktigt att noga understryka 

detta och uppmana till att vid läsning av såväl svaren från elevenkäterna (kapitel 4) som 

lärarenkäten (kapitel fem) även uppmärksamma det antal svar som procentsatserna utgår från. 

Antalet svar redovisas i de kommande tabellerna i form av talet n efterföljt av en siffra. I vissa 
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fall, t ex gällande vissa bakgrundsvariabler, har antalet svar varit så få att det inte varit rimligt 

att bearbeta materialet eller redovisa procentsatser gällande dessa. Få svar gör att 

slumpmässigt tyckande riskerar att få alltför stort genomslag.  

 

Förutom en elevenkät har även gruppintervjuer med elever genomförts i varje årskurs på 

respektive skola. De elever som intervjuades hade själva anmält intresse av att delta i ett 

samtal om studiemotivationsfrågor (se bilaga). Intervjuerna genomfördes av en forsk-

ningsassistent som själv är verksam grundskolelärare och med mångårig vana att arbeta med 

åldersgruppen.  

 

Enkäterna och intervjufrågorna till eleverna har diskuterats i studiens styrgrupp, bestående av 

ingående forskare och forskningsassistenter från Mittuniversitetet samt en projektansvarig 

representant från huvudmannen, och i en till projektet kopplad referensgrupp, bestående av 

representanter från huvudmannens förvaltningsledning, en verksamhetsansvarig chef på 

Mittuniversitetet samt ingående forskare och forskningsassistenter från Mittuniversitetet. Hela 

studien har, med tanke på elevernas åldrar och med särskilt fokus på elevintervjuerna och 

elevenkäterna, prövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (beslut dnr 2021-03408). 

Vid samtliga intervjuer av elever, lärare, elevhälsopersonal och rektorer, har skriftligt 

medgivande om att spela in intervjuerna för transkribering inhämtats.  

 

Förutom webenkät och gruppintervjuer med elever har en webenkät och gruppintervjuer 

genomförts med lärare verksamma i åldersklasserna på de utvalda grundskolorna (se bilaga). 

Vad avser lärarenkäterna, i likhet med elevenkäterna, varierar antalet svar per skola. För att 

underlätta jämförelser redovisas materialet i form av procentsatser. Det är mycket viktigt att 

vid läsning av tabeller även uppmärksamma antalet svar som procentsatserna bygger på. 

Antalet svar redovisas i de kommande tabellerna i form av talet n efterföljt av en siffra.  

 

Tabell 1.3. Fördelning av lärarenkäter efter skola.  

 

Skola Antal 

Bergsåker 30 

Vibacke 11 

Matfors 19 

Höglunda 0 

Montessori 20 

  

Summa 80 

 

Individuella intervjuer har även genomförts med skolornas rektorer (se bilaga) och grupp-

intervjuer har genomförts med elevhälsoteam på skolorna (se bilaga). Elevhälsoteam har 

endera varit uppdelade efter åldersgrupper de arbetar mot eller täckande hela skolans 

elevgrupper.  

 



 

 

 

 

 

Urvalet av skolor har gjorts utifrån intresseanmälan från skolorna. En av de fem ursprungligen 

utvalda skolorna (Hagaskolan) avbröt sin medverkan i projektet kort efter att det startat. 

Ledning och personal på skolan upplevde, att den verksamhetsmässiga ansträngning som den 

då akuta situation som Coronaepidemin medförde omöjliggjorde medverkan. Skolan ersattes 

då med en annan grundskola (Sundsvalls Montessoriskola) som visat intresse för deltagande i 

projektet. Bytet av skola påverkade inte tidsplanering eller genomförande av materialinsam-

ling. I tabell 1.3 ovan framgår att ingen lärarenkät inkommit från Höglundaskolan. Förklar-

ingen är här, i likhet med Hagaskolan, att den pågående Coronaepidemin medförde stora 

verksamhetsmässiga ansträngningar som hindrade medverkan i lärarenkäten.  

 

Studien har genomförts på samtliga skolor under pågående Coronaepidemi, vilket har utgjort 

en besvärande situation för projektet och för de deltagande skolorna. Coronaepidemin har 

skapat svårigheter att komma i kontakt med vissa av skolorna och även beträffande, att på ett 

effektivt och smidigt sätt genomföra materialinsamlingen. Detta har medfört en stor arbets-

belastning på de forskningsassistenter som arbetat i projektet, men också på möjligheterna för 

skolorna att fullgöra sin medverkan. Trots dessa utmaningar har materialinsamlingen 

genomförts enligt planering, med endast undantag av lärarenkäter i en skola.  

 

Den genomförda etikforskningsprövningen, rektorernas önskemål om att alla berörda lärare, 

förutom intervjuer, också skulle erbjudas att delta i en webenkät och det extra arbete som 

Coronaepidemin medfört gällande materialinsamling, har gjort att projekttiden behövt 

förlängas. Från en ursprunglig tanke om att vara slutfört i februari månad år 2022 har 

projektets avslut skjutits till oktober månad år 2022.  Detta har dock inte påverkat studiens 

resultat eller tillförlitlighet.  

 

Materialinsamlingen har byggt på en ambition av triangulering (enkäter, individuella 

intervjuer, gruppintervjuer) skolledare, lärare, elevhälsoteam och ett urval elever, vilket ger en 

mångsidig bild av frågan om grundskoleelevers studiemotivation. Resultaten har återförts till 

de skolor som varit intresserade av materialet, så att skolledare, elevhälsopersonal, lärare och 

arbetslag kan nyttja studiens resultat till ett organisatoriskt och didaktiskt utvecklingsarbete.  
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Tabell 1.4 Fördelning av intervjuer efter skolor och kategorier svarande. 39 intervjutillfällen 

fördelad mellan individuella (rektorer) och fokusgruppsintervjuer (EHT-team, lärare och 

elever). 

 

Skola Åk Pojkar Flickor Lärare EHT 

F/1-6 

EHT 7-

9 

Rektor 

Bergsåker 3 3 3 2 3  1 

 6 3 3 2    

 8 2 1 6  6  

Höglunda 3 2 1 2 4  1 

 6 3 3 6    

 8 2 3     

Matfors 3 2 2 1 3  1 

 6 2 3     

 8 1 2     

Montessori 3 3 3 3 4  1 

 6 3 3     

 8 0 2     

Vibacke 3 3 3 3   1 

 6 0 4 1 3   

 8 2 3   3  

     9   

Totalt  30 39 26 35 9 5 
• Uppgifterna om intervjuade lärare och EHT-personal anges i tabellen under årskurs tre, men avser i 

många fall sammanräknat för åk 3, 6 och 8. Detta på grund av att lärare och EHT-personal kan vara 

verksamma i alla årskurserna. 

• Sammantaget intervjuades 69 elever, 26 lärare, 35 EHT-personal och 5 rektorer. 

 

Studien är en viktig fortsättning på det projekt gällande studiemotivation i gymnasieskolan 

som pågått i samarbete mellan Sundsvalls gymnasium och forskare på Mittuniversitet under 

flera år. I en första fas var fyra gymnasieprogram involverade, i en andra fas tillkom tre 

program ytterligare. I den andra fasen utvecklades studien även till att innefatta rektorers 

uppfattningar samt att där även inkorporerades frågeställningar gällande elevhälsoarbete. Det 

senare eftersom frågan om elevhälsa utgör en viktig påverkansfaktor för studiemotivation. 

Projektet som slutredovisas med denna rapport utgör den tredje fasen i arbetet med studie-

motivationsfrågor. Med studiemotivation för lärande – yngre åldrar har fokus flyttats från 

gymnasieskolan till grundskolan. Även i denna studie har elevers, lärares och rektorer 

uppfattningar varit i fokus, men denna gång även kompletterad med enkäter till lärare och 

intervjuer med elevhälsoteam.  

 

Elevhälsa återverkar på studiemotivation på såväl ett individplan som på ett organisatoriskt 

plan. På individnivå är det relevant att anta, att elevers välmående återverkar på det intresse 

och den energi som kan läggas på skolarbetet. På ett organisatoriskt plan är det på motsva-

rande sätt rimligt att anta, att det sätt på vilket elevhälsoarbetet är organiserat och genomförs 

återverkar på de insatser som kan göras för att stärka elevers studiemotivation. I statistiska 

termer kan detta beskrivas som att elevhälsoarbetet därmed ses som en viktig oberoende 



 

 

 

 

 

variabel för utfallet av den beroende variabeln studiemotivation. Detta perspektiv över-

ensstämmer även med vårt teoretiska perspektiv.  

 

Materialbearbetning 

Enkäterna innehåller frågor med såväl öppna som slutna svarsalternativ och kommer att 

presenteras med hjälp av deskriptiv statistisk metod (diagram, ordmoln med mera). Det 

statistiska materialet för eleverna presenteras uppdelat på skola (fem skolor) och årskurser 

(årskurs tre, sex och åtta) i respektive skola. I presentationen kommer materialet också att 

kommenteras gällande variation i svar beroende på övriga bakgrundsvariabler (kön, socialt 

kapital, socio-ekonomi med mera). Observera att dessa kommentarer huvudsakligen kommer 

att ske i löpande text, det vill säga inte i form av tabeller. Detta för att minska förekomsten av 

tabeller och öka läsbarheten för redovisningen av enkätsvaren. Lärarenkäterna presenteras 

uppdelade på skola och kön. Även i detta fall kommenteras enkätens övriga bakgrunds-

variabler oftast i löpande text och inte i form av tabeller. Återigen görs detta i avsikt att öka 

läsbarheten vid presentationen av enkätmaterialet. 

 

Enkäterna har bearbetats med hjälp av deskriptiv (beskrivande) statistik och presenteras med 

hjälp av olika vanligt förekommande diagram och figurer. I det fortsatta arbetet med 

materialet, som kommer att presenteras i form av vetenskapliga artiklar publicerade i 

internationella tidskrifter, kommer även analytiska statistiska metoder användas.  

 

Intervjuerna har bearbetats med en hybrid innehållsanalys och med en fenomenografisk metod 

(Neuendorf 2017; Krippendorf 2019). Från tidigare studier (studiemotivation gymnasiet, se 

vidare Boström och Bostedt 2020a, 2020b, 2020c, 2021, 2022) finns goda erfarenheter av att 

använda hybrid innehållsanalys för bearbetning av intervjumaterial, såväl de individuella som 

fokusgruppsintervjuerna. Intervjusvaren presenteras med uppdelning på rektorer 

(sammanhållet, ej efter skola), lärare (sammanhållet, ej efter skola) och elever (uppdelade 

efter klasser, det vill säga 3 ,6 och 8). Intervjuerna och de enkätfrågor som ställts till elever 

och lärare gällande elevhälsofrågor presenteras i ett separat kapitel. Dels ges en översiktlig 

samlad presentation av materialet, dels svaren uppdelade på elever, lärare och rektorer.  

 

Intresset i denna studie är faktorer som är direkt kopplade till skolan. Hur tiden utanför skolan 

påverkar elevernas studiemotivation är alltså inte en primär del av studiens intresse. Detta 

skrivet även om vi förstår att exempelvis en elevs hemmaförhållanden (stöd från vuxna, 

tillgång till litteratur och eventuell social problematik) på olika sätt kan ha betydelse för 

studiemotivation. Vidare studeras enbart fem av Sundsvalls kommuns grundskolor och enbart 

tre klasser per skola.  

 

Avslutning 

Innehållet i denna rapport kan dels utgöra intressant läsning av såväl teorier om studiemoti-

vation som en givande översikt av aktuell forskning gällande studiemotivation i grundskolan. 

Vidare kan presentationen av elevers, lärares, EHT-teams och rektors svar på enkät och 

intervjuer ge underlag för ett framgångsrikt arbete med studiemotivationsfrågorna på de fem 

grundskolorna och i kommunens övriga grundskolor. Dessutom kan rapporten utgöra ett stöd 
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för elever, lärare och rektorer i arbetet med att adressera frågan om studiemotivation, så att 

skolans övergripande mål enligt 1 kap. 4 § skollagen (SFS 2010:800) om att ”barn och elever 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” ska kunna uppnås på bästa sätt. I skollagen 

ställs också krav på att skolan ska ”främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära”, där utbildningen tar hänsyn ”till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 

vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-

ningen” (1 kap. 4§ skollagen). För föreliggande studie är det en grundläggande utgångspunkt, 

att kunskaper om elevers studiemotivation respektive brist på motivation är en viktig fråga att 

lyfta, för att uppnå en livslång lust att lära.  

 

I rapportens två avslutande kapitel kommenteras dess empiriska innehåll i relation till didak-

tiska perspektiv, teoretiska utgångspunkter och generella slutsatser. En ambition är, att de 

konkreta tips och idéer som presenteras gällande att arbeta med studiemotivationsfrågor, kan 

utgöra ett stöd för elevers arbete med att inhämta och utveckla kunskaper och värden.  

Vilka är då de dominerande teorierna om studiemotivation och vad finns skrivet, nationellt 

och internationellt, på senare tid om studiemotivation i grundskolan? Det blir temat för de två 

kommande kapitlen. 

 

  



 

 

 

 

 

2. Studiemotivation och elevhälsa – teoretiska perspektiv 

Studiemotivation utgör, som konstaterats i inledningsavsnittet, en viktig grundförutsättning 

för lärande. Den är därmed betydelsefull för såväl den enskilde eleven som för skolan och för 

samhället. Enligt Sveriges Elevkårer och Lärarnas Riksförbund (2014) är de viktigaste 

instrumenten för att höja studiemotivationen (a) interaktionen lärare–elev, samt (b) tillgången 

till elevhälsa. Illeris (2015) hävdar att elevers motivationsproblem kan uppträda relativt tidigt 

i grundskolan, vilket påverkar både arbetsklimat och lärande.  

 

2.1 Motivationsteorier 

Motivation är ett klassiskt forskningsområde inom såväl pedagogik som psykologi och 

pedagogisk psykologi. Motivation som begrepp har även tydliga kopplingar till 

forskningsfältet didaktik. Enligt Jerkeby (2019) kan motivation förstås och diskuteras på flera 

olika sätt. Han menar dock att begreppet oftast är förknippat med ett rationalistiskt mål - 

medelperspektiv, och att motivation är något individer anses ha eller inte ha. En alternativ 

utgångspunkt är att se motivation som en del av en social process byggd på tillit. Tilliten utgör 

då en grund för att i sociala sammanhang vilja och de facto göra något. Motivation kan också 

anses utgöra en förutsättning för socialt samspel, via kommunikation, interaktion och 

handling, som skapar möjligheter för eller hindrar lärande. Ytterligare ett perspektiv är att se 

motivation som en grund till, och uttryck för, vad enskilda individer vill eller inte vill vara. 

Det vill säga identitetsskapande processer. Hur individer interagerar utifrån vad de vill vara 

(identitet) påverkas eller möjliggörs av tidsandan, kulturen. Ungdomskulturen, kompisars 

betydelse, är ett starkt och viktigt inslag i ungdomars socialisationsprocess. Vad man vill blir 

därmed, till viss eller stor del, avhängigt vad som är gångbart eller möjligt att uppnå i det 

sammanhang man befinner sig (skolan). Jerkeby (2019) Dessa olika sätt att närma sig 

begreppet motivation känns igen även i de dominerande teorierna om motivation.  

 

Med motivation avses i denna rapport att vilja någonting. För att vilja ett mål måste målet 

upplevas som attraktivare än alternativet att låta allting vara som det är. Det är som en 

beslutssats: på plussidan finns det man vinner och på minussidan det man förlorar samt det 

besvär man får lägga ner. Det gäller alltså att vinsterna framstår som stora och tydliga och att 

det man förlorar är mindre värt. Ofta anges fem generella ansatser som alla relaterar till frågan 

om motivation (Woolfolk, 2020). Behaviorismen söker förklaringen till motivation i 

förhållande till individer och yttre faktorer, såsom belöningar och bestraffningar, liksom andra 

möjliga incitament till handling. Genom belöningar eller bestraffningar av vissa beteenden 

kan till exempel elever utveckla handlingsstrategier eller vanor att agera på ett visst sätt. I den 

humanistiska ansatsen söks motivationens rötter i individernas inre förhållanden, såsom 

strävan efter självkänsla, självförtroende och uppfyllande av personliga mål. Ansatsen söker 

därmed motivationens utgångspunkt i ett bejakande av individernas inre resurser, såsom 

självkänsla och önskan till självförverkligande. I den kognitiva ansatsen förklaras motivation 

av individers inre faktorer, såsom övertygelser, förväntningar och uppfattningar om vad som 

krävs för framgång i livet. Beteenden anses styrda av individernas tankar, inte av belöningar 

eller bestraffningar. Den sociokulturella ansatsen betonar att motivation formas utifrån 
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individernas deltagande i olika lärandegemenskaper. Elever kan till exempel motiveras till 

lärande, om de befinner sig i ett klassrumssammanhang, där lärandet utgör primärt fokus. Den 

sociala kognitionsteorin fokuserar på hur individer interagerar med varandra och med 

omgivningen. Värden, mål och förväntningar blir enligt denna ansats betydelsefulla för att 

förstå och förklara motivation. Den sociala kognitionsteorin ser motivation som en produkt av 

två huvudsakliga krafter: individernas förväntan att nå ett visst mål och det värde detta mål 

har för dem. Till förväntan och värde kan också läggas kostnad (Eccles & Wigfield, 2002). 

Värden måste bedömas i förhållande till vad det kostar att uppnå dem. För elever kan detta 

exemplifieras med frågor som: Hur mycket kraft måste jag lägga ner på detta? Vad kan jag i 

stället satsa på eller göra? Vilka risker tar jag och vilka möjligheter skapar jag genom att göra 

detta? Den sociala kognitionsteorin utgår därmed från såväl inre som yttre påverkansfaktorer. 

Det finns ett antagande om ömsesidig påverkan, det vill säga att personliga faktorer som 

förväntningar, attityder och kunskap, den fysiska och sociala miljön inbegripande andra 

människor och den fysiska omgivningen och beteende, det vill säga individuella handlingar, 

påverkar och påverkas av varandra (Woolfolk & Karlberg, 2015). En viktig del i den sociala 

kognitionsteorin är dess fokus på självtillit, det vill säga individers bedömning av personliga 

förmågor, vilket påverkar motivationen. 

 

Linnenbrink-Garcia och Patall (2016) ger en något annorlunda presentation av teorier länkade 

till frågan om motivation. Deras uppdelning överensstämmer med de fem huvudgrupper som 

redan redovisats, men det är ändå intressant att presentera dem här, då de lyfter fram teorier-

nas specifika huvudfokus gällande forskning om motivation, vilket underlättar i presentatio-

nen av utgångspunkterna för föreliggande studie. Linnenbrink-Garcia och Patall nämner 

social cognitive theory, det vill säga sociala relationer eller sociala kognitiva frågor gällande 

relationer mellan individ, handling och omgivning. Expectancy-value theory handlar om 

förväntningar och skolans, studiernas och uppgifternas uppfattade värde. Det vill säga 

individers förväntningar om att lyckas med en aktivitet, samt hur betydelsefullt värdet av 

denna aktivitet är och dess påverkan på motivationen. Motivationen manifesterar sig i valet av 

aktivitet, den ansträngning som investeras i aktiviteten, och hur uthålliga individerna är. 

Teoribildningen interest skiljer mellan det personliga intresset som finns hos enskilda 

individer och är stabilt över tid, och det situationella intresset som utvecklas ur och upprätt-

hålls av kontextuella faktorer. Self-determination theory utgår från att det finns olika grader 

och typer av motivation. Elevers motivation, till exempel, kan vara hög eller låg och baseras 

på inre eller yttre motivationsfaktorer. Elever som drivs av inre motivation utför en aktivitet, 

för att aktiviteten i sig själv upplevs som viktig eller intressant. För elever som drivs av yttre 

motivation, ses aktiviteten som ett medel, för att uppnå även andra mål. Teorin lyfter fram 

individernas autonomi, kompetens, internalisering och integrering, det vill säga processerna, 

med vilka individer tar in respektive omvandlar motiven, för att göra handlingarna till sina 

egna, som betydelsefulla faktorer för motivation. Ju mer eleverna har internaliserat anledning-

arna för att agera på ett visst sätt och införlivat dessa, desto mer självständiga blir deras yttre 

motiverade handlingar. I skolmiljön kan detta liknas vid, i vilken utsträckning eleverna 

förstått vikten av att lära sig, gjort det till sin värdering och därmed upplever det som 

betydelsefullt att engagera sig i det egna lärandet. Achivement goal theory utgår från, att det 

finns två primära orsaker till individers engagemang i prestationsorienterade aktiviteter; dels 



 

 

 

 

 

att utveckla kompetens, dels att uppvisa kompetens. Attribution theory handlar om hur 

individer förklarar orsakerna till olika händelser. De svar som ges, så kallade attributioner, 

klassificeras i forskningssammanhang ofta som yttre respektive inre faktorer, kontrollerbarhet 

och stabilitet (Linnenbrink-Garcia & Patall, 2016; se även Skaalvik & Skaalvik, 2016). 

 

I studier som, i likhet med den här presenterade, syftar till att öka förståelsen av elevers 

studiemotivation, är det intressant att beakta såväl inre som yttre faktorer. Med inre faktorer 

avses elevernas individuella drivkrafter, och med yttre faktorer avses den påverkan som den 

sociala och fysiska omgivningen, lärarna, hemmet och arbetsformerna för undervisning i 

skolan har på motivationen. Dessa utgångspunkter har styrt utformningen av de enkäter och 

de intervjumanualer (se bilagor) som använts i studien. 

. 

2.2 Definitioner och förståelser av motivation 

Utöver de redan redovisade generella ansatserna och teorierna om motivation, förekommer 

även olika definitioner av begreppet motivation. Stensmo (2008; jfr Criss, 2011) menar att 

ordet motivation kan härledas ut latinets movere, som betyder att röra sig. Motivation 

betecknar då ”de processer som sätter människan i rörelse, de krafter som ger hennes beteende 

energi och riktning” (Stensmo, 2008, s. 117). Dessa krafter kan vara individernas egna viljor 

likväl som omgivningsfaktorer. Guay med kollegor (2010) tar fasta på betydelsen av 

viljeinriktning, och menar att motivation kan definieras som de underliggande orsakerna till 

beteenden. Att vara motiverad är, enligt Ryan och Deci (2000), att vara påverkad att göra 

något. Andra hävdar dock att motivation är ”ett inre tillstånd som väcker, styr och 

upprätthåller beteenden” (Woolfolk & Karlberg, 2015, s. 411). Robbins (2001; se även 

Brynolf med flera, 2015) definierar begreppet som ansträngningarna att nå ett mål genom 

intensitet, färdriktning och envishet, det vill säga hur hårt individerna anstränger sig och 

strävar efter att nå ett mål. Därmed konstateras att begreppet motivation kan definieras både 

mycket precist och mer allmänt, samt att det kan fokusera på inre och, eller, yttre faktorer 

(jämför Deci med flera, 2001).  

 

Med interna motivationsfaktorer avses individers vilja att söka och klara utmaningar utifrån 

en strävan att tillfredsställa personliga intressen genom att använda sina förmågor. Inom 

forskningen lyfts de interna faktorerna ofta fram som särskilt intressanta. Håkansson och 

Sundberg (2020) varnar dock för att se frågan om motivation som en enbart individuell 

egenskap. De menar att även ”om vi föreställer oss att motivation beror på den enskilda, att 

det är en psykologisk faktor, så visar forskningen alltså något annat: Motivation har sitt 

ursprung i dynamiska relationer mellan människor, den är kontextbunden och föränderlig 

snarare än generaliserbar och stabil, och den är därtill även relaterad till psykologiska 

erfarenheter som till exempel känslor” (a.a. s. 146–147). 

 

Med yttre motivationsfaktorer avses strävan att motsvara förväntningar eller krav som 

kommer från, eller uppfattas bero på, faktorer utanför individerna själva. I skolans värld kan 

det vara att få ett visst betyg eller omdöme, eller att anpassa sig till ett förväntat beteende i 

gruppen eller i förhållande till lärarna. Yttre motivation kan vara endera kontrollerad eller 



 

 

 

19 

 

autonom motivation. Kontrollerad yttre motivation handlar om att bli kontrollerad av någon 

annan genom belöning, sanktioner eller rädsla för att misslyckas. Autonom yttre motivation 

innebär i en skolkontext, att eleverna tagit till sig skolans värden och anstränger sig även om 

aktiviteten i sig inte ger lust. Det vill säga ”när en person känner inre motivation behövs inte 

incitament eller bestraffningar, eftersom aktiviteten i sig är tillfredsställande och givande” 

(Woolfolk och Karlberg, 2015, s. 413). Samtidigt är det svårt att avgöra, när elever drivs av 

inre eller yttre motivationsfaktorer. Det innebär att den viktigaste skillnaden mellan dessa två 

begrepp är elevernas motiv till handlandet, det vill säga om motiven är internt eller externt 

motiverade. Vissa forskare anser dock att dikotomin inre–yttre är alltför svartvit. Måhända är 

de inre och yttre faktorerna beroende av varandra (Vaanstenkiste m.fl., 2006) eller utgör 

ändpunkter på ett kontinuum (Covington & Muller, 2001).  

 

En tredje typ av motivation, som inte får glömmas bort, är obefintlig motivation, till exempel 

när elever har svårt att hitta motivation över huvud taget. I detta tillstånd ger de upp och 

skyller på andra faktorer än sig själva och ser helt enkelt inte sambandet mellan prestation och 

resultat (Sjöberg, 1997).  

 

För att analysera studiemotivation behövs ett perspektiv som inte bara fokuserar enskilda 

elever utan beaktar hela skol- och klassrumssituationen. Detta är något som även Imsen 

(2006) kommenterar gällande analytiska modeller för lärande. Hon menar att det som sker 

kan kopplas till (a) individer, (b) samspelet mellan två personer, (c) triangelförhållandet elev–

lärare–lärostoff, den didaktiska triangeln, eller (d) ett större strukturerat sammanhang, 

samhällsprocesser (Imsen, 2006). En slutsats blir då, att lärare behöver uppmuntra elevers inre 

motivation, samtidigt som de beaktar deras autonoma yttre motivation som främjar lärandet i 

skolans kontext (Anderman & Anderman, 2009). Detta kan även kallas interaktiv motivation, 

det vill säga ”motivation formas i ett samspel mellan en situation och en person” (Stensmo, 

2008, s. 120). Elevers prestationer formas av de egna ambitionerna och i samspelet mellan 

lärares, föräldrars och andras förväntningar. Detta knyter även an till den tidigare presenterade 

attributionsteorins perspektiv. Inre orsaker, till exempel förmåga, ansträngning och vilja, yttre 

faktorer som uppgifters svårighet, hjälp från andra, stabilitet, till exempel att något kan förstås 

som stabilt över tid eller situationsbundet, och ansvar, som till exempel egen vilja eller ovilja 

liksom påverkan av omständigheter som andras vilja eller ovilja, blir viktiga begrepp, för att 

förstå studiemotivation. Lärarna utgör här viktiga motivatörer, genom att stimulera till 

engagemang och ansträngning, stärka undervisningsbetingelserna, stödja såväl individer som 

grupper, samt forma klassrumsklimatet (Stensmo, 2008). Lärarnas betydelse för elevernas 

studiemotivation genom de sätt de förmedlar sina förväntningar och organiserar klassrums-

aktiviteter, bekräftas även av Giota (2013).  

 

Utgångspunkten i denna rapport är att studiemotivation, i likhet med motivation i allmänhet, 

handlar om såväl transaktion som interaktion (Perry med flera, 2006). Det betyder att 

motivation inte ska förstås som enbart en individuell egenskap; motivation handlar även om 

förhandlingar av mening i det sociala samspelet. Motivation ses som en process som är 

integrerad i en större helhet, omöjlig att separera från lärande, individuella skillnader, 

uppgifters karaktär eller samhällelig kontext. Av detta skäl blir fältstudier, såsom intervjuer 



 

 

 

 

 

med lärare och elever, viktiga, något som det projekt som redovisas med denna rapport har 

tagit fasta på. Enligt Perry med kollegor (2006) finns det starka kopplingar mellan motivation 

och (a) kommunicerade förväntningar, (b) tydliga återkopplingar om resultat, (c) interaktion 

mellan lärare och elev samt mellan elever, (d) ett positivt klimat samt (e) lärares ledarskap. 

Detta överensstämmer med Blomgren, vars forskning visar, att ett flertal faktorer som, enligt 

eleverna själva, främjar deras motivation inkluderas i det sociala klimatet. Han kopplar även 

samman motivation med pedagogiska förhållningssätt, lärmiljöer, didaktiska frågeställningar 

och lärarnas betydelse. Det vill säga frågor som relaterar till lärande och synen på kunskap 

(Blomgren, 2016).  

 

Skaalvik och Skaalvik (2016) menar, att olika motivationsteorier belyser olika saker i för-

hållande till skola och elever. Det kan handla om kapacitet, elevens tro på sin egen kapacitet, 

egenvärdering (hur duktig är jag och hur duktig kan jag bli?), självkänsla (klarar jag av 

detta?), målorientering (hur användbart eller betydelsefullt är detta?), förväntningar (vad lär 

jag av detta?), inre och yttre motivation (vill och måste jag detta?), attribution (varför 

lyckades eller misslyckades jag?) samt sociala relationer (vilken betydelse har hemmet, 

läraren och de andra eleverna för mig?). (Skalvik och Skalvik, 2016).  

 

I skolans kontext spelar lärarens och elevens eller elevernas möten i klassrummet stor roll. De 

interagerar med varandra på många olika sätt. För att öka elevers studiemotivation krävs, 

enligt Giota (2013), att lärare förstår och tar hänsyn till komplexiteten av händelser, elever 

och grupper när hen organiserar och planerar undervisningen. Lärare kan påverka elevers 

motivation på olika sätt, där några viktiga faktorer att beakta är uppgifters utformning, elevers 

självständighet, indelning av elever i olika grupper (Hugo, 2011), utvärdering, tidsaspekter, 

didaktisk mångfald (Woolfolk & Karlberg, 2015), lärstrategier och metakognitiva strategier 

(Boström, 2004; 2011a; 2011b; 2013) och lärares ledarskap i klassrummet (Augustsson & 

Boström, 2016; Hattie, 2009). Det som försämrar elevers studiemotivation är bland annat 

ineffektiv eller ingen återkoppling (Giota, 2013), brist på samband, negativ stämning i 

klassen, alltför svåra uppgifter (Hugo, 2011), långsam takt, fokus på att bli klar snarare än att 

lära sig, dålig planering, bestraffande ledarskap och oattraktiva klassrum (Woolfolk & 

Karlberg, 2015).  

 

Lärares undervisningsstrategier har direkt inverkan på elevers motivationsstrategier, eftersom 

dessa påverkar elevers lärstrategier – positivt, neutralt eller negativt. Om lärare kan matcha 

sina undervisningsstrategier med elevers lärstrategier, skapas goda förutsättningar för såväl 

elevers motivation som studieresultat (Boström, 2011a; 2013; Dunn & Griggs, 2007). Elever 

har exempelvis behov av tydlig struktur i undervisningen. Det vill säga de motiveras om de 

får tydliga ramar och instruktioner, scheman och tidsplaneringar, förebildliga konkreta 

exempel, samt återkommande feedback (Boström & Gidlund, 2016). 

 

Vidare har elevers uppfattningar om självvärde, kompetensupplevelse och individuella 

målsättningar (Hugo, 2011; Wery & Thomson, 2013) avgörande betydelse för deras studie-

motivation. Relevant i detta sammanhang är också att uppmärksamma de känslor som väcks 

vid framgångar och misslyckanden, samt lärares didaktiska kompetens att hantera detta både 



 

 

 

21 

 

på grupp- och individnivå (Giota, 2013; Lundahl med flera, 2015). Studiemotivation förefaller 

även påverkas av hur elever uppfattar arbetsuppgifterna; om de är relevanta, hur mycket nytta 

de ser i dem, upplevd svårighetsgrad, arbetssätt (jämför Chiriac, 2012; Granström, 2020), 

återkoppling, gruppindelning, gruppdynamik och flera faktorer som har att göra med själva 

klassrumsarbetet (Håkansson & Sundberg, 2020; Woolfolk & Karlberg, 2015; Zimmerman, 

2018), samt kön (Berg med flera, 2019; Dunn & Griggs, 2006; Zimmerman, 2018). Lärare 

och deras samlade didaktiska kompetens tycks dock vara viktigast för elevers 

studiemotivation (Hattie, 2009).  

 

Det som hittills har beskrivits handlar framför allt om relationernas betydelse för elevers 

studiemotivation och resultat. Inom relationell pedagogik (Aspelin, 2018) betonas, att 

framgångsrikt lärande sker i pedagogiska möten som karaktäriseras av förtroende, omsorg och 

respekt. Studiemotivation påverkas således av känslor, men också av studiestrategier och de 

lärmiljöer, den undervisning och den fysiska och sociala miljö som eleverna befinner sig i.  

 

2.3 Definitioner och förståelser av begreppet hälsa 
 

Den mest kända definitionen av hälsa kommer från Världshälsoorganisationens (WHO) 

konstitution från år 1948; ”Health is a state of complete physical, mental and social well-

being, and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1948). Där definieras hälsa 

som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara 

frånvaro av sjukdom eller svaghet. WHO ville genom definitionen sätta ljus på att hälso-

utvecklingen inte enbart är kopplad till faktorer som sjukdomsförebyggande åtgärder och en 

bättre sjukvård, utan att det även finns andra, samhälleliga faktorer som kan ligga bakom 

såväl utveckling av sjukdomar som deras fördelning i befolkningen. Denna klassiska 

definition fokuserade på en hälsosyn som betonar det friska och människans sociala liv, i 

stället för det sjuka. Hälsa skulle vara ett positivt mål som angår hela människan och hennes 

livssituation (WHO 1948).  

 

WHOs definition av hälsa har dock kritiserats och i WHO:s Ottawamanifest från år 1986 

utvecklades hälsobegreppet ytterligare, där det hälsofrämjande arbetet gavs följande defini-

tion: ”Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to 

improve, their health. To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an 

individual or group must be able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to 

change or cope with the environment. Health is therefore, seen as a resource for everyday life, 

not the objective of living.” (WHO, 1986). 

 

På senare år har synen på hälsa utvecklats ytterligare och kan innehållsligt ses som ett begrepp  

i kontinuerlig förändring men också som en resurs för både individ och samhälle. Till exem-

pel beskriver Kostenius och Lindqvist (2006) hälsa som ”ett jämviktstillstånd av fysiskt, 

psykiskt, emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både är en resurs och en förut-

sättning för mänskligt liv”. Den holistiska ansatsen i denna definition bygger på en hälsoteori 

som tar sin utgångspunkt i individens förmåga att uppfylla sina egna mål. Full hälsa kan 



 

 

 

 

 

uppnås, genom att individen klarar att med rimliga förutsättningar socialt, kulturellt och 

ekonomiskt förverkliga sina mål. 

 

Det salutogena perspektivet är en teori som fokuserar på vad som leder till hälsa, hur man får 

hälsa och vad som bidrar till hälsoutvecklingen. Hälsa skapas inom detta perspektiv av 

fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel (Antonovsky 2005). Det salutogena per-

spektivet handlar om att leva ett liv som strävar mot hälsoutveckling, och kan kopplas till 

hälsoteorin KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). 

 

KASAM är en teoretisk modell som bygger på tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet innebär att man förstår sig på och har förmåga att bedöma 

verkligheten ur kognitiva aspekter. Hanterbarhet innebär att ha förmåga att hantera och möta 

olika krav. Meningsfullhet innebär att ha motivation för att vilja påverka det som sker. Det 

individen gör har betydelse inte enbart i kognitiv mening, utan också rent känslomässigt. Det 

som sker upplevs som en utmaning och något som man känner sig delaktig i. Antonovskys 

(2005) undersökningar visade, att individer med en hög KASAM också hade höga värden för 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om något som görs är begrip-

ligt, hanterbart och meningsfullt leder det i riktning mot bättre hälsa. I motsatts till detta står 

det patogena perspektivet, en teori som beskrivs utifrån ett synsätt, där det sjuka och det 

onormala är av centralt intresse. Vad är onormalt och vad gör människan sjuk? (Antonovsky 

2005). 

 

Det finns många faktorer som påverkar vår hälsa. Dahlgren och Whitehead (1991) lanserade 

under tidigt 1990-tal en modell som illustrerar ett helhetsperspektiv över hälsans bestämnings-

faktorer, se figur 2.1. Dessa bestämningsfaktorer uppvisar ett brett spektrum av aspekter på 

olika nivåer och genom olika strukturer med betydelse för vår hälsa. Här återfinns såväl 

biologiska faktorer som levnadsvanor och sociala relationer, men även faktorer på 

samhällsnivå som till exempel samhällsekonomi och miljöaspekter. Faktorer som kön, ålder 

och arv kan vi inte göra något åt, men övriga faktorer är påverkbara. Även om vi själva 

upplever oss göra egna val gällande exempelvis levnadsvanor, formas dessa val även utifrån 

såväl den omgivning vi befinner oss i som utifrån våra förutsättningar. Med sämre livsvillkor, 

ökar benägenheten för ohälsosamma levnadsvanor, vilket medför att hälsa skiljer sig åt mellan 

olika grupper av befolkningen. Ett sådant befolkningsperspektiv introducerar begreppet 

Folkhälsa, som avser just befolkningens hälsotillstånd och därför inte enbart beskriver 

sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor, hälsorisker samt skyddsfaktorer för hälsan i befolkningen, 

utan också de olikheter som råder mellan olika grupper i befolkningen (Pellmer & Wrammer, 

2007).  

 

Att flera av hälsans bestämningsfaktorer är påverkbara och att det samtidigt förekommer 

systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, har fått stor uppmärk-

samhet. Inriktningen att arbeta för en mer jämlik hälsa lyfts bland annat i det övergripande 

nationella målet för folkhälsopolitiken (Proposition 2017/18:249), vilket lyder: ”Att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en generation” (Proposition 2017/18:249). 



 

 

 

23 

 

Ett sätt att beskriva vad som påverkar hälsan och dess fördelning i befolkningen är 

Whiteheads och Dahlgrens regnbågsmodell. 

 

 

 

Figur 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer 

 

 

 
Källa https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa/vad-ar-

folkhalsa/sociala-bestamningsfaktorer/ 2022-08-01. 

 

 

Skollagen anger tydligt skolans hälsoansvar och skolan påverkar barn och ungdomars 

framtida levnadssätt, eftersom de tillbringar mycket av sin tid i skolan. I skollagen (SFS 

2010:800 §25) står;  

 

”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska 

främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål 

ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal 

med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.” 

 

Det har gjorts miljonsatsningar för att förstärka elevhälsan och varje skola ska idag erbjuda en 

samlad elevhälsa med tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal 

med specialpedagogisk kompetens. Professioner inom elevhälsan möter alla elever i skolan i 

olika sammanhang och ska främst arbeta hälsofrämjande men även förebyggande och 

åtgärdande (SFS 2010:800). Att olika kompetenser samarbetar tvärprofessionellt, är 



 

 

 

 

 

avgörande för att effektivt kunna hjälpa elever som har behov av stöd. En elev som mår bra 

har bättre förutsättningar att lyckas i skolan och hälsa och lärande hänger därmed ihop 

(Skolverket 2012). 

 

2.4 Relationen motivation - hälsa 
 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har utvecklat en tillgänglighetmodell för 

lärande (SPSM, 2022). Modellen integrerar motivationsteori med hälsoperspektiv och är 

därmed intressant för det projekt som redovisas i denna rapport. Utgångspunkten är att beakta 

alla barns och elevers olika behov och förutsättningar. Modellen har utvecklats för att särskilt 

markera behov hos barn och elever med särskilda behov, men kan appliceras på alla. 

Modellen sammanfattar mycket av de teoretiska utgångspunkter som presenterats i detta 

kapitel och lämpar sig därför även som sammanfattning av kapitlet.  

 

Tillgänglighetsmodellen innehåller fyra olika områden med indikatorer viktiga för 

tillgänglighet. Det ena är förutsättningar för lärande, inbegripande rätten till lärande och 

trygghet, delaktighet, hälsa och lärande, språk och kommunikation, meningsskapande och 

motivation och kroppen i lärandet. De namngivna indikatorerna har alla relevans för 

motivationsbegreppet, där till exempel kroppen i lärandet, förutom att hantera kroppsliga 

utmaningar, kan förstås som vikten av fysisk aktivitet. Det andra området är social miljö, 

innefattande gemenskap, begripligt sammanhang, planerade aktiviteter utanför skolområdet, 

samverkan med hemmet, normkritik och attityder). Även i detta fall är samtliga indikatorer, 

utom en, relevant för motivation för lärandet. Planerade aktiviteter utanför skolområdet faller 

utanför denna studies analys genom den avgränsning som gjorts och som redovisas under 

syfte. Det tredje området är pedagogisk miljö, som omfattar pedagogiska strategier och 

stödstrukturer, arbetslag, olika sätt att lära, lärverktyg, digitalt lärande och hjälpmedel. 

Området innefattar indikatorer som lyfter fram undervisning, didaktik och pedagogiska 

förhållningsätt. Det sätter lärarens och rektorernas arbete i fokus, men också skillnader i 

elevers lärande. Samtliga relevanta faktorer i förhållande till motivation för lärande. Det 

fjärde området är den fysiska miljön, vilket inrymmer rum för lärande, ljudmiljö, visuell 

miljö, luftmiljö och utemiljö. Den fysiska miljön är en ofta förbisedd faktor för motivation. 

Möjligheterna att entusiasmera, att använda olika pedagogiska arbetssätt, att möjliggöra 

sociala kontakter, att möjliggöra samarbeten, att säkerställa social och fysisk trygghet och 

känsla av gemenskap i skolan är intimt länkad med skolans fysiska utformning.  Modellen 

sammanfogar olika delar av, och förutsättningar för, lärandeprocesserna till en helhet, vilket 

är dess styrka.  
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Figur 2.2 Tillgänglighetsmodellen 

 

Källa https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ 2022-05-24 

Modellen kan sammanfattningsvis beskrivas med figur 2.3 nedan. Figuren speglar det 

perspektiv på motivation för lärande som även denna rapport utgår från. Det vill säga vikten 

av att se motivation som inte bara beroende av interna utgångspunkter, utan också externa 

motivationsfaktorer. Den individuella, sociala, pedagogiska och fysiska miljön ger 

sammantaget förutsättningarna för lärande och motivation för lärande. De samspelar med 

varandra interaktivt, och är interdependenta.  

Figur 2.3 Tillgänglighetsmodellen och motivation 

 

 

Källa https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ 2022-05-24 

 

 



 

 

 

 

 

2.5 Avslutning 
 

Med detta korta kapitel har en översikt över dominerande teorier inom området 

studiemotivation presenterats. Kapitlet har också klargjort de teoretiska antaganden som 

ligger till grund för den studie om studiemotivation – yngre åldrar som genomförts i fem 

grundskolor i Sundsvalls kommun. Innan intresset riktas mot denna studie och dess resultat, 

vänds blicken mot forskningsläget. Det görs med utgångspunkt i frågan om, och i så fall hur, 

dessa teoretiska utgångspunkter även går att återfinna, om de utmanas eller bekräftas i de 

aktuella (de senaste fem åren) nationella och internationella studier som gjorts om 

studiemotivation i grundskola. Det blir fokus för nästa kapitel. 
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3. Forskningsöversikt – aktuell forskning om studiemotivation i 

grundskolan  
 

I detta kapitel beskrivs ett urval av relevant tidigare forskning. Urvalet syftar till att ge läsaren 

en översiktlig blid av aktuell forskning avseende studiemotivation primärt i grundskolan, men 

tangerande skolformer kommer också att nämnas. Frågan om vad som motiverar elever till 

studier har intresserat forskare under lång tid. Koca (2016) har i en forskningsöversikt från 

2016 sammanfattat några av de områden inom motivation, som knyter an till skola och 

lärande, som forskare intresserat sig för under de senaste 40 åren. Koca menar att centrala 

problemområden varit följande: 

 

* Vad får eleverna att lära sig? 

* Vad påverkar omfattningen och kvaliteten i den ansträngning de gör? 

* Vad får dem att fortsätta trots att de möter svårigheter? 

* Hur påverkas studentmotivationen av elevernas relationer med betydelsefulla vuxna? 

* Kan motivation utvecklas? 

* Hur påverkar skolmiljön motivationen?  

 

Koca poängterar att positiva motivationsmönster är lika avgörande för yngre som för äldre 

elevers studieprestationer. Trots detta har forskningen fokuserat mer på äldre elever. Trots att 

Kocas (2016) forskningsöversikt täcker en period av 40 år, känns de forskningsproblem han 

identifierat som dominerande under perioden fortsatt lika angelägna.  Mot bakgrund av att 

många elever går ut skolan utan att vara behöriga att söka något annat än gymnasieskolans 

individuella program och att det dessutom ofta är stora skillnader i pojkars och flickor 

meritvärden, kan konstateras, att flera av spörsmålen i tidigare forskning fortfarande söker 

adekvata svar och lösningar. År 2017 gick en av fyra svenska elever ut från grundskolan utan 

att få godkänt i alla ämnen (Jönsson, 2018).  

 

Motivation anses av många lärare, rektorer och forskare vara en av de mest betydelsefulla 

faktorerna för elevers möjlighet att lyckas i skolan. Blomgren (2006) menar dessutom, att 

motivation är ett betydelsefullt område att studera, mot bakgrund av att elevers prestations-

förmåga tydligt påverkas och ibland villkoras av just studiemotivationen.  

 

Inledningsvis i detta kapitel redogörs för några av de forskningsområden som nyare studier 

fokuserat på avseende de inre faktorer som påverkar studiemotivationen. Därefter behandlas 

forskning om de yttre faktorernas påverkan och slutligen diskuteras forskningens rön 

beträffande skillnader mellan pojkar och flickor. 

 

3.1 Inre och yttre faktorer som påverkar motivationen  
 

Som konstaterats i kapitel 2 beskrivs motivation ofta utifrån två aspekter– inre (intrinsic) och 

yttre (extrinsic) motivationsfaktorer. Traditionellt har studiemotivation undersökts utifrån de 

inre faktorerna, exempelvis utifrån individuell kognition, föreställningar och förutsättningar 



 

 

 

 

 

(till exempel Bandura, 2012; Dweck, 2002; Eccles och Wigfield, 2000; Weiner, 2000). 

Forskning har dock även visat på betydelsen av yttre faktorer samt hur inre och yttre faktorer 

samverkar (Ryan & Deci, 2000).  

 

3.1.1 Inre faktorer som påverkar studiemotivation 

 

De inre faktorer som påverkar motivation är, som tidigare forskning visat, betydelsefulla. 

Tilltron till den egna förmågan är en nyckelkomponent för engagemang och vilja till 

ansträngning (Meyer et al. 2009). Inom den forskning som belyser de inre faktorer som 

påverkar motivation, och i förlängningen elevers skolprestationer, har en rad teorier lagts fram 

som belyser olika aspekter. Blomgren (2006) menar, att motivation är ett betydelsefullt 

område att förstå för lärare, eftersom elevers prestationsförmåga tydligt påverkas och ibland 

villkoras av elevens föreställningar om den egna kapaciteten, intresset för ämnet, känslan av 

upplevd kontroll i studiesituationen och elevens självkänsla. 

 

Tilltron till den egna förmågan är betydelsefull 

Flertalet av de studier som genomförts under de senaste fyra åren har haft fokuserat kognitiva 

och emotionella processer, det vill säga den pedagogiska psykologins forskningsfält. Inom det 

fältet har forskare länge intresserat sig för, i vilken utsträckning människors syn på sig själva 

och tilltron till den egna förmågan påverkar vår motivation (Bandura, 2012; Eccles & 

Wigfield, 2000; Weiner, 2000).  Nyare studier (exempelvis Manzano-Sánchez et al., 2021; 

Teppo, et al., 2021; Tossavainen & Faarinen, 2019) bekräftar vad den äldre forskning redan 

konstaterat, det vill säga, att tilltron till, och förståelse av, oss själva är avgörande 

beståndsdelar för vår motivation. Det utgör grunden för elevers engagemang och vilja till 

ansträngning i lärandet samt påverkar hur eleverna möter utmanande situationer i skolan 

(Blomgren, 2016; Meyer et al. 2009). Pajares (2006) menar, att elever med hög tilltro till den 

egna lärförmågan utgår ifrån, att de klarar de utmaningar de kommer att ställas inför under 

deras studietid, vilket ökar deras möjligheter att lyckas.  

 

Forskningen visar också på att elevers inre motivation avtar i tonåren. Bandura (2012) menar, 

att tron på den egna förmågan att organisera samt utföra de handlingar som krävs för att 

uppnå ett önskat resultat är särskilt påverkbar under tonåren. Gnambs och Hanfstingl (2016) 

och Teppo, et al. (2021) har i nyare studier identifierat en tydlig nedgång av den inre 

motivationen under tonåren. Gnambs och Hanfstingl menar dock, att den inre motivationen 

kan hållas stabil och till och med förbättras, om elevens känsla av självbestämmande och 

tilltro till den egna kompetensen kan bevaras under tonårstiden. Även elevens tillhörighet i 

kamratgruppen är betydelsefull. Således är det inte bara elevers tilltro till den egna förmågan 

som påverkar elevers motivation utan också tillhörigheten till ett socialt sammanhang och 

känslan av självbestämmande.  

 

Motivationen påverkas av graden av autonomi och självbestämmande 

För de flesta elever är det viktigt att känna en viss grad av egen kontroll, ett självbe-

stämmande, över skolsituationen. Flertalet studier har kunnat identifiera ett samband mellan 
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det engagemang och den motivation elever ger uttryck för och deras känsla av självbestäm-

mande (autonomi) (Kessels & Van Houtte, 2021; Vantieghem & Van Houtte, 2018).  Ryan 

och Deci (2000) har beskrivit, att vår motivation kan delas in i två kategorier, den självbe-

stämmande (autonoma) och den kontrollerade (icke självbestämmande). Med självbestäm-

mande motivation menas, att individen själv kan ta initiativ och agera utifrån sin förmåga. 

Den kontrollerade motivationen däremot kan ha både en yttre och inre reglering. Den yttre 

regleringen styr beteende och agerande genom exempelvis belöning och bestraffning. Den 

inre regleringen innebär, att beteende och agerande styrs utifrån en vilja att undvika skuld och 

skam. Båda studierna har kunnat identifiera betydligt högre grad av autonom motivation inom 

flickgruppen än inom pojkgruppen. Kessels och Van Houtte kunde dessutom konstatera att 

elever, framförallt pojkar, som gav uttryck för att de upplevde mer kontrollerad motivation, 

också uppvisade ett lägre engagemang för sitt skolarbete. Det motsatta gällde för autonom 

motivation, som tydligt kunde kopplas till högre engagemang i skolarbetet och bättre 

skolprestationer.  I studien visar också hur elevers mående påverkade engagemang och 

prestationer. Flickorna i studien gav uttryck för ett betydligt sämre mående än pojkarna men 

trots detta uppgav de en högre grad av engagemang i skolarbetet samt uppgav att de upplevde 

en högre grad av autonom motivation. De flickor som upplevde en högre grad av kontrollerad 

än autonom motivation beskrev dock ett högre välbefinnande om de uppvisade ett högt 

engagemang i klassrumsarbetet. En möjlig förklaring till detta, menar Kessels och Van 

Houtte, kan vara att för flickor generellt, till skillnad från för pojkar, fungerar engagemanget 

som ett skydd mot den negativa effekten av att vara mer kontrollerat än autonomt motiverad. 

 

Förkunskaper främjar motivationen 

Forskning har kunnat identifiera att förkunskaper främjar motivationen. Lespiau och Tricot 

(2019) undersökte i en studie hur just elevers förkunskaper och kännedom om ett område 

påverkar deras motivation och engagemang i ett ämne. Lespiau och Tricot kunde konstatera, 

att tidigare kunskap väsentligt kunde underlätta och skapa motivation vid lärande av innehåll 

som av eleverna uppfattades litet svårt och utmanande, exempelvis grammatiska regler i 

språkinlärning. Tidigare (primär) kunskap visade sig ha ett betydande positivt inverkan, när 

elever tog sig an en ny uppgift. Lespiau och Tricot kunde se, att eleverna var effektivare, mer 

motiverade och mer självsäkra, när de mötte ett innehåll som de hade tidigare kunskap om, 

jämfört med ett innehåll de mötte för första gången (sekundär kunskap). Dessutom beskrev 

eleverna, att de också upplevde mindre kognitiv belastning. I synnerhet, menar Lespiau och 

Tricot, att förkunskap gynnade elevernas engagemang och uthållighet vid mötet med ett nytt 

innehåll. Detta gällde både hög och lågpresterande elever oavsett deras individuella 

förutsättningar och behov. 

 

3.1.2.Yttre faktorer som påverkar studiemotivation 

 

Utöver individuella faktorer har nyare studier även intresserat sig för, att kontexten runt 

eleven påverkar motivationen. Studierna som presenteras nedan beskriver påverkansfaktorer 

inom framförallt två områden. Det första området är hur socioekonomisk bakgrund och 

vårdnadshavares engagemang påverkar elevens tillit till den egna lärförmågan. Det andra 

området är knutet till den undervisning och den lärmiljö som eleven möter i klassrummet och 



 

 

 

 

 

dess betydelse. Det vill säga, hur betyg, målstrukturer i skolan och klassrummet påverkar 

elevers målorientering och studiemotivation.  

 

Hemförhållanden påverkar motivationen 

En elevs socioekonomiska bakgrund internaliseras i dess självbild och påverkar både den 

motivation de ger uttryck för och prestationerna i skolan. Wiederkehr et al. (2015) har i sin 

forskning bland annat undersökt hur elevers sociala kontext påverkar engagemang och 

motivation i skolan. De drar slutsatsen, att socioekonomisk bakgrund har stor betydelse för 

både motivation och skolprestationer. Elever som kom från mer utsatta och sämre 

socioekonomiska bakrundsförhållanden, var oftare lågpresterande och uppvisade läge tilltro 

till den egna förmågan, än elever som kom från tryggare socioekonomiska förhållanden. 

Wiederkehr et al. (2015) menar, att i skolsystemet internaliseras den socioekonomiska 

bakgrunden i förståelse för det egna jaget och påverkar således den så betydelsefulla tilliten 

till den egna förmågan, vilket får negativa konsekvenser på skolprestationerna.  Mot bakgrund 

av detta resultat menar Wiederkehr et al (2015), att skolan riskerar att vara ett system som 

bidrar till och bekräftar redan utsatta elevers tänkande om sig själva som lågpresterande. Det 

skapas en ond cirkel, där sociala ojämlikheter förstärks och befästs.  

 

Det andra området som forskare undersökt är, hur och i vilken utsträckning vårdnadshavares 

uppmärksamhet på elevens skolarbete har betydelse. Mata et al. (2018) har i en studie 

undersökt hur vårdnadshavares engagemang påverkar elevers (klass fem – nio) motivations-

orientering i skolarbetet och deras prestationer. Vidare undersöker Mata et al. om det påverkar 

eleverna, att engagemanget har en negativ och kontrollerande funktion eller om den är positivt 

stödjande. Resultaten visar att engagemanget från föräldrarna är betydelsefullt, framförallt om 

det är stödjande.  

 

Sammantaget är elevens sociala kontext betydelsefull både direkt och indirekt för både 

motivation och längre fram skolprestationen. Vårdnadshavares stöd och intresse för skolan 

påverkar direkt elevernas engagemang och motivation. Elevens uppväxtförhållanden och 

sociala kontext (socioekonomisk bakgrund) införlivas i självbilden och påverkar självtilliten i 

att framgångsrikt kunna studera. 

 

Lärmiljön påverkar motivationen 

Ett annat av de områden som forskare intresserat sig för, är hur betyg och bedömning 

påverkar elevers engagemang och motivation. Klapp (2015) har i en studie undersökt hur 

betyg och feedback påverkar elevers motivation och prestationer. Hon menar, att elevens egen 

tillfredsställelse över att ha lyckats med något är en betydelsefull drivkraft för lärandet. I 

studien kunde Klapp konstatera att summativ bedömning, exempelvis betyg, har en negativ 

effekt på framförallt lågpresterande elever. I förhållande till den summativa bedömningens 

påverkan ville Klapp (2018) i en ny studie undersöka, om det var lärförmåga och social 

självuppfattning samt motivation som orsakade den negativa effekten som hon kunde 

identifiera i sin första studie. Resultaten visade att föreställningar om det egna jaget, betyg-

sättningen och elevernas grundläggande motivation att utvecklas i sitt lärande hade ett tydligt 

samband. Framförallt för prestationssvaga elever var den negativa effekten av en stark 
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summativ bedömningsregim omfattande, medan för högpresterande elever var påverkan mer 

begränsad. Betyg gynnar inte, enligt dessa studier, prestationssvaga elever och har inte heller 

någon signifikant positiv effekt för högpresterande elever.  

 

I klassrummet villkoras ofta hur elever kan förhålla sig till studieframgång och målsättningar. 

Lärare kommunicerar och förstärker, både omedvetet och medvetet, olika värderingar och 

förhållningsätt avseende mål och prestationer i sin undervisning (klassrummets målstruktur). 

Denna målsstruktur har dessutom inverkan på elevernas syn på sig själva och på de mål-

sättningar de sätter upp (Hofverberg, 2020). Elevers målsättningar eller målorientering kan 

delas in i två typer, bemästrande mål (mastery goals), som beskriver en målsättning där en 

förbättrad förståelse eller förmåga är central, och prestationsmål (performance goals), där 

tävling och konkurrens är central (Hofverberg, 2020). En elev med bemästrande mål utvär-

derar sin kompetens i förhållande till sig själv eller den föreliggande uppgiften. En elev som 

istället har sin utgångspunkt i prestationsmål definierar och bedömer värdet av sin prestation i 

relation till andra. Resultatet av Hofverbergs studie visar, att elever som styrs av strävan efter 

personlig utveckling (har bemästrande mål) både presterar bättre i skolan och upplever en 

högre grad av självbestämmande (autonomi) än de elever som framförallt har prestationsmål. 

Koca (2016) är inne på en liknande slutsats och menar att: ” testing has not only failed to 

improve education, it has lowered the quality of education students are receiving as teachers 

are pressured through merit pay and other systems to ‘teach to the test’  (s.12).” Hofvenbergs 

(2020) studie visar också, att elevers målorientering påverkas av de målstrukturer som 

eleverna uppfattar att läraren kommunicerar i klassrummet, det vill säga att målstrukturerna i 

klassrummet antingen kan förstärka eller begränsa utvecklingen av bemästrandemål hos 

eleverna.   

 

 Lärarens didaktiska förmåga är betydelsefull för motivationen 

I skolan och i klassrummet är det läraren som i stor utsträckning skapar, bär och förmedlar 

skolans kultur och normer, eller annorlunda uttryckt vad som är tillåtet och önskvärt av 

eleverna. Sammantaget visar flertalet forskningsstudier på lärares avgörande roll för elevers 

lärande, då det är läraren som skapar det övergripande sammanhanget och styr lärandepro-

cessen. Forskning tyder dock på att lärare har låg medvetenhet om vikten av sin egen 

betydelse (Mørck, 2003).  

 

Lärare behöver på individnivå kunna identifiera elevers behov, för att kunna skapa en lagom 

utmanande och samtidigt stödjande lärmiljö. Jönsson (2018) beskriver, att många skolor är 

framgångsrika, när det gäller att identifiera elever i behov av stöd, men inte nödvändigtvis i 

att identifiera enskilda elevers specifika behov. Identifieringen kan också skilja sig åt mellan 

elever med inlärningssvårigheter och elever med beteendeproblem. Jönsson (2018) konsta-

terar vidare, att lärare har olika tillvägagångssätt, när de ger stöd till lågpresterande elever. 

Jönsson (2018) och Bostedt och Boström (2019) beskriver på olika sätt, men med samma 

innebörd, att ett respektfullt bemötande förutsätter kunskaper om och förståelse för elevers 

enskilda förutsättningar, behov och lärande. Vidare framhåller Jönsson (2018) behovet av, att 

läraren lyckas skapa anpassade men fortfarande utmanande uppgifter samtidigt som trygga 

stödjande relationer och stödjande strukturer i klassrummet skapas och upprätthålls. 



 

 

 

 

 

 

Den didaktiska förmågan handlar även om att som lärare vara medveten om elevers 

lärstrategier och i möjligaste mån ta hänsyn till detta i sin undervisning. Boström & Bostedt 

(2020 a,b,c, 2022) har i flera studier från gymnasieskolan, belyst elevers och lärares upp-

fattningar om lär-och studiestrategier. I vissa fall är uppfattningarna lika mellan lärare och 

elever, men i flera viktiga avseenden skiljer de sig åt. Exempelvis efterlyser eleverna i större 

utsträckning en undervisning som bygger på upplevelser och praktiska övningar.  

 

3.2 Pojkar, flickor och studiemotivation 
 

Forskningen har sedan länge uppmärksammat att pojkar har sämre betyg än flickor, vilket gör 

det intressant att diskutera relationen mellan motivation, pojkars respektive flickors lärande 

och deras skolsituation. Under de senaste fyra åren har flera studier kunnat identifiera några 

teman som beskriver skillnader mellan pojkar och flickor. Manzano-Sánchez et al. (2021) 

kunde konstatera, att elever generellt, men framförallt pojkar, har ett behov av att känna, att 

de har de kunskaper och de förmågor som krävs i en inlärningssituation. De kunde också slå 

fast, att pojkar behöver en viss grad av självbestämmande (kontroll över sitt liv) samt någon 

form av tillhörighet, för att känna motivation för sina studier. Studiemotivationen hos pojkar, 

men även hos några flickor, är beroende av att vissa grundläggande psykologiska behov är 

tillgodosedda. De behov som Manzano-Sánchez et al. (2021), oavsett kön, menar är mest 

betydelsefulla, är upplevelsen av autonom motivation och personligt och socialt ansvar. För 

pojkarna var det även betydelsefullt, att det i skolan och bland kamrater fanns höga förvänt-

ningar. Vantieghem och Van Houtte (2018) och Kessels och Van Houtte (2021) har i om-

fattande studier kunnat identifiera betydligt högre grad av autonom motivation inom 

flickgruppen än inom pojkgruppen. Den kontrollerade motivationen, som var vanligare 

förekommande hos pojkar, kunde också kopplas ihop med lägre engagemang och sämre 

skolprestationer  

 

Forskning visar också att flickor tar ett större socialt ansvar för både relationerna med 

klasskamrater och i relationen till läraren, vilket uppfattas ha en positiv inverkan på deras 

betyg. Urdan och Maehr (1995) har visat, hur betydelsefulla sociala mål är för elevers 

motivation.  I en nyare studie kunde Giota och Bergh (2021) konstatera, att ansvar för sociala 

relationer har en omfattande positiv effekt på elevers prestationer i skolan, och att flickor i 

högre grad uppvisar detta ansvarstagande.  Giota och Bergh (2021) menar därför, att 

ansvarstagandet i viss utsträckning även kan förklara de skillnader i betyg och motivation som 

andra studier kunnat identifiera mellan pojkar och flickor.  

 

För pojkarna påverkas studiemotivation och lärande positivt av möjligheten att använda 

digitala verktyg. Tossavainen och Faarinen (2019) undersökte svenska femte- och sjätte-

klassares motivation i relation till hur de arbetade med matematiken - med papper och penna 

kontra med hjälp av digitala verktyg (IKT). Resultatet analyserades med utgångspunkt i  

expectancy--value theory. Expectancy-value theory beskrivs av Eccles och Wigfield (2000) 

som en teori om hur en elevs förväntningar på att kunna lyckas med en uppgift, samt värdet 

av det möjliga utfallet, påverkar motivationen. Motivationen visas sedan i elevens val av 
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aktivitet, den ansträngning som eleven gör och hur uthållig eleven är i sin ansträngning. 

Resultatet av Tossavainen och Faarinens (2019) studie visar, att de studerade femte- och 

sjätteklassarna motiverades främst av att studera matematik med stöd av olika digitala 

verktyg. Upplevelsen av användningen av de digitala verktygen skiljde sig dock åt mellan 

könen. Pojkarna upplevde sig ha stor nytta av IKT medan flickorna föreföll behöva mer stöd 

och uppmuntran från läraren, för att uppleva fördelarna med de digitala verktygen i 

matematikundervisningen.  

 

Intressanta forskningsrön har också gjort beträffande trivsel och resultat. I en av delstudierna 

från projektet Motivation i gymnasieskolan framkom, att pojkar generellt har en mer positiv 

upplevelse av både skolan och sina lärare än vad flickor har, men trots detta har pojkgruppen 

lägre genomsnittliga meritvärden och en högre benägenhet att hoppa av skolan än flickorna 

(Boström & Bostedt, 2021).  I studien uppgav de flesta eleverna av båda könen, att de tyckte 

om att gå i skolan och att träffa sina klasskamrater. De upplevde också, att de lärde sig mycket 

i skolan. Nästan alla pojkar (96,7 %) svarade, att de känner sig trygga i skolan, en siffra som 

generellt var lägre hos flickorna. Flickorna var mer negativt inställda till skolan, exempelvis 

kände de sig mer otrygga i skolan, upplevde i högre grad att de blev felaktigt behandlade av 

sina lärare samt upplevde sig ha större svårigheter i skolan.  Resultatet av studien visade 

också, att flickorna var mindre intresserade av vad lärarna sa än pojkarna. Trots en mer 

negativ inställning hade ändå flickgruppen högre genomsnittligt meritvärde och uppvisade 

också högre genomströmning än pojkgruppen, vilket Boström och Bostedt (2021) beskriver 

som en paradox.  

 

3.3 Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis visar denna genomgång av aktuell forskning inom området 

studiemotivation, att det fortfarande görs många forskningsstudier som fokuserar på, att förstå 

vad som ger upphov till och påverkar elevers inre motivation. Flera nya forskningsfokus har 

dock tillkommit under de senaste åren, vilket breddar motivationsforskningsfältet och 

ytterligare synliggör motivationens komplexitet. Dock har forskningen utgått mer från 

psykologisk pedagogik än didaktiska frågor (Boström et al., 2022). Sammantaget framstår det 

som, att pojkar generellt har en mer positiv inställning till skolan och sina lärare än flickor, 

men att flickorna upplever större autonom motivation samt tar ett större socialt ansvar, vilket 

är gynnsamt för deras lärande och deras skolprestationer. För pojkarna framträder ett behov 

av att få möjlighet att använda digitala verktyg och uppleva högre grad av självbestämmande 

samt att läraren lägger vikt vid elevernas personliga utveckling i sin undervisning. Studierna 

åskådliggör också hur sammanflätade yttre och inre faktorer är, där yttre faktorer i en 

transaktion införlivas i individens självbild och självtillit. Endast några få forskare har 

undersökt motivation utifrån både inre och yttre faktorer, vilket motiverar fler studier som 

undersöker studiemotivation utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

En för denna studie träffande och viktig slutsats från en av de ovan diskuterade forskarna, får 

avsluta denna forskningsgenomgång:  

 



 

 

 

 

 

Motivation has been shown to be an important, if not the most essential, element in 

academic success. No matter how many tools students are given to learn, they will make 

no progress if they are not motivated to apply them. (Koca, 2016, s.12). 
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4. Elevenkäter – årskurs tre, sex och åtta. 
 

I detta kapitel presenteras det insamlade elevenkätmaterialet. Enkäterna skickades ut till 

elever i årskurs tre, sex och åtta på de fem medverkande grundskolorna. (Samtidigt skickades 

också en enkät ut till berörda lärare på de fem skolorna. Presentationen av lärarenkäten görs i 

nästa kapitel). Enkäten var en web-enkät, skapad i och distribuerad via företaget Netigate, och 

bestod av totalt 19 frågor (se bilagor). Total svarade 849 elever på enkäten (åk tre = 256, åk 

sex = 223 och åk åtta = 370 elever). Materialet har samlats in under perioden mars månad år 

2021 till februari månad år 2022. Den långa insamlingsperioden är en följd av de problem 

som Coronaepidemin medförde. Det har funnits begränsningar i när elever funnits tillgängliga 

för att fylla i enkäterna. Vidare har Coronaepidemin, och den extra arbetsbelastning som 

denna förorsakade, medfört att materialinsamling behövt upprepas vid flera tidpunkter på 

skolorna. Detta gäller för övrigt även genomförandet av intervjuer. Coronaepidemin har 

sammantaget utgjort ett mycket besvärande inslag med mycket extraarbete för projektet. 

Svarsfrekvensen har varit relativt hög men hade, särskilt beträffande två av de fem skolorna, 

kunnat vara ännu högre, om inte epidemin varit. I ett fall valde en skola att avbryta sin 

medverkan i projektet på grund av epidemin. En ny grundskola togs då med i studien, men 

med relativt liten tid för förankring och förberedelser.  

 

I denna rapports inledningskapitel kommenteras urvalet av skolor i kommunen. Urvalet 

skedde huvudsakligen baserat på visat intresse, men skolorna uppvisar också en variation i 

geografiskt läge och socio-ekonomiska bakgrundsfaktorer. Detta ökar studiens relevans som 

trovärdig beskrivning av perspektiven på studiemotivation i kommunens grundskolor. Tre av 

grundskolans årskurser innefattas i studien. Årskurserna tre, sex och åtta valdes ut efter 

diskussioner i projektets styr- och referensgrupper. Med dessa årskurser erhålls elever från 

vad som tidigare benämndes låg-, mellan- och högstadiet, det vill säga en åldersmässig 

variation av elever som medför möjligheter att jämföra perspektiv på studiemotivation från 

elever tidigt och lite senare i skolsystemet. Resultaten från denna studie kan även jämföras 

med studier som några av de medverkande forskarna genomfört i gymnasieskolan. Därmed 

har frågan om studiemotivation prövats i Sundsvalls kommuns alla skolformer förutom 

förskola och vuxenutbildning. Förutom enkäter har även fokusgruppsintervjuer genomförts 

med ett urval elever, lärare och elevhälsopersonal samt individuella intervjuer med 

rektorer/skolledare. Intervjumaterialet presenteras i kommande kapitel.  

 

Det är viktigt att markera, att den redovisning som görs i denna rapport av elevernas 

uppfattningar om skolan och skolarbetet är deras subjektiva uppfattning. Denna behöver inte i 

alla delar vara objektivt sann, hur eller om något sådant skulle kunna fastställas, utan utgör en 

tolkning eller en upplevelse av skolvardagen. Denna upplevelse är dock tveklöst betydelsefull 

såväl för skolans arbete som helhet som för elevernas motivation för att studera. På 

motsvarande sätt är de enkätsvar som erhållits från lärarna deras tolkningar eller upplevelser 

av skolvardagen. De är en lika betydelsefull pusselbit som elevernas enkätsvar, för att förstå 

helheter. Samma resonemang kan föras gällande elevernas, lärarnas, elevhälsopersonalens och 

rektorernas intervjusvar. Tillsammans utgör de viktiga komponenter för att, utifrån olika 

relevanta aktörers perspektiv, kunna förstå och analysera frågan om studiemotivation. 



 

 

 

 

 

4.1 Elevenkät årskurs tre 
 

Totalt medverkade fem grundskolor i projektet. 256 elever i årskurs tre besvarade enkäten. 

Variationen i antal svar på elevenkäten beroende på skola kan uppfattas vara stor (se tabell 

nedan), men är en följd av skolans elevstorlek, som till exempel om det finns en eller fler 

klasser i årskursen. I två av skolorna kan dock antalet svar även antas ha påverkats av 

epidemin. Antalet elevsvar per skola är för Bergsåker 111 stycken, Haga 17, Höglunda 32, 

Matfors 66, Vibacke 18 och Montessori 12. (Haga avbröt senare sin medverkan i projektet 

och ersattes av Sundsvalls Montessori). Svarsfördelningen är jämnt fördelad mellan pojkar 

(n= 134) och flickor (n=122). Detta gäller både totalt sett som för respektive medverkande 

skola. Kön är en bakgrundsvariabel i enkäten som möjliggör analys av skillnader i svar mellan 

pojkar och flickor (på grund av elevernas låga ålder användes bara dessa två kategorier av 

kön). En analys av enkätsvaren uppdelad efter kön visar viss variation i svar, varför denna 

bakgrundsvariabel kommenteras i löpande text där så är relevant. 

 

Diagram 4.1.0 Fördelning av svarande efter skola och kön. 

 

 
 

 

De frågor som ställdes i enkäten beträffande socio-ekonomiska bakgrundsvariabler hämtades  

bland dem som används i TALIS-studierna (Skolverket, 2019). Det gäller frågor som; hur ofta 

man pratade svenska i hemmet (migration), fritidsaktiviteter (indikation på socialt kapital) och 

föräldrars utbildning (indikation på social status). Andelen som pratar svenska i hemmet är 

mycket hög. Frånvaro av spridning i svar på denna bakgrundsvariabel gör, att den inte går att 

använda för analys av eventuellt variation i de övriga frågorna. Andelen elever som svarar att 

de ibland eller aldrig pratade svenska i hemmet är 10 stycken av totalt 256. Samma 

svårigheter gäller för att kunna använda bakgrundsvariabeln vårdnadshavares högsta 

utbildning. 144 av totalt 256 elever svarar, att de inte vet vilken utbildning deras 

vårdnadshavare har. Variabeln kan därmed inte användas, för att trovärdigt analysera 

variation i svar på innehållsfrågorna.  
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Många elever är fysiskt aktiva på sin fritid (högt socialt kapital – se tabell 4.1.1 nedan). Pojkar 

idrottar och spelar dator i något högre grad än flickor. Flickor har en något högre grad av 

medverkan i annan fritidsaktivitet. 

 

Diagram 4.1.1 Hur ofta gör du följande saker på din fritid? 

 

 
 

 

Närvaro och inställning till skolan 

Som vi beskrivit i teorikapitlet kan hög eller låg studiemotivation studeras på olika sätt och 

orsakas av många faktorer. Elevhälsofrågor utgör en viktig förklaringsfaktor till 

studiemotivation. En indikation på elevhälsoproblematik utgörs av frånvaro. Det är då 

glädjande att konstatera, att 76 procent av eleverna anger, att de aldrig eller nästan aldrig är 

frånvarande från skolan. Lärarnas möjligheter att stödja elevernas lärande underlättas av 

närvaro, det vill säga kontinuerlig social kontakt och handledning. Flickor (71 %) anger i 

något mindre utsträckning än pojkar (80 %), att de aldrig eller nästan aldrig är frånvarande 

från skolan. 23 procent av eleverna anger, att de är frånvarande några få gånger i månaden. 

 

Möjligheterna att upprätthålla eller förstärka elevers studiemotivation bygger, som 

konstaterats i teorikapitlet, på flera faktorer. Några sådana faktorer är inställning till skolan, 

trygghet, sociala relationer, att skolarbetet känns meningsfullt och att den fysiska miljön 

underlättar lärandet. I samtliga dessa fall ger eleverna goda betyg till sin skola (se diagram 

nedan). Den variabel som får lägst andel stämmer helt-svar är om eleverna gillar att vara i 

skolan. Svaren förvånar något, då tryggheten är hög. Eleverna uppfattar, att de lär sig saker, 

kompisar är viktiga och lokalerna trivsamma. Möjligen konkurrerar fritidsaktiviteternas 

engagemang med tiden som måste läggas på att vara i skolan. 
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Diagram 4.1.2 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dig och din skola? 

 

  
 

 

Variationen mellan skolorna är relativt små och utgörs huvudsakligen av, att eleverna svarat 

stämmer helt eller stämmer ganska bra. Hagaskolan får något högre stämmer helt-svar än de 

övriga skolorna, när det gäller att eleverna gillar att vara i skolan, att de är trygga i skolan och 

att skolan är en plats där man lär sig mycket. Vibacke skola har någon liten högre andel svar 

som anger stämmer inte alls vad avser om klassrummen och skolan är trivsamma. (Se vidare 

diagram 4.1.1 till 4.1.3). Variationen i svar beroende på kön är också mycket liten, utom vad 

avser att känna sig trygg. 72 % av pojkarna har svarat stämmer helt på, att de känner sig 

trygga i skolan medan motsvarande siffra för flickor är 57 %. Dikotomiseras svarsalternativen 

i frågan (stämmer helt/stämmer ganska bra kontra stämmer inte så bra/stämmer inte alls) är 

svaren närmast identiska mellan pojkar och flickor. Totalt sex procent av pojkarna (åtta 

individer) och sju procent av flickorna (åtta individer) tycker, att påstående inte stämmer så 

bra. Endast en procent av pojkarna och flickorna (en individ vardera) känner sig inte alls 

trygga i skolan. 

 

Polärdiagrammen nedan anger, hur eleverna på de olika skolorna svarat på vissa av frågorna. 

På Hagaskolan har till exempel drygt 80 procent av eleverna (blå linje) svarat, att det stämmer 

helt, att de gillar att vara i skolan. För Montessori är motsvarande siffra 40 procent. Å andra 

sidan har Montessori en högre andel elever jämfört med Haga som svarat stämmer ganska bra 

(röd linje). 
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Figur 4.1.1 Jag gillar att vara i skolan. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

 

 

Figur 4.1.2 Jag känner mig trygg i skolan. Svar uppdelad efter skolor. 
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Figur 4.1.3 Min skola är en plats där jag lär mig mycket. Svar uppdelad efter skolor. 

 

 
 

 

Förutom hur eleverna uppfattar situationen på sin skola idag, får eleverna även en möjlighet 

att i enkäten kommentera, vad som kan göras, för att de skall lära sig mer och trivas ännu 

bättre. Resultatet redovisas i figur 4.1.4 nedan i form av ett ordmoln, uppdelat efter kön. Ju 

större ord, desto oftare har detta ord förkommit i fritextsvaren. Inget tydligt mönster 

dominerar i elevernas svar. Detta vare sig beroende på skola eller beroende på kön. 

 

Figur 4.1.4 Vad behöver förändras för att lära sig ännu mer och trivas ännu bättre i skolan. 

Fritextssvar visad via ordmoln. Blå färg= pojkar n=128, grön färg =flickor n =119. 
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Elevers uppfattningar om kamraters och egna drivkrafter för lärande 

Skollagens (SFS 2010:800) första kapitel fjärde paragraf slår fast, att: ”Utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” 

Skolans uppdrag är därmed, att främja elevers lärande vad avser såväl kunskaper som värden. 

En viktig förutsättning för detta är de områden som behandlades ovan, det vill säga om man 

som elev trivs i skolan, känner sig trygg, har kamrater och så vidare. En annan dimension är 

elevgruppens och elevens egen drivkraft för skolarbete, en tredje hur lärarna organiserar 

skolarbetet så att det motiverar till lärande. Detta är frågor som berörs i enkäten och vars svar 

redovisas i tabeller nedan.  

 

Diagram 4.1.3 Hur bra stämmer följande påståenden på din klass? I min klass är det... 

 

 
 

Viss variation i svar finns mellan skolorna, vilket framgår av tabell 4.1.0, men är totalt sett 

liten. Noterbart är Vibacke- och Montessorielevernas svar, gällande att det i klassen är viktigt 

att man förstår det man skall läsa sig. Hagaskolan har en något högre andel elever än de andra 

skolorna som anger, att det inte är viktigt, att man anstränger sig eller gör sitt bästa. Hög-

lundaskolans och, i viss mån, Montessoriskolans elever anger inte i samma utsträckning som 

de andra eleverna, att skriftliga omdömen utgör en viktig fråga i klassen. Höglundas elever 

anger också i något mindre grad än de övriga skolornas elever, en kultur av att närvaro på 

lektionerna är viktigt. Notera dock att skillnaden endast gäller mellan alternativen stämmer 

helt och stämmer ganska bra. 

 

Det är endast i det första påståendet i tabellen ovan som det finns en variation eller skillnad i 

svar mellan pojkar och flickor. Pojkar (73 %) anger i något högre grad än flickor (66 %) 

svarsalternativet stämmer helt, gällande att det är viktigt, att man förstår det man skall lära 

sig.   
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Tabell 4.1.0 Andel elever som anger stämmer helt (första siffran i varje ruta), stämmer ganska 

bra (andra siffran i varje ruta) respektive stämmer inte så bra/stämmer inte alls (tredje siffran i 

varje ruta) på sex påståenden gällande hur eleven uppfattar situationen i sin klass. Procent, 

avrundade siffror. Svar uppdelade efter skolor. 

 

I min klass är 

det viktigt… 

Bergsåker 

n=101 
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n=17 
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a  

n=30 

Matfors 

n=66 

Vibacke 

n=18  

Montessori 

n=12 

att man förstår 

det man skall 

lära sig 

63/36/2 82/12/6 67/33/0 65/32/4 94/6/0 100/0/0 

att man 

anstränger 

sig/gör sitt bästa 

82/15/3 82/6/12 87/13/0 74/21/5 94/6/0 92/0/8 

att man får bra 

skriftliga 

omdömen 

58/37/6 71/24/6 30/17/53 58/35/8 78/22/0 33/50/17 

att man deltar på 

lektionerna 

83/13/4 88/12/0 67/30/3 94/5/2 94/6/0 83/17/0 

 

 

Förutom hur eleverna uppfattar det sociala trycket från sina skolkamrater, det vill säga den 

kultur som präglar skolklassen eller kamraterna, handlar studiemotivation också mycket om 

hur man ser på sin egen insats i skolan. I elevenkäten ställs några frågor om detta. Frågor som 

dels berör vilka perspektiv de har på sitt eget arbete i skolan, dels hur lärande bäst kan 

organiseras.  

 

Variationen mellan skolorna är mycket liten, när eleverna tillfrågas om vad som är viktigt för 

dem gällande de påståenden som anges i tabellen ovan. Observera skillnaden i frågekon-

struktion; ”i min klass” jämfört med ”för mig”. Samma mönster som i föregående tabell 

återkommer i elevernas personliga syn på skolarbetet, vad avser, att de skriftliga omdömena 

spelar mindre roll än att man skall förstå, anstränga sig och delta på lektionerna. Skillnaderna 

mellan könen är därtill mycket små.  
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Diagram 4.1.4 Hur bra stämmer följande påståenden på dig? För mig är det... 

 

 
 

 

Svaren från eleverna visar ett mycket stort eget ansvarstagande för sitt skolarbete. 89 % av 

eleverna anger till exempel alternativet stämmer helt, för påståendet att det är viktigt att lära 

sig så mycket man kan. Nästan lika många elever anger svarsalternativet stämmer helt, när det 

gäller att det är viktigt att delta på lektionerna, att man skall anstränga sig och göra sitt bästa 

och att man förstår det man skall lära sig. Detta utgör en imponerande och viktig utgångs-

punkt, för möjligheterna att skapa en framgångsrik skola och möta de krav och förväntningar 

som finns inlagda i skollag och läroplaner och de förväntningar och förhoppningar elever och 

vårdnadshavare har. Vad är då drivkraften för elevernas intresse för skolarbetet? Är det att 

konkurrera med sina kamrater, är det att försöka utmana sig själv eller är det en allmän tro på 

sin förmåga och att vilja förkovra sig? 
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Diagram 4.1.5 Hur reagerar du på följande påståenden? 

 

 
 

 

Eleverna tycks inte primärt mäta sitt skolarbete i förhållande till kamraterna. Drivkrafterna 

ligger i den egna viljan och att lärarna hjälper till att uppnå de ambitioner de har.  

 

Variationen i svar mellan könen är liten. Pojkar (41 %) betonar dock i något större utsträck-

ning än flickor (30%) konkurrensen med andra elever. Variationen i svar mellan skolorna är 

relativt liten, men existerar i två av frågorna; konkurrens med andra elever och rättvis 

behandling. Vibackesskolans elever i årskurs tre anger i högre grad än övriga skolor att 

jämförelse med andra elever spelar en roll för dem i skolarbetet. Hagaskolans elever anger i 

något högre utsträckning än de andra skolornas elever (se diagram 4.1.7), att de uppfattar att 

lärarna är rättvisa. Hagaskolans elever anger också i mindre utsträckning än de andra eleverna 

konkurrensen med andra elever som betydelsefullt för studiemotivation.  
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Diagram 4.1.6 Hur reagerar du på följande påstående? För mig är det bra att vara lika duktig 

som andra elever. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

 

 

Diagram 4.1.7 Hur reagerar du på följande påstående? Lärarna på min skola är rättvisa mot 

mig. Svar uppdelade efter skolor. 
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Studiestrategier och undervisning 

Ovan konstaterades att en mycket stor andel av eleverna anser, att det är viktigt att lära sig så 

mycket som möjligt. En betydelsefull fråga blir då hur de menar att det bäst kan ske. 

 

 

Figur 4.1.5 När det är nytt och svårt lär jag mig bäst.  
 

 
 

 

Svaren från eleverna är tydliga. De menar att de lär sig bäst via samarbete med lärare och 

kamrater, när läraren ger en tydlig struktur för arbetet och när denne har ett varierande 

undervisningssätt.  Eleverna markerar även tydligt i sina svar, att man lär sig sämst via att 

arbeta ensam. Elevernas reaktioner på svarsalternativen visar ett tydligt stöd för lärarens 

betydelse och att lärande sker bäst i sociala sammanhang.  

 

Denna beskrivning av elevernas perspektiv på de viktigaste faktorerna för lärande, gäller för 

samtliga fem studerade grundskolornas årskurs tre. Vissa andra skillnader finns dock. 

Hagaskolan och Sundsvalls Montessoriskola har en högre andel elever jämfört med de andra 

skolorna som markerar vikten av att själva få tänka ut hur uppgifter skall lösas. Sundsvalls 

Montessoriskola har en markerat lägre andel elever som betonar korta mål och snabb åter-

koppling. Höglunda har en lägre andel elever som betonar vikten av att de själva får sätta upp 

sina mål. Hagaskolans elever betonar i högre utsträckning än de övriga skolornas elever 

lärande via att läsa en text, när det är nytt och svårt. Montessoris och Höglundas elever 
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betonar detta minst. Höglundas elever är också de som minst betonar en tydlig struktur från 

läraren (43%) som betydelsefullt för inlärning, när det är nytt och svårt. 

 

Ovan framgick att eleverna menar, att de lär sig bäst via samarbete med lärare och kamrater, 

när läraren ger en tydlig struktur för arbetet och när denne har ett varierande undervisnings-

sätt.  Eleverna menar vidare att man lär sig sämst via att arbeta ensam. Hur uppfattar de då att 

undervisningen ser ut? 

 

Diagram 4.1.8 Hur tycker du att följande stämmer om ditt skolarbete? 

 

 
 

 

 

Eleverna anger att de lär sig sämst via enskilt arbete, men upplever samtidigt att enskilt arbete 

dominerar som undervisningsform. Detta samtidigt som de har en hög ambition av att vilja 

läsa sig. Flickor (39 %) anger i något större utsträckning än pojkar (24 %), att de arbetar två 

och två, medan pojkar (67 %) anger i något större utsträckning än flickor (63 %) enskilt 

arbete. Viss variation i svar finns mellan skolorna, men de är totalt sett små (se tabell 4.1.9 

nedan). 
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Diagram 4.1.9 Hur tycker du att följande stämmer om ditt skolarbete? Svar uppdelad efter 

skolor. 

 

 
 

 

Lärarnas betydelse 

Tidigare i texten beskrevs lärarnas betydelse för elevernas skolarbete. Detta bekräftas på flera 

sätt i denna studie. Hattie (2009) lyfter fram läraren som den viktigaste aktören för elevernas 

skolarbete. Intressant är dock att Hattie betonar, att påståendet om att lärare är betydelsefulla, 

behöver problematiseras för att nå en djupare förståelse. Förutom det självklara att ha lärare, 

och att de är utbildade, menar han, att det är viktigt att fundera över betydelsen av skillnader 

mellan olika lärare. Några huvudsakliga kännetecken för en bra lärare är passion för sitt yrke, 

skapa bra relationer med eleverna, varierande strategier i undervisning och engagemang i 

elevernas lärprocesser (SKL, 2011). 

 

Flera av kännetecknen för en bra lärare bekräftas i denna studie. Det är tydligt att lärarna har 

hög legitimitet i elevernas ögon, det vill säga, att eleverna värdesätter sina lärare och att 

lärarna uppfattas ’se’ eleverna. Några viktiga delar i lärarnas arbete, är att ha positiva 

förväntningar på eleverna, i betydelsen att tro dem om mycket och att tydliggöra det, att 

kunna förklara och förmedla kunskapsinnehåll på ett förståeligt sätt och att ge eleverna feed-

back och hjälpa eleverna i det som behöver göras eller förbättras. I alla dessa områden ger 

eleverna goda omdömen om sina lärare. Något lägre omdömen ges, vad avser att tydliggöra 

förväntningar och, framförallt, frågan om arbetsro på lektionerna.  
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Diagram 4.1.10 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner?  

 

 
 

 

Viss variation finns i svaren på frågorna redovisade i diagram 4.1.10 beroende på kön. Pojkar 

(59 %) svarar i högre grad ’Stämmer helt” än flickor (43 %) på frågan om de vet vad deras 

lärare förväntar sig av dem. Pojkar (70 %) tycks också ha lättare än flickor (flickor 58 %) att 

förstå sina lärare. Flickor (67 %) uppfattar å andra sidan i något högre grad än pojkar (61%) 

att de tillåts visa vad de lärt sig.  

 

Viss variation finns också i frågan lärarnas förväntan på eleverna beroende på skola. Vibacke-

skolans och Montessoriskolans elever anger i något högre grad än de övriga eleverna, att de 

vet vad som förväntas av dem. Skillnaderna i svar är dock små. 

 

Diagram 4.1.11 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? Jag vet 

vad mina lärare förväntar sig av mig. Svar uppdelade efter skolor. 
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De lägsta värdena på frågorna redovisade i diagram 4.1.12 kommer på frågan om arbetsro. 

Pojkar och flickor ger likvärdiga svar på frågan. Det är eleverna i Matfors, Bergsåker och 

Höglunda som, i förhållande till de andra skolorna, i något större utsträckning upplever en 

lägre arbetsro på lektionerna. 

 

Diagram 4.1.12 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? Det är 

arbetsro på lektionerna. Svar uppdelad efter skolor. 

 

 
 

 

En viktig del av frågan om studiemotivation är det stöd eleverna får av lärarna. Lärarnas roll 

för elevers positiva lärandeprocesser är tydligt belagd i forskning (se tex Hattie 2012; 

Timperley 2013). Vad är då enligt eleverna en bra lärare? 

 

Figur 4.1.6 Vad är en bra lärare? Fritextsvar presenterad i form av ordmoln. Pojkar, n=122, 

blå text. Flickor n=109, grön text. Ju större ord i bilden, desto mer frekvent har ordet använts i 

fritextsvaren. 
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Om det tidigare i kapitlet presenterade ordmolnet inte visade en enhetlig bild av vad eleverna 

tycker så är detta ordmoln tydligare. Snäll men sträng och att de hjälper till och förklarar är 

dominerande ord från både flickor och pojkar.   

 

Familjens betydelse 

Förutom lärarnas betydelse är det viktigt, att eleverna får stöd av vårdnadshavare. Det är 

rimligt att anta, att ju yngre eleverna är, desto viktigare är familjens och vårdnadshavares stöd 

i skolarbetet. Hur uppfattar eleverna detta?  

 

Diagram 4.1.13 Hur ställer du dig till följande påståenden? 

 

 
 

 

Svaren som redovisas i diagrammet ovan oroar något. Från 93 procent av eleverna som anger 

att deras familj tycker att skolan är viktig, till 73 procent som anger att familjen är intres-

serade av hur det går just för dem i skolan och, slutligen, 63 % som anger att de får mycket 

hjälp från familjen i skolarbetet. Varför är det så?  

 

Variation finns mellan könen. Flickor (71 %) anger i större utsträckning än pojkar (56 %), att 

de får mycket hjälp från familjen med deras skolarbete. Viss variation finns också i elevsvaren 

mellan skolorna.  
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Diagram 4.1.14 Hur ställer du dig till följande påstående? I min familj får jag mycket hjälp 

med mitt skolarbete. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

Med detta var så svaren från elevenkäten för årskurs tre presenterade och kommenterade. 

Materialgenomgången fortsätter därmed med redovisning av utfallen av elevenkäten för 

årskurs sex och därefter årskurs åtta.   

 

 

4.2 Elevenkät årskurs sex 

 
Som redan kommenterats under avsnitt 4.1 medverkade totalt fem grundskolor i projektet. 

Variationen i antal svar på elevenkäten kan uppfattas vara stor, men påverkas av grundskolans 

elevstorlek och även effekterna av den genomgångna pandemin. Antalet elevsvar från årskurs 

sex är totalt 229 stycken. Fördelningen per skola är för Bergsåker 67 stycken, Haga 15, 

Höglunda 54, Matfors 50, Vibacke 31 och Montessori 12. (Haga avbröt senare sin medverkan 

i projektet och ersattes av Sundsvalls Montessori). Svarsfördelningen är jämn mellan pojkar 

(n= 111) och flickor (n=109). Detta både på totalen och i förhållande till fyra av de med-

verkande skolorna. Haga hade en övervikt pojkar som svarade och Montessori en övervikt 

flickor (se vidare diagram 4.2.0 nedan). Förutom pojkar och flickor har nio svarande angett 

annat kön. De som svarat annan könsbestämning än pojke eller flicka är få, vilket medför att i 

bearbetningar innefattande denna kategori får enskilda individers svar höga utfall i procent. Vi 

vill uppmärksamma er läsare på detta och understryka vikten av att i detta fall även tänka 

antal. En analys av enkätsvaren uppdelade efter kön visar viss variation i svar, varför denna 

bakgrundsvariabel kommer att kommenteras i löpande text på relevanta ställen i texten. 
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Diagram 4.2.0 Fördelning av svarande efter skola och kön. 

 

 
 

Vad avser socio-ekonomiska bakgrundsvariabler ställs i enkäten frågor, hämtade från de 

frågor som används i TALIS-studierna (Skolverket, 2019), om hur ofta man pratar svenska i 

hemmet (migration), fritidsaktiviteter (indikation på socialt kapital) och föräldrars utbildning 

(indikation på social status). Andelen elever i årskurs sex som pratar svenska i hemmet är 

mycket hög (75 procent). Frånvaro av spridning i svar på denna bakgrundsvariabel gör att den 

inte går att använda för analys av eventuellt variation i de övriga frågorna eller nedbruten på 

kön eller skola. Andelen elever som svarade att de ibland eller aldrig pratar svenska i hemmet 

var 17 stycken av totalt 229. Samma problem gäller användbarheten av bakgrundsvariabeln 

vårdnadshavares högsta utbildning. 122 av totalt 229 elever svarar att de inte vet vilken 

utbildning deras vårdnadshavare har. Variabeln kan därmed inte användas för att trovärdigt 

analysera variation i svar på innehållsfrågor.  

 

Många elever är fysiskt aktiva på sin fritid (högt socialt kapital – se diagram 4.2.1 nedan). 

Svaren fördelad på kön visar, att pojkar idrottar, spelar dataspel och gör läxor på sin fritid i 

något högre grad än flickor. Flickor har en något högre grad av medverkan i annan 

fritidsaktivitet, spela något instrument eller läser böcker. 
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Diagram 4.2.1 Hur ofta gör du följande saker på din fritid? 

 

 
 

 

Närvaro och inställning till skolan 

Som beskrivits i teorikapitlet kan hög eller låg studiemotivation såväl studeras på olika sätt 

som orsakas av många faktorer. Elevhälsofrågor utgör en viktig förklaringsfaktor till 

studiemotivation. En indikation på elevhälsoproblematik utgörs av frånvaro. Det är då 

glädjande att se, att 70 procent av eleverna anger, att de aldrig eller nästan aldrig är 

frånvarande från skolan. Lärarnas möjligheter att stödja elevernas lärande underlättas av 

närvaro, det vill säga kontinuitet i social kontakt och handledning. Det finns ingen skillnad 

mellan könen, i svaren gällande frånvaro från skolan. Frånvaron från skolan är något litet 

högre i årskurs sex än i årskurs tre.  

 

Möjligheterna att upprätthålla eller förstärka elevers studiemotivation bygger på flera faktorer, 

(se vidare teorikapitlet). Några sådana faktorer är inställning till skolan, trygghet, sociala 

relationer, att skolarbetet känns meningsfullt och att den fysiska miljön underlättar lärandet. I 

samtliga dessa fall ger eleverna goda betyg till sin skola (se diagram 4.2.2, svarsalternativen 

stämmer helt och stämmer ganska bra). Den fråga som får lägst betyg är den om de gillar att 

vara i skolan. Svaren förvånar något, då tryggheten är hög, man uppfattar att man lär sig 

saker, kompisar är viktiga och lokalerna trivsamma. Möjligen konkurrerar engagemang i olika 

fritidsaktiviteter med tiden som måste läggas på att vara i skolan. I Skolinspektionens (2022) 

skolenkät svarar 67 procent av eleverna i årskurs fem i Sundsvall, att de helt eller till stor del 

är nöjda med sin skola. Vidare svarade 81 % av eleverna, att de helt och hållet eller till stor 
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del kände sig trygga i skolan. Enkätresultaten från föreliggande studie överensstämmer i dessa 

delar med Skolinspektionens resultat.  

 

Diagram 4.2.2 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dig och din skola? 

 

 
 

Variationen mellan skolorna är liten. Hagaskolan får lägre stämmer helt-svar jämfört med de 

andra skolorna på påståendet, att eleverna gillar att vara i skolan. Detta är en motsatt situation 

jämfört med årskurs tre, där Hagaskolan fick något högre stämmer helt-svar än de övriga 

skolorna på samma utsaga. Bergsåkers (65 %) och Sundsvalls Montessoris (64 %) elever har 

en högre andel stämmer helt-svar gällande trygghet i skolan jämfört med de andra skolornas 

elever.  

 

88 procent av eleverna tycker att skolan är en plats där de lär sig mycket (svarsalternativen 

stämmer helt och stämmer ganska bra). Detta är viktigt med tanke på skolans uppgift i 

samhället och de förväntningar som individer, vårdnadshavare och samhälle har på skolans 

arbete. Bergsåkers elever (67%) svarar i högre utsträckning än de andra eleverna svarsalter-

nativet stämmer helt, på påståendet, att skolan är en plats där man lär sig mycket. En lika stor 

andel av Bergsåkerskolans elever (67%) svarar alternativet stämmer helt, på påståendet att 

klassrummen och skolan är trivsam, också det i något högre utsträckning än de övriga skolor-

nas elever. Till skillnad från årskurs tre har Vibacke skolas elever i årskurs sex ganska hög 

andel elever som upplever att klassrummen och skolan är trivsam. Även Sundsvall Montes-

soris elever uppvisar en hög andel elever som upplever skolan och klassrummen som triv-

samma. (Se vidare polärdiagrammen figur 4.2.1 – 4.2.3 nedan. Polärdiagrammen nedan anger 

hur eleverna på de olika skolorna svarat på vissa av frågorna. Svaren presenteras i procent och 

med fördelning på de olika skolorna. På Höglundaskolan har till exempel drygt 40 procent av 

eleverna (röd linje) svarat, att det stämmer ganska bra att de gillar att vara i skolan. För 

Montessori är motsvarande siffra drygt 60 procent.  
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Variationen i svar beroende på kön är mycket liten, utom vad avser att känna sig trygg. 55 % 

av pojkarna har svarat stämmer helt på påståendet att de känner sig trygga i skolan medan 

motsvarande siffra för flickor är 38 %. Siffrorna är tydligt lägre än svaren från eleverna i 

årskurs tre. Totalt tre pojkar och nio flickor tycker att påståendet inte stämmer så bra. Fyra 

flickor menar påståendet inte stämmer alls. 

 

Figur 4.2.1 Jag gillar att vara i skolan. Svar uppdelade efter skolor. 
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Figur 4.2.2 Jag känner mig trygg i skolan. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

 

Figur 4.2.3 Min skola är en plats där jag lär mig mycket. Svar uppdelad efter skolor. 
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Elevernas uppfattning om kamraters och egna drivkrafter för lärande 

Som kommenterades gällande årskurs tre är skrivningarna tydliga i skollagen gällande skolans 

uppdrag, det vill säga, att: ”barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” 

samt att skolan skall ”främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära.” (SFS 2010:800). En viktig förutsättning för detta är de områden som behand-

lades ovan, att man som elev trivs i skolan, känner sig trygg, har kamrater och så vidare. En 

annan dimension är elevgruppens och elevens egen drivkraft för skolarbete, en tredje hur 

lärarna organiserar skolarbetet så att det motiverar till lärande. Detta är frågor som berördes i 

enkäten och redovisas nedan.  

 

Diagram 4.2.3 Hur bra stämmer följande påståenden på din klass? I min klass är det... 

 

 
 

 

 

Svaren på frågorna i denna del överensstämmer med de svar som gavs av eleverna i årskurs 

tre med undantag för betyg eller omdöme. I årskurs tre anger fler (55%) än i årskurs sex (31 

%) svarsalternativet stämmer helt, gällande att det är viktigt i klassen att få bra skriftliga 

omdömen/betyg. 

 

Variationen mellan skolorna är förhållandevis liten, vilket framgår av tabell 4.2.0 nedan. 

Bergsåkers skolas elever har en högre andel än de övriga skolorna som svarat stämmer helt på 

de två första påståendena. Sundsvalls Montessori är de eleverna som i lägst andel svarat 

stämmer helt gällande klassens syn på vikten av att få bra betyg. Det kan finnas flera 

anledningar till det. Matfors elever är de som i lägst grad svarat stämmer helt, gällande 

klassens uppfattning om vikten av att man deltar på lektioner. Detta skiljer sig från vad 

Matfors elever i årskurs tre svarade på frågan.  

 

Det är små skillnader i svar på frågorna ovan beroende på kön. Generellt har pojkarna svarat 

stämmer helt i litet större utsträckning än flickorna. Flickornas val har i högre grad varit 

stämmer ganska bra.  
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Tabell 4.2.0 Andel elever som anger stämmer helt (första siffran i varje ruta), stämmer ganska 

bra (andra siffran i varje ruta) respektive stämmer inte så bra/stämmer inte alls (tredje siffran i 

varje ruta) på sex påståenden gällande hur de uppfattar situationen i sin klass. Procent, 

avrundade siffror. Svar uppdelade efter skolor. 

 

I min klass är 

det viktigt… 

Bergsåker 

n=66 

Haga 

n=15 

Höglunda  

n=53 

Matfors 

n=50 

Vibacke 

n=31  

Montessori 

n=11 

att man förstår 

det man skall 

lära sig 

77/21/2 40/60/0 34/62/4 52/40/8 42/58/0 64/36/0 

att man 

anstränger 

sig/gör sitt bästa 

79/20/2 47/47/7 51/42/8 48/38/14 58/39/3 45/45/9 

att man får bra 

betyg 

30/61/9 40/60/0 28/45/27 34/48/18 35/48/16 9/64/27 

att man deltar på 

lektionerna 

79/21/0 67/27/7 57/34/10 52/36/12 68/32/0 73/27/0 

 

 

Förutom hur eleverna uppfattar det sociala trycket från sina skolkamrater, det vill säga den 

kultur som präglar skolklassen och kamraterna, handlar studiemotivation också mycket om 

hur man ser på sin egen insats i skolan. I elevenkäten ställs några frågor om detta. Frågor som 

dels berör vilka perspektiv eleverna har på sitt arbete i skolan, dels hur lärande bäst kan 

organiseras.  

 

Variationen mellan skolorna är liten, när eleverna tillfrågas om vad som är viktigt för mig, 

gällande de påståenden som anges i tabellen ovan. (Observera skillnaden i frågekonstruktion, 

”i min klass” jämfört med ”för mig”). Svarsmönstren fördelade på skolor följer det mönster 

som kommenterats ovan gällande ”min klass”. Det vill säga att Bergsåkers skolas elever har 

en högre andel än de övriga skolorna som svarat stämmer helt på de två första frågorna. 

Sundsvalls Montessori är de eleverna som i lägst antal svarat stämmer helt, gällande vikten av 

att få bra betyg. Svaren från eleverna i årskurs sex är därtill i mycket stor grad lika de svar 

eleverna gav i årskurs tre.  

 

Samma mönster som i tabell 4.2.0 återkommer i diagram 4.2.5, det vill säga i elevernas 

personliga syn på skolarbetet. Betygen och att få fram de rätta svaren spelar mindre roll än att 

man skall förstå, anstränga sig, delta på lektionerna och att lära sig så mycket som möjligt. 

Skillnaderna mellan könen är mycket små.  

 

Den enda tydliga skillnad som finns i svarsmönster mellan svaren på ”i min klass” jämfört 

med ”för mig” gäller Matfors elever. De har lägst andel stämmer helt-svar (52 %) gällande 

klassens uppfattning om vikten av att man deltar på lektioner. När frågan formuleras som ”för 

mig” är situation förändrad. 72 % anger då svarsalternativet stämmer helt.  

 

 



 

 

 

 

 

Diagram 4.2.5 Hur bra stämmer följande påståenden på dig? För mig är det... 

 

 
 

 

Svaren från eleverna visar ett mycket stort eget ansvarstagande för det egna skolarbetet. 95 % 

av eleverna anger till exempel, att det är viktigt att lära sig så mycket man kan (svarsalterna-

tiven stämmer helt och stämmer ganska bra). Nästan lika många elever anger, att det är viktigt 

att delta på lektionerna och att man skall anstränga sig och göra sitt bästa. Drygt 95% av 

eleverna menar, att det är viktigt att förstå det de skall lära sig, det vill säga inte bara lära in 

ytligt och för stunden. Detta utgör en imponerande och viktig utgångspunkt för möjligheterna 

att skapa en framgångsrik skola och möta de krav och förväntningar som finns inlagd i skollag 

och läroplaner och de förväntningar och förhoppningar elever och vårdnadshavare har. Vad är 

då drivkraften i elevernas intresse för skolarbetet? Är det att konkurrera med sina kamrater, är 

det att försöka utmana sig själv eller är det en allmän tro på sin förmåga och att vilja förkovra 

sig? I enkäten ställs frågor om detta. Svaren redovisas i Diagram 4.2.6. 
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Diagram 4.2.6 Hur reagerar du på följande påståenden? 

 

 
 

 

Eleverna tycks inte i första hand mäta sitt skolarbete i förhållande till kamraterna. Driv-

krafterna ligger mer i den egna viljan och att lärarna hjälper till att uppnå detta.  

Variationen i svar mellan könen är mycket liten. Till skillnad från årskurs tre anger inte 

pojkarna i årskurs sex i större utsträckning än flickor konkurrensen med andra elever som 

drivkraft. Variationen i svar mellan skolorna är liten, och uppträder mest i skillnader 

beträffande om eleverna svarat alternativen ’stämmer helt’ eller ’stämmer ganska bra’.  

 

Montessorieleverna är de som uppvisar störst tilltro till att de skall klara av även det svåraste 

skolarbetet. Bergsåkers skolas elever är de som tydligast markerar, att lärarna har en förväntan 

på dem, att de skall göra sitt bästa i skolarbetet. I likhet med årskurs tre erhålls den största 

variationen i svar på frågan om eleverna anser att lärarna är rättvisa mot dem (se vidare 

diagram 4.2.7). Svaren från eleverna i årskurs sex liknar i detta, med vissa avvikelser, svaren 

från eleverna i årskurs tre.  
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Diagram 4.2.7 Hur reagerar du på följande påståenden? Lärarna på min skola är rättvisa mot 

mig. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

Studiestrategier och undervisning 

I tdiagram 4.2.5 ovan framgår att en mycket stor andel av eleverna anser, att det är viktigt att 

lära sig så mycket som möjligt. En betydelsefull fråga blir då hur de menar att det bäst kan 

ske? (Se vidare figur 4.2.4). 
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Figur 4.2.4 Hur lär man sig på bästa sätt? 

 

 
 

 

Svaren från eleverna är tydliga. I likhet med eleverna i årskurs tre menar de, att man lär sig 

bäst via samarbete med lärare och kamrater, när läraren ger en tydlig struktur för arbetet och 

genom att göra och uppleva. Variation i arbetssätt, som var något som lyftes fram av eleverna 

i klass tre, får inte samma genomslag i årskurs sex. Samtidigt ger eleverna uttryck för låg 

tilltro till alternativet samma undervisningssätt från läraren, vilket kan ses som samma fråga 

uttryckt på ett annat sätt.  Eleverna i såväl årskurs tre som sex markerar tydligt i sina svar, att 

man lär sig sämst via att arbeta ensam.  

 

Elevernas reaktioner på svarsalternativen visar ett tydligt stöd för lärarens betydelse och att 

lärande sker bäst i sociala sammanhang, även om andelen vet ej-svar var stor (mellan 10-43 

procent beroende på alternativ) i denna fråga jämfört med de andra frågorna i enkäten. 

Elevernas perspektiv på de viktigaste faktorerna för lärande är lika mellan skolorna. Vissa 

skillnader finns dock. Montessoris elever (64 %) betonar mer än de andra eleverna att få 

arbeta ensam, men de prioriterar samtidigt högt att få arbeta med andra elever. Hagaskolans 

elever har en högre tilltro till alternativet att använda händerna än de övriga skolorna. 

Sundsvalls Montessoriskola årskurs tre hade en högre andel elever jämfört med de andra 

skolorna i markering av vikten att själva få tänka ut hur uppgifter skall lösas. Detta mönster 

återkommer inte för årskurs sex. Sundsvalls Montessoriskolas elever (73%) har dock en större 

tilltro till att läraren skall använda samma undervisningssätt än de övriga skolorna samt har en 

markerat lägre andel elever som betonar korta mål och snabb återkoppling. Höglunda årskurs 
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tre har en lägre andel elever som betonar vikten av att de själva får sätta upp sina mål. Detta 

mönster återkommer inte för årskurs sex. För Bergsåkers, Matfors och Vibackeskolans 

årskurser sex betonas i större utsträckning än för andra skolor, vikten av att få korta mål och 

snabb återkoppling på uppgifter.  

 

Skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas svar är små, men vissa skillnader finns. 

Pojkarna (57%) betonar t ex. i högre utsträckning än flickorna (43 %) betydelsen av olika 

undervisningssätt och att göra och uppleva (74 % jämfört med 54%). Korta mål och snabb 

återkoppling (50% jämfört med 36%) är också viktigare för pojkarna. Flickorna betonar å 

andra sidan något mer än pojkarna att se bilder/bildstöd (49% jämfört med 42%).  

 

Ovan framgick att eleverna menar att de lär sig bäst via samarbete med lärare och kamrater, 

när läraren ger en tydlig struktur för arbetet och när denne har ett varierande (eller inte 

samma) undervisningssätt.  Eleverna menar vidare, att man lär sig sämst via att arbeta ensam. 

Hur uppfattar de då att undervisningen ser ut? 

 

Diagram 4.2.8 Hur tycker du att följande stämmer om ditt skolarbete? 

 

 
 

 

Eleverna anger att de lär sig sämst via enskilt arbete, men upplever samtidigt att enskilt arbete 

dominerar som undervisningsform. Detta samtidigt som de har en hög ambition i att vilja lära 

sig. I jämförelse med årskurs tre uppfattar dock eleverna att arbete i mindre grupper också är 

frekvent tillsammans med arbete med läroböckerna. Pojkarna (55%) anger i något högre grad 

än flickorna (38 %) enskilt arbete som arbetsform. Viss variation finns i svar på denna fråga 

mellan skolorna. Montessorieleverna anger i högre grad än de övriga skolorna, att de arbetar 

mycket själva och med temaarbeten. Vibackeskolans elever lyfter fram, att de arbetar mycket 

i mindre grupper. (Se vidare diagram 4.2.9). 
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Diagram 4.2.9 Hur tycker du att följande stämmer om ditt skolarbete? Svar uppdelad efter 

skolor. 

 

 
 

 

Lärarnas betydelse 

Lärarnas stora betydelse för elevers skolarbete är väl dokumenterat i forskning (Giota, 2013). 

I omfattande metanalyser av forskning om hur barn lär har Hattie (2009) med flera lyft fram 

lärarnas betydelse för elevernas skolarbete. Hatties analyser är intressanta på många sätt, till 

exempel genom att han såväl diskuterar vikten av att ha utbildade lärare som vad det är som 

gör skillnad mellan lärare. Han menar att en bra lärare karaktäriseras av passion för sitt yrke, 

att skapa bra relationer med eleverna, varierande strategier i undervisning och engagemang i 

elevernas lärprocesser (SKL, 2011). 

 

Flera av kännetecknen för en bra lärare bekräftas i denna studie. Det är tydligt att lärarna har 

hög legitimitet i elevernas ögon, det vill säga, att eleverna värdesätter sina lärare och att 

lärarna uppfattas ’se’ eleverna på många olika sätt. Några viktiga delar i lärarnas arbete är att 

ha positiva förväntningar på eleverna, att tro dem om mycket och att tydliggöra det, att kunna 

förklara och förmedla kunskapsinnehåll på ett förståeligt sätt för eleverna och att ge eleverna 

feed-back samt hjälpa dem i det som behöver göras eller förbättras. I alla dessa områden ger 

eleverna goda omdömen (stämmer helt eller stämmer ganska bra) om sina lärare. Något lägre 

positiva omdömen ges dock gällande arbetsro på lektionerna (se vidare diagram 4.2.10).  
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Diagram 4.2.10 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner?  

 

 
 

I Skolinspektionens (2022) skolenkät svarar 26 % av eleverna i årskurs fem i Sundsvall, att 

det alltid eller ofta är studiero på lektionerna. Detta placerar Sundsvall bland de 25 procent av 

kommunerna med minst positiva svar. Enkätsvaren för årskurs sex i denna studie visar på ett 

något bättre resultat (svarsalternativen stämmer helt och stämmer ganska bra), men 

sammantaget ger eleverna en oroande bild av hur klassrumsklimatet är gällande arbetsro. I 

Skolinspektionens enkät ger eleverna i årskurs fem ett sämre omdöme, när det gäller stöd från 

lärare under lektionerna (70 % som svarat alltid eller ofta) än vad som framkommer i vår 

studie (93% anger svarsalternativen stämmer helt eller stämmer till stor del på påståendet att 

lärarna hjälper eleverna).  

 

Viss variation finns i svaren beroende på kön. Pojkar svarar, i likhet med årskurs tre, i högre 

grad ’Stämmer helt” än flickor (42 % respektive 24 %) på frågan om de vet vad deras lärare 

förväntar sig av dem. Fler pojkar (52 %) än flickor (36%) tycker också att lärarna är bra på att 

förklara och att lärarna är lätta att förstå (43 % jämfört med 25 %). Svaren mellan pojkar och 

flickor är mycket lika vad avser frågan om arbetsro. 

 

Även mellan de olika skolorna förekommer viss variation i elevernas svar. Denna variation 

visar sig främst i fråga om hur lätt det är att förstå sina lärare och om lärarna talar om för 

eleverna vad de skall förbättra (se vidare diagrammen 4.2.11 – 4.2.13).  
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Diagram 4.2.11 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? Det är 

lätt att förstå mina lärare. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

Diagram 4.2.12 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? Mina 

lärare talar om för mig vad jag skall förbättra. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

 

Diagram 4.2.13 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? Det är 

arbetsro på lektionerna. Svar uppdelad efter skolor. 

 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bergsåker (n = 66)

Haga (n = 15)

Höglunda (n = 52)

Matfors (n = 50)

Vibacke (n = 30)

Montessori (n = 11)

Stämmer inte alls Stämmer inte så bra Stämmer ganska bra Stämmer helt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bergsåker (n = 66)

Haga (n = 15)

Höglunda (n = 52)

Matfors (n = 50)

Vibacke (n = 30)

Montessori (n = 11)

Stämmer inte alls Stämmer inte så bra Stämmer ganska bra Stämmer helt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bergsåker (n = 66)

Haga (n = 15)

Höglunda (n = 52)

Matfors (n = 50)

Vibacke (n = 30)

Montessori (n = 11)

Stämmer inte alls Stämmer inte så bra Stämmer ganska bra Stämmer helt



 

 

 

 

 

En viktig del av frågan om studiemotivation är det stöd eleverna får av lärarna. Lärarnas roll 

för elevers positiva lärandeprocesser är tydligt belagd i forskning (se tex Hattie 2012; 

Timperley 2013). Vad är då, enligt eleverna, en bra lärare? 

 

Figur 4.2.5 Vad är en bra lärare. Fritextsvar presenterad i form av ordmoln. n=223. Ju större 

ord i bilden, desto mer frekvent har ordet använts i fritextsvaren. 

 
Resultatet av fritextsvaren är tydligt. Ord som snäll men sträng, hjälper och förklarar 

framträder i bilden. Det vill säga, eleverna i årskurs sex lyfter fram samma egenskaper som 

kännetecknande för en bra lärare som eleverna i årskurs tre också angav. Ingen skillnad 

föreligger mellan pojkars och flickors fritextsvar i de framträdande egenskaperna hos en bra 

lärare. 

 

Familjens betydelse 

Förutom lärarnas betydelse för elevernas skolgång är också viktigt, att eleverna får stöd av 

vårdnadshavare. Det är rimligt att anta, att ju yngre eleverna är, desto viktigare är familjens 

och vårdnadshavares stöd i skolarbetet. Hur uppfattar eleverna detta?  
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Diagram 4.2.14 Hur ställer du dig till följande påståenden? 

 

 
 

 

Svaren ovan oroar något. Svaren från årskurs sex är mycket lika den bild som eleverna i 

årskurs tre ger, det vill säga, att eleverna menar, att skolan har hög legitimitet hos 

vårdnadshavare men att deras engagemang minskar, när det gäller att bistå barnet i 

skolarbetet. Från 84 procent som anger att deras familj tycker att skolan är viktig, till 69 

procent som anger intresse för hur det går i skolan för just dem och, slutligen, 58 % som anger 

att de får mycket hjälp från familjen i deras skolarbete. Varför är det så?  

 

Variation finns mellan könen. Flickor (64 %) anger i större utsträckning än pojkar (52 %), att 

de får mycket hjälp från familjen med deras skolarbete. Viss variation finns också i svar 

mellan skolorna, särskilt vad avser att hjälpa eleverna i deras skolarbete. En socio-ekonomisk 

förklaring till detta kan sägas antydas i materialet, men är inte tydlig. Med socio-ekonomisk 

förklaring skall här förstås, att barn till studievana föräldrar eller föräldrar med högre utbild-

ning, har bättre möjligheter att få stöd i skolarbetet än barn med vårdnadshavare med egen 

begränsad eller problematisk utbildningserfarenhet. En elevs socioekonomiska bakgrund 

internaliseras i dess självbild och påverkar både den motivation de ger uttryck för och 

prestationerna i skolan (Wiederkehr et al., 2015)  

 

Det skiljer också mellan skolorna, med undantag för Vibackeskolan, i de svar som ges av 

årskurs tre kontra svaren från årskurs sex. Detta är särskilt tydligt för Montessori och 

Hagaskolorna och i viss mån även för Bergsåkers skola. Vad kan det bero på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Min familj tycker skolan är viktig
(n = 225)

Min familj är mycket intresserad
av att det går bra för mig i skolan

(n = 225)

I min familj får jag mycket hjälp
med mitt skolarbete (n = 225)

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls



 

 

 

 

 

Diagram 4.2.15  Hur ställer du dig till följande påstående? I min familj får jag mycket hjälp 

med mitt skolarbete. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

Med detta är svaren från elevenkäten för årskurs sex presenterad och kommenterad. 

Materialgenomgången är därmed framme vid den sista elevenkäten den för årskurs åtta.   

 

 

4.3 Elevenkät årskurs åtta 

 
Variationen i antal svar på elevenkäten för årskurs åtta kan uppfattas vara stor, men påverkas, 

på samma sätt som kommenterades för årskurs tre och sex, av grundskolans elevstorlek och 

även effekterna av den genomgångna pandemin. Antalet elevsvar från årskurs åtta är totalt 

370. Fördelningen per skola är för Bergsåker 119, Haga 66, Höglunda 81, Matfors 50, 

Vibacke 53 och Montessori 1. (Haga avbröt senare sin medverkan i projektet och ersattes av 

Sundsvalls Montessori). Antalet svar från Sundsvalls Montessoriskola är för få för 

meningsfull bearbetning och kommer därför i kommande tabeller att uteslutas.  

 

Svarsfördelningen är jämn mellan pojkar (n= 177) och flickor (n=185). Detta både på totalen 

och i förhållande till deltagande skolor. Förutom pojkar och flickor har åtta svarande angett 

annat kön. De som angett annan könsbestämning än pojke eller flicka är få, vilket medför att 

enskilda individers svar i denna kategori ger höga procentvärden.  Läsare uppmärksammas på 

detta och vikten av att för denna könskategori tänka antal snarare än procentandel. En analys 
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av enkätsvaren uppdelad efter kön visar viss variation i svar. Dessa variationer kommenteras i 

texten men redovisas av tidigare angivna skäl inte grafiskt.  

Diagram 4.3.0 Fördelning av svarande efter skola och kön. 

 

 
 

 

Vad avser socio-ekonomiska bakgrundsvariabler ställs i enkäten frågor, hämtade från de 

frågor som används i TALIS-studierna (Skolverket, 2019), om hur ofta man pratar svenska i 

hemmet (migration), fritidsaktiviteter (indikation på socialt kapital) och föräldrars utbildning 

(indikation på social status). Andelen som pratar svenska i hemmet är hög (76 % anger 

svarsalternativet alltid, 13 % nästan alltid), varför denna variabel är svår att använda 

nedbruten på kön eller skola, för att förklara variationer i svar på innehållsvariabler. Gruppen 

som nästan alltid pratar svenska hemma (49 av totalt 370 elever) är för liten nedbruten på kön 

eller skola för att med trovärdighet säga något om variationen i förhållande till gruppen som 

alltid pratar svenska hemma. Detta gäller även för grupperna som ibland eller aldrig talar 

svenska i hemmet (totalt 40 individer). Gruppen elever som nästan alltid eller ibland/aldrig 

pratar svenska återfinns i samtliga skolor, även om Haga och Höglundaskolan har något fler 

individer i dessa kategorier svar än de övriga skolorna. Pojkar är något fler i dessa grupper 

jämfört med flickor. Såväl 40 som 49 individer i grupperna redovisade ovan är dock 

tillräckligt stort för att i bearbetningen av enkätmaterialet uppmärksamma dessa och analysera 

svaren. Det kommer dock bara att kommenteras vid relevanta tillfällen och inte nedbrutet per 

skola eller kön.  

 

I årskurs tre och sex kan inte bakgrundsvariabeln vårdnadshavares högsta utbildning användas 

på grund av det stora antalet vet ej-svar. I årskurs åtta är andelen vet ej-svar betydligt lägre 

(25%). Bara 97 av totalt 370 elever svarar att de inte vet vilken vårdnadshavarens högsta 

utbildning är. Variabeln kan därmed användas för att trovärdigt analysera variation i svar 

utifrån på denna bakgrundsfaktor. 53 % av eleverna anger eftergymnasial utbildning som 

högsta utbildning för vårdnadshavare, 19 % gymnasieutbildning och 2 % 9-årig grundskola 

eller färre än 9 år i grundskola (avrundade siffror). 

 

En annan bakgrundsvariabel i elevenkäterna är fritidsaktiviteter. Tyvärr har denna variabel 

fallit bort vid registrering av elevsvaren från årskurs åtta på grund av tekniska problem. 
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Någon analys av socialt kapital, i meningen fysisk aktivitet och sociala kontaktnät, kan därför 

inte göras. Eleverna i årskurs tre och sex uppvisade dock en omfattade fysisk aktivitet 

(idrottar, spelar dataspel, aktiv på sociala medier, spelar instrument, läser böcker med mera) 

på sin fritid. 

 

Närvaro och inställning till skolan 

Närvaro, eller dess motsats frånvaro, i skolan kan, som tidigare diskuterats vara en indikator 

för elevhälsa och därigenom indirekt också för studiemotivation. Förutsatt att en hög närvaro i 

skolan är en avspegling av god elevhälsa, är enkätresultaten för årskurs åtta en glädjande 

läsning. 69 procent av eleverna anger, att de aldrig eller nästan aldrig är frånvarande från 

skolan, en andel i nivå med hur eleverna i årskurs sex svarade på denna fråga. Den höga 

närvaron innebär, att möjligheterna för Lärarna, att genom social kontakt och handledning 

stödja elevernas lärande underlättas. Det är heller ingen skillnad i frånvaro som kan kopplas 

till kön. En viss variation framträder mellan de olika skolorna. Hagas (32 %) och Vibacke 

(31%) skolas elever anger i högre utsträckning än övriga elever på övriga skolor, att de är 

frånvarande några gånger i månaden. 

 

Diagram 4.3.1 Är du frånvarande någon gång från skolan? 

 

 
 

Att upprätthålla eller förstärka elevers studiemotivation bygger, som diskussionen i 

teorikapitlet visar, på flera faktorer (se vidare kapitel 2). Enkäten låter eleverna ta ställning till 

påståenden beträffande några sådana faktorer. Det är påståenden om inställning till skolan, 

trygghet, sociala relationer, att skolarbetet känns meningsfullt och att den fysiska miljön 

underlättar lärandet. I samtliga dessa fall kan för årskurs åtta konstateras, att eleverna har en 

positiv inställning till sin skola, även om de inte är lika positiva som eleverna i årskurs sex, 

avseende att skolan är en plats där de lär sig mycket och att klassrummen och skolan är 

trivsamma miljöer. Svarsfrekvensen i stämmer helt-svar gällande skolan som god lärmiljö 

sjunker från 49 % (årskurs sex) till 28 % (årskurs åtta). Å andra sidan ökar svaren i svars-

alternativet stämmer ganska bra i jämförelse med årskurs sex. Den variabel som får lägst 

betyg är om de gillar att vara i skolan. Andelen åttondeklassare som gillar att vara i skolan är i 

det närmaste identisk med årskurs sex. Eftersom eleverna uppger att de känner sig trygga i 

skolan och att de ser kompisarna som viktiga, får den låga andelen som gillar att vara i skolan 

ändå ses som förvånande. Enligt Skolinspektionens (2022) skolenkät svarar 58 % av eleverna 

i årskurs åtta i Sundsvall, att de helt eller till stor del är nöjd med sin skola. Enkätresultaten 

från denna studie överensstämmer i denna del med Skolinspektionens resultat. Vidare svarar 

79 % av eleverna i Skolinspektionens enkät, att de helt och hållet eller till stor del känner sig 
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trygga i skolan. Enkätresultaten från denna studie visar en påtagligt högre andel elever (92 % 

som svarat stämmer helt eller stämmer ganska bra) som känner sig trygga. 

  

Diagram 4.3.2 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dig och din skola? 

 

 
 

Variationen mellan skolorna är liten för frågorna redovisade i diagram 4.3.2 ovan. Haga-

skolans årskurs åtta har, i likhet med svaren från eleverna i skolans årskurs sex, en högre 

andel som angett alternativet stämmer inte så bra, jämfört med de andra skolorna, gällande om 

eleverna gillar att vara i skolan. Bergsåkers skola får också förhållandevis fler stämmer inte så 

bra-svar på denna fråga.   

 

87 procent av eleverna tycker att skolan är en plats där de lär sig mycket (svarsalternativen 

stämmer helt och stämmer ganska bra). Sett till skolans uppgift och de förväntningar som 

individer, vårdnadshavare och samhälle har på skolans arbete, är detta ett gott utfall för en 

viktig aspekt. Höglunda (39%) och Vibacke (38 %) skolors elever svarar i högre utsträckning 

svarsalternativet stämmer helt än eleverna i de andra skolorna, vad gäller att skolan är en plats 

där man lär sig mycket. Höglundas, Matfors och Vibackes elever är också mer nöjda än 

Bergsåkers och Hagas elever med hur trivsamma klassrummen och skolorna är.  

 

Variationen i svar beroende på kön är mycket liten, utom vad avser att känna sig trygg och att 

vilja träffa sina klasskamrater. 64 % av pojkarna har svarat stämmer helt på frågan om de 

känner sig trygga i skolan medan motsvarande siffra för flickor är 46 %. Totalt fem procent av 

pojkarna (9 elever) och 10 procent av flickorna (18 elever) svarar stämmer inte så bra eller 

stämmer inte alls, på frågan om de känner sig trygga i skolan. Motsvarande siffra för elever 

med annan könstillhörighet är 29 procent (2 personer). 
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Diagram 4.3.3 Jag gillar att vara i skolan. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

Diagram 4.3.4 Jag känner mig trygg i skolan. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

Diagram 4.3.5 Min skola är en plats där jag lär mig mycket. Svar uppdelade efter skolor. 
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Förutom hur eleverna uppfattar situationen på sin skola idag, får eleverna även en möjlighet, 

att i enkäten kommentera vad som kan göras, för att de skall lära sig mer och trivas ännu 

bättre. Resultatet redovisas i figur 4.3.1 nedan i form av ett ordmoln, uppdelad utifrån kön. Ju 

större ord, desto oftare har detta ord förkommit i fritextsvaren. Inget tydligt mönster 

dominerar i elevernas svar. Detta vare sig beroende på skola eller beroende på kön. 

 

Figur 4.3.1 Vad behöver förändras för att lära sig ännu mer och trivas ännu bättre i skolan. 

Fritextssvar visad via ordmoln. Blå färg= pojkar n=170, grön färg =flickor n =181, gul 

färg=annan könstillhörighet n=7. 

 

 
 

 

Elevernas uppfattningar om kamraters och egna drivkrafter för lärande  

Som kommenterats vid redovisningen av elevsvaren från årskurs tre och sex slår skollagen 

(SFS 2010:800), som målformulering för skolan, fast att de utgörs av: att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden tillsammans med en livslång lust att lära. Lusten att lära 

handlar om motivation, temat för denna rapport. En viktig förutsättning för detta är de 

områden som behandlats ovan, det vill säga, om man som elev trivs i skolan, känner sig trygg, 

har kamrater och så vidare. En annan dimension är elevgruppens och elevens egen drivkraft 

för skolarbete och en tredje hur lärarna organiserar skolarbetet så att det motiverar till lärande. 

Detta är frågor som berörs i enkäten och redovisas nedan vad, avser elevsvaren från årskurs 

åtta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diagram 4.3.6 Hur bra stämmer följande påståenden på din klass? I min klass är det... 

 

 
 

 

I jämförelse med årskurs sex visar eleverna i årskurs åtta ett generellt lägre instämmande med 

påståendena, det vill säga, att färre elever instämmer helt. Högre andel svar i alternativen 

stämmer ganska bra eller stämmer inte så bra representerar, tillsammans med redovisningen 

av fler av enkätens frågor, en bekymmersam trend. Uppenbart sker något i övergången från 

årskurs sex till högstadiet som gör eleverna mindre fokuserade på lärande och skolarbete. 

Skillnaderna i svar är större mellan årskurs sex och åtta än mellan årskurs tre och sex, med 

undantag för vikten av betyg eller omdöme.  

 

Det finns vissa variationer i elevsvar mellan skolorna, (se tabell nedan). Oftast handlar det 

dock om en variation mellan näraliggande svarsalternativ (till exempel att eleverna på en 

skola angett svarsalternativet stämmer ganska bra, medan andra skolors elever markerat 

stämmer helt). Vibackeskolans elever visar dock högre prioritet än eleverna på de andra 

skolorna i att man anstränger sig och gör sitt bästa respektive att man deltar på lektionerna. 

Årskurs åtta i Bergsåker skiljer sig från de svar skolans elever gav i årskurs sex.  

 

Det är små skillnader i svar på frågorna ovan beroende på kön. Generellt har pojkarna svarat 

stämmer helt i något större utsträckning än flickorna. Flickornas val har då varit stämmer 

ganska bra. På frågan om det är viktigt i klassen att man anstränger sig eller gör sitt bästa 

svarar 42 % procent av pojkarna att det stämmer helt, medan motsvarande siffra för flickorna 

är 29 %. 
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Tabell 4.3.0 Andel elever som anger stämmer helt (första siffran i varje ruta), stämmer ganska 

bra (andra siffran i varje ruta) respektive stämmer inte så bra/stämmer inte alls (tredje siffran i 

varje ruta) på sex påståenden gällande hur de uppfattar situationen i sin klass. Procent, 

avrundade siffror. Svar uppdelad efter skolor. 

 
I min klass är det 

viktigt… 

Bergsåker 

n=66 

Haga 

n=15 

Höglunda  

n=53 

Matfors n=50 Vibacke 

n=31  

att man förstår det 

man skall lära sig 

29/63/9 39/55/6 40/54/7 35/55/10 47/43/11 

att man anstränger 

sig/gör sitt bästa 

28/55/18 36/58/11 40/50/10 41/43/16 42/49/6 

att man får bra betyg 23/48/28 30/42/28 24/49/28 14/59/27 32/51/17 

att man deltar på 

lektionerna 

36/53/10 35/55/11 44/44/12 41/43/16 45/53/2 

 

 

Förutom hur eleverna uppfattar det sociala trycket från sina skolkamrater, det vill säga, den 

kultur som präglar skolklassen eller kamraterna, handlar studiemotivation också mycket om 

hur man ser på sin egen insats i skolan, (se diagram nedan). I elevenkäten ställs några frågor 

om detta. Frågor som dels berör vilka perspektiv de har på sitt arbete i skolan, dels hur lärande 

bäst kan organiseras.  

 

Svarsmönstren är mycket lika mellan årskurserna sex och åtta. Variationen mellan skolorna är 

liten, när eleverna tillfrågas om vad som är viktigt för dem, gällande de påståenden som anges 

i tabellen ovan. (Observera skillnaden i frågekonstruktion, ”i min klass” jämfört med ”för 

mig”). Svarsmönstren fördelade på skolor följer det mönster som kommenterats ovan gällande 

”min klass”. Det vill säga, att Vibackeskolans elever visar högre prioritet än de andra skolor-

na, vad gäller att man skall anstränga sig eller göra sitt bästa respektive att man skall delta på 

lektionerna.  

 

Diagram 4.3.7 visar elevernas svar på de fem påståendena i förhållande till dem själva. I 

Diagram 4.3.8 visas svaren på ett av påståendena fördelat efter skolor. Samma mönster som i 

föregående tabell återkommer i elevernas personliga syn på skolarbetet, det vill säga, att 

betygen spelar mindre roll än att man skall förstå, anstränga sig och delta på lektionerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabell 4.3.7 Hur bra stämmer följande påståenden på dig? För mig är det... 

 

 
 

 

Diagram 4.3.8 Hur bra stämmer följande påståenden på dig? Fördelning efter skolor. För mig 

är det viktigt att jag anstränger mig. 

 

 
 

 

Skillnaderna är mycket små mellan pojkarnas och flickornas svar på påståendena i diagram 

4.3.7. Gruppen annan könstillhörighet har fler svar i kategorierna ’stämmer inte så bra’ 

respektive ’stämmer inte alls’, för påståendet: det är viktigt att jag anstränger mig/gör mitt 

bästa. Denna grupp av elever har också ett annat svarsmönster än pojkarna och flickorna, 

gällande vikten av att lära sig så mycket man kan. (Se diagram nedan). Det är dock viktigt att 

uppmärksamma att med en så liten grupp svarande får enskilda svar stort procentuellt 

genomslag. 
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Diagram 4.3.9 För mig är det viktigt att jag lär mig så mycket jag kan. Svar fördelat efter 

könstillhörighet.  

 

 
 

 

Utifrån svaren kan konstateras, att eleverna tar mycket stort eget ansvars för sitt skolarbete. 95 

% av eleverna anger till exempel, att det är viktigt att lära sig så mycket man kan (svarsalter-

nativen stämmer helt och stämmer ganska bra). Ungefär lika många elever anger att det är 

viktigt att delta på lektionerna och att man skall anstränga sig och göra sitt bästa. Drygt 95% 

av eleverna menar, att det är viktigt att förstå det de skall lära sig, det vill säga, inte bara lära 

in ytligt och för stunden. Detta utgör en imponerande och viktig utgångspunkt, för möjlig-

heterna att skapa en framgångsrik skola och möta de krav och förväntningar som finns 

angivna i skollag och läroplaner och de förväntningar och förhoppningar elever och vårdnads-

havare har. Vad ser då eleverna i årskurs åtta som drivkrafter för sitt intresse för skolarbetet? 

Enkäten belyser detta, genom elevernas ställningstaganden till påstående om att konkurrera 

med sina kamrater, att försöka utmana sig själv och en allmän tro på sin förmåga och att vilja 

förkovra sig?  
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Diagram 4.3.10 Hur reagerar du på följande påståenden? 

 

 
 

 

Eleverna tycks inte enbart eller primärt mäta sitt skolarbete i förhållande till kamraterna. 

Drivkrafterna ligger mer i den egna viljan och att lärarna hjälper till att uppnå detta. Svaren 

liknar i stor utsträckning de svar som eleverna i årskurs sex gav på frågorna, med undantaget 

att eleverna i årskurs åtta uppvisar en något högre egen tilltro till, att klara även det svåraste 

skolarbetet om de skulle försöka.  

 

Variationen i svar mellan de tre grupperna av könstillhörighet är mycket liten. Den enda 

skillnaden är att pojkarna (54 %) i något större utsträckning än flickorna (39%) och gruppen 

annan könstillhörighet (43%) angett svarskategorin ’stämmer helt’ på påståendet att de skulle 

klara även det svåraste skolarbetet.  

 

Variationen i svar mellan skolorna är också mycket liten, och existerar mest i skillnader 

beträffande om eleverna svarat alternativen ’stämmer helt’ eller ’stämmer ganska bra’. 

Eleverna i Matfors anger i högre utsträckning än de övriga skolornas elever svarsalternativet 

’stämmer helt’ (65 %), vad avser påstående att lärarna är rättvisa mot mig. Bergsåkers skolas 

årskurs sex elever var de som tydligast markerade att lärarna har en förväntan på dem att göra 

sitt bästa i skolarbetet. För årskurs åtta är det Höglunda och Vibacke skolor som anger detta.  

 

Ovan kommenterade vi att eleverna inte enbart eller primärt ser mätandet av sitt skolarbete i 

förhållande till kamraterna som drivkraft. Drivkrafterna ligger i högre utsträckning i den egna 

viljan, att tro på sin egen förmåga, och att lärarna hjälper till att uppnå detta. Detta är en viktig 

slutsats och ger stora möjligheter för lärarna att arbeta med såväl anpassade arbetsformer 

utgående från elevernas olika behov som att utveckla och använda olika lämpliga didaktiska 

arbetssätt, för att stödja elevernas lärande. 
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Diagram 4.3.11 Hur reagerar du på följande påståenden? För mig är det bra att vara lika 

duktig som andra elever. Svar uppdelad efter skolor. 

 

 
 

 

 

Studiestrategier och undervisning 

Tidigare konstaterades, att en mycket stor andel av eleverna anser, att det är viktigt att lära sig 

så mycket som möjligt. En betydelsefull fråga blir då hur de menar att det bäst kan ske. I 

elevenkäten ställs ett antal frågor om detta. Elevernas svar framgår av polärdiagrammet figur 

4.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bergsåker (n =
114)

Haga (n = 66) Höglunda (n = 80) Matfors (n = 49) Vibacke (n = 46)

Stämmer helt Stämmer ganska bra Stämmer inte så bra stämmer inte alls



 

 

 

 

 

Figur 4.3.2 Hur lär man sig på bästa sätt? 

 

 
 

 

Svaren från eleverna är tydliga. Eleverna menar de att de lär sig bäst via samarbete med lärare 

och kamrater, när läraren ger en tydlig struktur för arbetet, genom att göra och uppleva, 

genom olika undervisningssätt av läraren, via korta mål och snabb återkoppling samt i 

diskussioner om ämnet. Flera av dessa alternativ känns även igen som högprioriterade av 

eleverna i årskurs sex. Eleverna i såväl årskurs tre, sex som åtta markerar tydligt i sina svar, 

att man lär sig sämst via att arbeta ensam. För årskurs åtta är även alternativen att läraren har 

samma undervisningssätt, genom att använda händerna och att läsa texter lågprioriterade. 

Elevernas reaktioner på svarsalternativen visar ett tydligt stöd för lärarens betydelse och att 

lärande sker bäst i sociala sammanhang, även om andelen vet ej-svar inte var obetydligt (i 

genomsnitt runt 20 %), dock ej så hög som i årskurs sex.   

 

Elevernas perspektiv på de viktigaste faktorerna för lärande är lika mellan skolorna. Vissa 

skillnader finns dock. Haga (70 %) och Bergsåkers (77%) elever har en högre tilltro till en 

tydlig struktur från läraren än de övriga skolorna medan Höglundas elever har en högre 

prioriterar att lyssna på läraren och kamrater (68%) samt betydelsen av genomgångar (84%) 

än de andra skolorna. Matfors elever (41%) prioriterar inte korta mål och snabb återkoppling 

lika högt som de andra skolornas elever.   

 

Skillnaderna mellan pojkarnas, flickornas och annan könstillhörighets svar är små i alla de 

ovan markerade angivna viktigaste svarsalternativen, men vissa skillnader finns. Pojkarna 

betonar i något större utsträckning än de två andra könskategorierna arbete tillsammans med 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
ensam (n = 354)

med andra elever (n =
354)

med stöd av en lärare (n =
354)

genom att läsa text (n =
354)

genom att se
bilder/bildstöd (n = 354)

genom att lyssna (på
lärare eller kamrater) (n…

genom att göra och
uppleva (n = 354)

genom att använda
händerna (n = 354)

genom en tydlig struktur
från läraren (n = 354)

när jag själv får tänka ut
hur uppgiften skall lösas…

när lärare har olika
undervisningssätt (n =…

när lärare har samma
undervisningssätt (n =…

när jag får korta mål och
snabb återkoppling (n =…

när jag själv sätter upp
mina mål (n = 354)

när vi diskuterar ämnet (n
= 354)

när vi gör EPA (n = 354)

när vi har genomgångar (n
= 354)

Ja Nej Vet ej



 

 

 

83 

 

andra elever. Flickorna och gruppen annan könstillhörighet betonar å andra sidan arbete med 

stöd av lärare något högre än pojkarna. Gruppen annan könstillhörighet betonar att göra och 

uppleva samt bilder/bildstöd något högre än pojkar och flickor. De har också tydlig lägre 

preferens än flickor och pojkar, för att lära via att använda händerna och att lärare skall 

variera undervisningssätten.  

 

För årskurs åtta utgör diskussioner om ämnet en viktig faktor för att lära sig. Vilka ämnen 

känner sig eleverna då mest respektive minst motiverade inom?  

 

 

Figur 4.3.3 Ämnen eleverna känner sig mest motiverade inom. Fritextsvar presenterad i form 

av ordmoln. n=320. Ju större ord i bilden, desto mer frekvent har ordet använts i fritextsvaren. 

 

 
 

Figur 4.3.4 Ämnen eleverna känner sig minst motiverade inom. Fritextsvar presenterad i form 

av ordmoln. n=320. Ju större ord i bilden, desto mer frekvent har ordet använts i fritextsvaren. 

 

 
 

Skillnaderna är små mellan pojkar och flickor avseende vilka ämnen de känner sig mest och 

minst motiverade inom. Flickorna lyfter dock fram svenska som ett ämne de är motiverade 



 

 

 

 

 

inom i större utsträckning än pojkarna. Skillnaden mellan pojkar och flickor å ena sidan och 

gruppen annan könstillhörighet är dock betydligt mer markerad. Gruppen annan 

könstillhörighet har inget tydligt mönster av vilka ämnen de är mer eller mindre motiverade 

inom. En möjlig förklaring till detta resultat är antal deltagande elever. Med 177 pojkar och 

185 flickor kan volymen svar skapa mönster. Med endast åtta svar med annan könstillhörighet 

är alternativen två; endera ett mycket starkt genomslag för vissa preferenser av ämnen (om 

gruppen är enhetlig i sin uppfattning) eller inget tydligt genomslag (om gruppen inte har en 

enhetlig uppfattning). 

 

Ovan framgick att eleverna menar, att de lär sig bäst via samarbete med lärare och kamrater, 

när läraren ger en tydlig struktur för arbetet, genom att göra och uppleva, genom att läraren 

använder olika undervisningssätt, via korta mål och snabb återkoppling samt i diskussioner 

om ämnet. Eleverna menar vidare att man lär sig sämst via att arbeta ensam. Eleverna i såväl 

årskurs tre, sex som åtta markerar tydligt i sina svar att man lär sig sämst via att arbeta ensam, 

när läraren har samma undervisningssätt och genom att läsa texter. Hur uppfattar de då att 

undervisningen ser ut? 

 

 

Diagram 4.3.12 Hur tycker du att följande stämmer om ditt skolarbete? 

 

 
 

 

Eleverna anger att de lär sig sämst via enskilt arbete, men upplever samtidigt att enskilt arbete 

dominerar som undervisningsform. Detta samtidigt som de har en hög ambition av att vilja 

lära sig. Elevsvaren från årskurs åtta liknar i denna fråga mycket svaren från eleverna i 

årskurs sex. Den enda påtagliga skillnaden är, att enskilt arbete anges som vanligare arbets-

form i årskurs åtta (66 %) än i årskurs sex (46%). Elevernas uppfattning om dominerande 

arbetssätt i skolan följer således ett mönster från årskurs tre till årskurs åtta, samtidigt som att 

detta arbetssätt inte anses som det bästa för att lära sig mycket. En spegling från materialet 

som det är viktigt att diskutera vidare i kommunen och i de berörda skolorna.  
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Till skillnad från årskurs sex anger pojkarna (62 %) i årskurs åtta i mindre utsträckning än 

flickorna (70%) enskilt arbete som en vanligt förekommande arbetsform. Vissa andra 

skillnader i angivna svar beroende på könstillhörighet förekommer också, vilket framgår av 

diagram 4.3.13 nedan. 

 

Diagram 4.3.13 Hur tycker du att följande stämmer om ditt skolarbete? Svar fördelade efter 

kön. 

 

 
 

 

Viss variation förekommer också i svaren på denna fråga också mellan skolorna. 

Höglundaskolans elever anger mer än eleverna på de andra skolorna, att de jobbar mycket i 

mindre grupper. Vibackeskolans elever anger arbete med exempel mer än elever på de andra 

skolorna. (Se vidare diagram 4.3.14 nedan).  

 

Tabell 4.3.14 Hur tycker du att följande stämmer om ditt skolarbete? Svar uppdelade efter 

skolor. 
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Lärarnas betydelse 

Lärarnas stora betydelse för elevernas skolarbete är idag ett oomtvistat faktum och har 

omfattande stöd i forskning (Hattie, 2009).  En bra lärare drivs av en passion för sitt yrke, 

ambitionen att skapa bra relationer med eleverna, har varierande strategier i sin undervisning 

och uppvisar ett engagemang i elevernas lärprocesser (SKL, 2011). Flera kännetecken för en 

bra lärare bekräftas i denna studie. Det är tydligt att lärarna har hög legitimitet i elevernas 

ögon, det vill säga, att eleverna värdesätter sina lärare och att lärarna uppfattas ’se’ eleverna 

på olika sätt. Några viktiga delar i lärarnas arbete är, att ha positiva förväntningar på eleverna 

i betydelsen att tro dem om mycket och att tydliggöra det, att kunna förklara och förmedla 

kunskapsinnehåll på ett förståeligt sätt för eleverna och att ge eleverna feed-back samt hjälpa 

eleverna i det som behöver göras eller förbättras. Eleverna i årskurs åtta ger för samtliga dessa 

aspekter av lärarnas arbete goda omdömen (stämmer helt eller stämmer ganska bra) om sina 

lärare. Lägsta omdömena gäller arbetsro på lektionerna.  

 

Diagram 4.3.15 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner?  
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I Skolinspektionens (2022) skolenkät svarar 42 % av eleverna i årskurs åtta i Sundsvall, att 

det alltid eller ofta är studiero på lektionerna. Enkätsvaren för årskurs åtta i denna studie visar  

ett påtagligt bättre resultat (70 % anger svarsalternativen stämmer helt och stämmer ganska 

bra), men sammantaget ger eleverna en oroande bild av hur klassrumsklimatet är gällande 

arbetsro. I Skolinspektionens enkät ger eleverna i årskurs åtta ett sämre omdöme, när det 

gäller att få stöd under lektionerna (73 % som svarat alltid eller ofta), än vad som fram-

kommer i vår studie (90 % anger svarsalternativen stämmer helt eller stämmer till stor del på 

påståendet att lärarna hjälper eleverna). Noterbart är att med 73 % som svarat alltid eller ofta 

ligger Sundsvall bland de 25 procent av kommunerna med de högsta värdena i denna fråga. 

Resultaten från denna studie förstärker den positiva bilden.  

 

Det finns en skillnad i elevernas svar från årskurs åtta jämfört med årskurs sex. Denna 

skillnad handlar dock i stor utsträckning om, att eleverna i större utsträckning angett ’stämmer 

ganska bra’ istället för ’stämmer helt’. För svarsalternativen ’mina lärare är bra på att 

förklara’, ’mina lärare låter mig visa vad jag kan’, ’mina lärare talar om för mig vad jag skall 

förbättra’ samt att ’lärarna ser och hjälper mig’ angav eleverna i årskurs sex i högre 

utsträckning alternativet ’stämmer helt’ än i årskurs åtta. En viss förändring tycks ske i 

elevernas uppfattningar i övergången från årskurs sex (mellanstadiet) till årskurs åtta 

(högstadiet). 

 

Fördelas svaren utifrån kön, föreligger viss variation. Pojkarna svarar oftare’ stämmer helt’ 

som svarsalternativ på frågorna beskrivna i diagram 4.3.15 än flickorna och gruppen annan 

könstillhörighet. Procentsatserna är dock lägre än i årskurs sex. I likhet med årskurs tre och 

sex svarar pojkar i högre grad ’stämmer helt” än flickor (37 % jämfört med 26 %) och 

gruppen annan könstillhörighet (0 %) på frågan, om de vet vad deras lärare förväntar sig av 

dem. Fler pojkar (34 %) än flickor (15%) och gruppen annan könstillhörighet (29%) tycker att 

lärarna är bra på att förklara och att lärarna är lätta att förstå (27 % jämfört med 12 % och 14 

%) samt att lärarna talar om vad de behöver förbättra (40% jämfört med 21% och 14%).  

 

Svaren mellan pojkar och flickor är mycket lika vad avser frågan om arbetsro. Gruppen annan 

könstillhörighet anger dock, att arbetsron är bättre än vad svaren från pojkarna och flickorna 

visar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Diagram 4.3.16 Det är arbetsro på lektionerna. Svar fördelad efter könstillhörighet. 

 

 
 

 

Viss variation i svar finns också mellan skolorna, även om den är relativt liten. Oftast visar sig 

denna variation i skillnader i hur många som kryssat svarsalternativet ’stämmer helt’ jämfört 

med ’stämmer ganska bra’. Bergsåkers skolas elever anger till exempel lägre ’stämmer helt’-

svar än de övriga skolorna på frågorna om det är lätt att förstå sina lärare, om lärarna är bra på 

att förklara, och om lärarna låter eleverna visa vad de har lärt sig. Vibacke skolas elever anger 

i högre utsträckning än de andra skolorna alternativet ’stämmer helt’ på frågan om lärarna 

talar om för eleverna vad de har att förbättra. Matfors skolas elever anger i något högre 

utsträckning än de andra skolorna alternativet ’stämmer helt’ på frågan om lärarna ser och 

hjälper eleverna.  

 

Variationen i svar mellan eleverna på de olika skolorna visar sig främst i frågorna om hur lätt 

det är att förstå sina lärare och om lärarna talar om för eleverna vad de skall förbättra. Det är i 

frågan om arbetsro och huruvida lärarna berättar vad eleverna har att förbättra som eleverna är 

mest kritiska i sina svar (se vidare diagram 4.3.17 och 4.3.18). På frågan om arbetsro avviker 

särskilt elevernas svar från Matfors skola i förhållande till de andra skolorna. 
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Diagram 4.3.17 Det är arbetsro på lektionerna. Svar fördelade efter skolor. 

 

 
 

 

Tabell 4.3.18 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? Mina 

lärare talar om för mig vad jag skall förbättra. Svar uppdelade efter skolor. 
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Frågor som knyter an till dem rörande situationen på lektionerna är vad som utgör en bra 

lärare, hur eleverna ser på sina ämnen och huruvida eleverna uppskattar sina läromedel. För 

årskurs åtta ställs även frågor, om eleverna uppfattar att de läromedel som används även tar 

tillvara olika digitala alternativ.  

 

Figur 4.3.5 Vad är en bra lärare. Fritextsvar presenterad i form av ordmoln. n=320. Ju större 

ord i bilden, desto mer frekvent har ordet använts i fritextsvaren. 

 
Elevernas syn på vad som är en bra lärare överensstämmer i stor utsträckning i innehåll med 

de svar som eleverna i årskurs tre och sex gav. Det är dock en större spridning i svaren från 

årskurs åttas elever, det vill säga, att de dominerande begreppen inte är lika markerade som i 

årskurs tre och sex. Sträng (svar hos eleverna i årskurs tre och sex) finns inte med bland orden 

hos eleverna i årskurs åtta, men väl hjälpsam, snäll, lyssnande och förklarar. Det vill säga, i 

stor utsträckning sociala värden.   

 

Elevernas svar är tydliga i frågorna om läromedel (se vidare diagram 4.3.19). 

 

 

Diagram 4.3.19 Hur reagerar du på följande påståenden? 

 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Vi har bra läromedel i våra ämnen (n = 350)

Vi har digitala läromedel i våra ämnen (n =
350)

Inte alls I viss utsträckning I stor utsträckning



 

 

 

91 

 

I enkäten för årskurs åtta har eleverna möjlighet att i fritextssvar kommentera, om de lär sig 

bättre eller sämre med olika lärrresurser. Dessa fritextsvar ger dock ingen enhetlig eller tydlig 

bild av elevernas syn (se vidare figur 4.3.6).   

 

Figur 4.3.6 Lär du dig bättre eller sämre med olika lärrresurser (t ex digitala verktyg, appar, 

talsynteser). Fritextsvar presenterad i form av ordmoln. n=350. Ju större ord i bilden, desto 

mer frekvent har ordet använts i fritextsvaren. 

 
 

 

Familjens betydelse 

En viktig del av frågan om studiemotivation är det stöd som eleverna får av lärarna. Lärarnas 

roll för elevers positiva lärandeprocesser är, som tidigare påtalats, tydligt belagd i forskning 

(se till exempel Hattie 2012; Timperley 2013). Detsamma gäller också, att eleverna får stöd 

av vårdnadshavare. Hur uppfattar eleverna detta?  

 

Diagram 4.3.20 Hur ställer du dig till följande påståenden? 
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Elevsvaren från årskurs åtta på de påståenden som anges i tabellen ovan är mycket lika svaren 

från eleverna i årskurs tre och sex. Svaren oroar något. Eleverna i årskurs åtta menar, att 

skolan har hög legitimitet hos vårdnadshavare men att deras engagemang minskar, särskilt när 

det gäller att bistå det egna barnet eller eleven i skolarbetet. 76 procent av eleverna anger att 

deras familj tycker att skolan är viktig, men bara 63 procent som anger ett intresse från 

vårdnadshavarna för hur det går i skolan för just dem. 44 % anger att de får mycket hjälp från 

familjen i deras skolarbete. Varför är det så? Det vill säga, varför uppfattar eleverna, att 

familjen tycker att skolans betydelse är viktig, utan att det avspeglas på motsvarande sätt i 

engagemanget för just deras barns skolgång? 

 

Variationen i svar mellan könen är liten. Pojkar (69%) anger dock i något högre grad än 

flickor (57 %) och gruppen annan könstillhörighet (43 %) ’stämmer helt’ i att deras familj är 

mycket intresserade av att det går bra för dem i skolan. Viss variation finns också i svar 

mellan skolorna, särskilt vad avser att hjälpa eleverna i deras skolarbete (se diagram 4.3.21 

nedan). 

 

Diagram 4.3.21 Hur ställer du dig till följande påstående? I min familj får jag mycket hjälp 

med mitt skolarbete. Svar uppdelade efter skolor. 

 

 
 

 

Med detta var så svaren från elevenkäten för årskurs åtta presenterad och kommenterad. I 

nästa avsnitt görs en sammanfattande jämförelse mellan årskurs tre, sex och åtta samt 

redovisar viktiga konklusioner utifrån det empiriska materialet. 

 

 

4.4 Jämförelser årskurs tre, sex och åtta och viktigare slutsatser samt funderingar 

kring det empiriska materialet. 
 

Den sammanfattande jämförelsen nedan mellan elevsvaren från årskurs tre, sex och åtta 

struktureras utifrån de rubriker som använts i redovisningen.   
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Närvaro och inställning till skolan 

Möjligheterna att upprätthålla eller förstärka elevers studiemotivation bygger på flera faktorer, 

något diskuterats i såväl teorikapitlet som i litteraturöversikten. Några sådana faktorer är 

inställning till skolan, trygghet, sociala relationer, att skolarbetet känns meningsfullt och att 

den fysiska miljön underlättar lärandet. I samtliga dessa fall ger eleverna i såväl årskurs tre 

som sex och åtta goda betyg till sin skola. En viss skillnad finns dock mellan årskurserna. 

Årskurs tre elever svarar i hög utsträckning att de helt håller med om påståendena, medan 

eleverna i årskurs sex svarar endera ’håller helt med’ eller ’stämmer ganska bra’. Årskurs åtta 

elever är inte lika positiva som eleverna i årskurs tre och sex till att skolan är en plats där de 

lär sig mycket och att klassrummen och skolan är trivsam.  

 

I teorikapitlet kommenterade vi att sociala relationer har en yttre och en inre dimension. Den 

förra omfattar det faktiska bemötandet från lärare och kamrater, den senare hur detta uppfattas 

och upplevs av eleven (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Enligt internationell forskning (Hattie, 

2009) är lärarna betydelsefulla för elevernas motivation och resultat. Just relationen till 

lärarna blir därför betydelsefull, för att uppfatta skolan som en plats där man lär sig mycket. 

Men även relationerna mellan eleverna och inom klassen är dock viktiga för elevers 

motivation. Det handlar om exempelvis om acceptans, trygghet, tillit och känsla av 

samhörighet (Antonovsky, 2005). 

 

Den fråga som får lägst andel stämmer helt-svar är i såväl årskurs tre som sex och åtta, om de 

gillar att vara i skolan. Svaren förvånar något, då tryggheten är hög, man uppfattar att man lär 

sig saker, kompisar är viktiga och lokalerna trivsamma. Detta indikerar och bekräftar vår 

teoretiska utgångspunkt i denna studie, att motivation utgör en sammansatt frågeställning som 

behöver analyseras i förhållande till såväl interna faktorer som externa sociala, pedagogiska 

och didaktiska omgivningsfaktorer. För att analysera studiemotivation krävs därmed ett per-

spektiv som inte bara fokuserar den enskilde eleven utan beaktar hela skol- och klassrums-

situationen. För att öka elevers studiemotivation krävs, enligt Giota (2013), att lärare förstår 

och tar hänsyn till komplexiteten av händelser, elever och grupper, när denne organiserar 

skolarbetet. Även elevers egen självuppfattning gällande självvärde, kompetensupplevelse 

och individuella målsättningar (Hugo, 2011; Wery & Thomson, 2013) får betydelse för 

studiemotivationen. Resultatet visar därmed även attributionsteorins (Linnenbrink-Garcia & 

Patall, 2016; se även Skaalvik & Skaalvik, 2016) relevans för att förstå och analysera 

studiemotivation.  

 

Elevers uppfattningar om kamraters och egna drivkrafter för lärande 

Eleverna anger generellt ett mycket stort eget ansvarstagande för sitt skolarbete. 89 % av 

eleverna i årskurs tre anger till exempel alternativet stämmer helt för påståendet, att det är 

viktigt att lära sig så mycket man kan. Nästan lika många elever anger svarsalternativet 

stämmer helt beträffande att det är viktigt att delta på lektionerna, att man skall anstränga sig 

och göra sitt bästa och att man förstår det man skall lära sig. Motsvarande siffror för årskurs 

sex är, att 95 % av eleverna anger det vara viktigt, att lära sig så mycket man kan. Nästan lika 



 

 

 

 

 

många elever anger, att det är viktigt att delta på lektionerna och att man skall anstränga sig 

och göra sitt bästa. Drygt 95% av eleverna menar det vara viktigt, att förstå det de skall lära 

sig. Skillnaden mellan årskurs tre och sex består, som i frågan om inställning till skolan, i, att i 

årskurs sex har fler valt svarsalternativet ’stämmer ganska bra’ än ’stämmer helt’. Detsamma 

gäller för årskurs åtta. 95 % av eleverna anger att det är viktigt, att lära sig så mycket man kan 

(svarsalternativen stämmer helt och stämmer ganska bra). Ungefär lika många elever anger att 

det är viktigt, att delta på lektionerna och att man skall anstränga sig och göra sitt bästa. Drygt 

95% av eleverna menar det vara viktigt att förstå det de skall lära sig,  

 

I jämförelse med årskurs sex visar dock eleverna i årskurs åtta en generellt något lägre 

överensstämmelse med påståendena, det vill säga, färre instämmer helt. En något högre andel 

svar i alternativen ’stämmer ganska bra’ eller ’stämmer inte så bra’ i de påståenden som 

redovisas ovan representerar dock en något bekymmersam trend. Det tycks som att det sker 

något i övergången från årskurs sex till högstadiet som gör eleverna mindre fokuserade på 

lärande och skolarbete. Skillnaderna i svar är större mellan årskurs sex och åtta än mellan 

årskurs tre och sex. Detta bekräftas också av resultat i en nationell studie om elevers attityder 

till skolan (Skolverket 2019). Där konstateras, att de yngre eleverna är mer nöjda med sin 

skolgång än de äldre eleverna. De är också, i likhet med de resultat som erhålls i denna studie, 

mer positivt inställda till sina lärares undervisning än de äldre eleverna. ”Jämfört med de äldre 

eleverna trivs de yngre i högre grad med sitt skolarbete, upplever i större utsträckning att 

deras lärare är bra på att förklara när de inte förstår och tycker i mindre utsträckning att 

undervisningsgruppen är för stor.” (Skolverket, 2019, s. 11). Skolverket menar, att en 

förklaring till skillnaderna mellan yngre och äldre elever kan vara varierande 

förväntanstrukturer på eleverna beroende på ålder, mindre undervisningsgrupper, ett 

hemklassrum och en lärare som undervisar dem i de flesta ämnen. 

 

Även om skillnader finns mellan årskurserna, utgör elevernas svar en imponerande och viktig 

utgångspunkt, för möjligheterna att skapa en framgångsrik skola och möta de krav och för-

väntningar som finns inlagda i skollag och läroplaner och de förväntningar och förhoppningar 

elever och vårdnadshavare har.  

 

Vad är då drivkraften för elevernas intresse för skolarbetet? Eleverna i årskurs tre, sex och 

åtta ger liktydiga svar. Drivkrafterna för skolarbetet ligger primärt i den egna viljan och tron 

på sin egen kapacitet samt att lärarna hjälper till att uppnå de ambitioner de har. Drivkraften är 

inte att vara bättre än kamraterna. 

 

Studiestrategier och undervisning 

Svaren från eleverna är tydliga. Såväl årskurs tre, sex som åttas elever menar, att man lär sig 

bäst via samarbete med lärare och kamrater och när läraren ger en tydlig struktur för arbetet. 

Variation i arbetssätt, något som lyfts fram av eleverna i årskurs tre och åtta, får inte samma 

genomslag i årskurs sex. Men samtidigt anger eleverna i årskurs sex låg tilltro till alternativet 

samma undervisningssätt från läraren, vilket kan ses som samma fråga uttryckt på ett annat 

sätt. Eleverna i årskurs åtta lyfter också fram vikten av korta mål, snabb återkoppling samt 

diskussioner om ämnet. 
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Eleverna i såväl årskurs tre som sex och åtta markerar tydligt i sina svar, att man lär sig sämst 

via att arbeta ensam. Elevernas reaktioner på svarsalternativen visar ett tydligt stöd för 

lärarens betydelse och att lärande sker bäst i sociala sammanhang. Samtidigt som eleverna i 

årskurs tre, sex och åtta anger, att de lär sig sämst via enskilt arbete, upplever de att enskilt 

arbete dominerar som undervisningsform. Detta samtidigt som de har en hög ambition vad 

gäller att vilja lära sig. I jämförelse med årskurs tre uppfattar dock eleverna i årskurs sex att 

arbete i mindre grupper också är frekvent tillsammans med arbete med läroböckerna. Enskilt 

arbete anges som vanligaste arbetsform i större utsträckning i årkurs åtta än i årskurs tre och 

sex.  

 

Elevernas uppfattning om dominerande arbetssätt i skolan följer således ett mönster från 

årskurs tre till årskurs åtta. Detta samtidigt som att detta arbetssätt inte anses som det bästa för 

att lära sig mycket. En slutsats från materialet, som det är viktigt att diskutera vidare i 

kommunen och i de berörda skolorna. Varför dominerar enskilt arbete som arbetsform, när 

detta uppfattas vara det sämsta sättet att lära? 

 

Lärarnas betydelse 

Flera av kännetecknen för en bra lärare bekräftas i denna studie. Detta gäller såväl årskurs tre 

som sex och åtta. Variationen i svar mellan årskurserna är liten. Det är tydligt, att lärarna har 

hög legitimitet i elevernas ögon, det vill säga, att eleverna värdesätter sina lärare och att 

lärarna uppfattas ’se’ eleverna. Några viktiga delar i lärarnas arbete är, att ha positiva 

förväntningar på eleverna (att tro dem om mycket och att tydliggöra det), att kunna förklara 

och förmedla kunskapsinnehåll på ett förståeligt sätt och att ge eleverna feed-back och hjälpa 

eleverna i det som behöver göras eller förbättras. För alla dessa områden ger eleverna goda 

omdömen om sina lärare. I årskurs tre dominerar svarsalternativet ’stämmer helt’, i årskurs 

sex och åtta ’stämmer helt’ respektive ’stämmer ganska bra’. I såväl årskurs tre som sex och 

åtta ges något lägre omdömen, om framförallt frågan om arbetsro på lektionerna.  

 

Eleverna är förhållandevis kritiska till arbetsron på lektionerna. Denna slutsats utifrån 

materialet överensstämmer med nationella studier (Skolverket 2019). Skolforskningsinstitutet 

(2021) har i en forskningsöversikt visat, att främjande av studiero i klassrummet är en 

komplex uppgift som kräver ett aktivt ledarskap av läraren. Lärares möjligheter att främja 

studiero menar de, kan sammanfattas de i sex punkter: a) lära känna eleverna och skapa 

positiva relationer, b) välja och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov, c) förebygga 

genom tydliga förväntningar och struktur, d) aktivera eleverna och göra dem delaktiga, e) 

stödja och möta beteenden och f) utvärdera utifrån observationer.  

 

Snäll och att de hjälper till och förklarar är dominerande ord från eleverna i samtliga tre 

årskurser, gällande vad som karaktäriserar en bra lärare. Det är dock en större spridning i 

svaren från årskurs åttas elever, det vill säga, att de dominerande begreppen inte är lika 

markerad som i årskurs tre och sex. Sträng (svar hos eleverna i årskurs tre och sex) finns inte 

med som begrepp hos eleverna i årskurs åtta, men väl hjälpsam, snäll, lyssnande och för-

klarar. Det vill säga, i stor utsträckning sociala värden.  Vi menar att dessa resultat stämmer 



 

 

 

 

 

väl överens med tidigare forskning och bekräftar, att motivation är något som formas i ett 

samspel mellan eleven och omgivningen (Stensmo, 2008). Elevers prestationer formas av de 

egna ambitionerna och i samspelet mellan lärares, föräldrars och andras förväntningar. 

Skaalvik och Skaalvik (2016) menar att motivation kan handla om en mängd olika saker i 

förhållande till skola och elever. Det handlar bland annat om elevens tro på sin egen kapacitet, 

förväntningar samt sociala relationer med kamrater och lärare.  

 

I skolans kontext spelar lärarens och elevens/elevernas möten i klassrummet stor roll. De 

interagerar med varandra på många olika sätt. För att öka elevers studiemotivation krävs, 

enligt Giota (2013), att lärare förstår och tar hänsyn till komplexiteten av händelser, elever 

och grupper, när hen organiserar och planerar undervisningen. Lärares undervisningsstrategier 

har direkt påverkan på elevers motivationsstrategier, eftersom dessa påverkar elevers 

lärstrategier – positivt, neutralt eller negativt. Om lärare kan matcha sina undervisnings-

strategier med elevers lärstrategier skapas goda förutsättningar för såväl elevers motivation 

som studieresultat (Boström, 2011a; 2013; Dunn & Griggs, 2007).  

 

Familjens betydelse 

93 procent av eleverna i årskurs tre anger, att deras familj tycker att skolan är viktig, 73 

procent anger att familjen är intresserade av hur det går just för dem i skolan och, slutligen, 63 

% anger att de får mycket hjälp från familjen i skolarbetet. Svaren från årskurs sex är mycket 

lika den bild som eleverna i årskurs tre ger, det vill säga, att eleverna menar, att skolan har 

hög legitimitet hos vårdnadshavare men att deras engagemang, när det gäller att bistå barnet i 

skolarbetet inte svara mot uppfattningen om skolans betydelse. Mönstret i svaren från 

eleverna i årskurs sex följer ett liknande mönster. Från 84 procent som anger att deras familj 

tycker att skolan är viktig, till 69 procent som anger intresse för hur det går i skolan för just 

dem och, slutligen, 58 % som anger att de får mycket hjälp från familjen i deras skolarbete. 

Samma mönster i elevsvaren från årskurs tre och sex återkommer även i svaren från eleverna i 

årskurs åtta, om än med lägre procentsatser. 76 procent av eleverna som anger att deras familj 

tycker att skolan är viktig, men bara 63 procent som anger ett intresse från vårdnadshavarna 

för hur det går i skolan för just dem. 44 % anger att de får mycket hjälp från familjen i deras 

skolarbete. Varför är det så, det vill säga, varför uppfattar eleverna att värderingen av skolans 

betydelse är högre än engagemanget för just deras eget barns skolgång? 

 

I kapitel två, teoriöversikt, diskuteras forskningen gällande förväntan på prestationer. Där 

konstateras att prestationer och förväntningar utgör viktiga delar i den interaktiva motivations-

teorin (Woolfolk, 2016). Elevers prestationer formas i samspelet mellan lärares, föräldrars 

med fleras förväntningar och egna ambitioner, där lärarna och vårdnadshavare utgör 

motivatörer, genom att stimulera till engagemang och ansträngning, stödja individer och 

grupper samt forma och stödja klassrumsklimat. Föräldrars och lärarnas förhållningssätt till 

skolan utgör därmed en viktig interaktiv motivationsfaktor i relation till eleverna. Forskning 

(till exempel Perry, et al. 2006; Hattie, 2009; Woolfolk & Karlberg, 2010) visar, ett starkt 

samband mellan motivation och tydligt kommunicerade förväntningar från lärare och 

vårdnadshavare till elever. Forskningsresultaten utgår från Rosenthal och Jacobsons (1968) 

kända studie om, att vi som människor påverkas av andras positiva förväntningar och att det 
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återverkar positivt på resultat och prestation i skolan. Detta har kommit att kallas Rosenthal- 

eller (efter namnet på artikeln) pygmalioneffekten.  

 

En intressant kvarstående fråga, som inte har analyserats i detta material men som blir viktigt 

för det fortsatta analysarbetet, är eventuell betydelse av storlek (antal elever) på skolan. 

Påverkas eleverna studiemotivation positivt eller negativt av storlek på skolan och vad är det 

då som har betydelse för detta. Fysisk miljö (t ex. utrymme för anpassningar), social miljö (t 

ex. studiero och trygghet, närhet till hemmen) och pedagogiskt arbete t ex. (kollegialt lärande, 

möjligheter till skolutveckling). Enkätmaterialet ger anledning att fokusera detta som en av 

flera möjliga frågor av intresse för fortsatt forskning. 

 

Med denna korta sammanfattande jämförelse av hur eleverna i årskurs tre, sex och åtta 

besvarat enkätens olika frågor avslutas enkätgenomgången. I nästa kapitel presenteras lärarnas 

enkätsvar och jämförelser görs med elevernas svar. 

  



 

 

 

 

 

5. Lärarenkät 

 
I detta kapitel presenteras det insamlade enkätmaterialet från lärarna. Information om web-

enkäterna delades ut till samtliga berörda lärare på de fem deltagande skolorna. I material-

redovisningen görs inte någon uppdelning av lärarna mellan de tre årskurserna tre, sex och 

åtta. Ett avgörande skäl till detta är, att en stor del av lärarna ofta arbetat i flera av de berörda 

klasserna och således inte kunnat ange en av klasserna det arbetat mest i (33% av lärarna har 

angett annat än en av klasserna). Lärarnas svar kommer således inte att presenteras årskurs-

uppdelat, utan analyseras med hjälp av de övriga angivna bakgrundsvariablerna (skola, kön, 

behörighet att undervisa).  

 

Den enkät som använts är en web-enkät, skapad i och distribuerad via företaget Netigate, och 

består för lärarna av totalt 24 frågor (se bilagor). Totalt svarade 80 individer. Materialet har 

för lärarna samlats in under perioden augusti månad år 2021- april månad år 2022. Den långa 

insamlingsperioden orsakades, liksom beträffande elevenkäterna, av de problem som Corona-

epidemin medförde. Vidare har Coronaepidemin, och den extra arbetsbelastning som denna 

medförde, inneburit att materialinsamling från lärarna behövt upprepas vid flera tidpunkter på 

skolorna. Detta vad avser såväl enkäter som intervjuer. Coronaepidemin har sammantaget 

utgjort ett mycket besvärande inslag, med mycket extraarbete, för projektet.  

 

I denna rapports inledningskapitel kommenteras urvalet av skolor i kommunen. Urvalet 

skedde huvudsakligen baserat på visat intresse, men skolorna uppvisar också en variation i 

geografiskt läge och socio-ekonomiska bakgrundsfaktorer. Detta ökar studiens relevans som 

trovärdig beskrivning av perspektiven på studiemotivation i kommunens grundskolor. Tre av 

grundskolans årskurser innefattas i studien. Förutom enkäter har även fokusgruppsintervjuer 

genomförts med ett urval elever, lärare och elevhälsopersonal samt individuella intervjuer 

med rektorer/skolledare. Intervjumaterialet presenteras i nästa kapitel. I enkäterna till lärarna 

ingick även några frågor gällande perspektiv på elevhälsoarbetet i skolan. Dessa frågor 

redovisas i slutet på detta kapitel. I kapitel 7 kommer därefter intervjuerna med 

elevhälsopersonalen att presenteras.  

 

Det är viktigt att markera, att den redovisning som följer bygger på en fenomenografisk 

ansats, det vill säga, att redovisningen handlar om lärarnas uppfattningar om skolan och 

skolarbetet. Vi gör inga anspråk på att hävda, att det utgör en objektivt fastställd sanning, utan 

svaren utgör deltagarnas tolkningar och upplevelser av skolvardagen. Denna upplevelse är 

tveklöst betydelsefull både för skolans arbete som helhet som för lärarnas arbetsmotivation 

och för elevernas motivation för att studera. Det vill säga, det som har varit detta projekts 

syfte att studera. Samma resonemang kan föras gällande elevernas, lärarnas, elevhälsoper-

sonalens och rektorernas intervjusvar. Tillsammans utgör de viktiga komponenter för att 

kunna förstå och analysera frågan om studiemotivation. 
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Diagram 5.0 Fördelning av svarande efter skola och kön. 

 

 

 
Av de svarande har två individer markerat annan könsbestämning än man eller kvinna.  Detta 

är för litet antal svarande för meningsfull bearbetning av variation i svar och kommer därför i 

kommande tabeller att uteslutas. Antalet män av de svarande är få men återfinns på samtliga 

skolor. En analys av enkätsvaren uppdelade efter kön visar viss variation i svar, varför denna 

bakgrundsvariabel kommer att kommenteras i löpande text på relevanta ställen i texten. Värt 

att uppmärksamma läsare på är skillnaderna i antal män (17 stycken) och antalet kvinnor (61 

stycken). Färre individer medför att varje person får ett större utslag i procentberäkning av 

svaren. Det är därför mycket viktigt att vid bearbetningar av materialet uppdelat på kön även 

tänka antal. 

 

Vid Höglundaskolan har inga lärare besvarat enkäten. Orsakerna till detta är den extra 

arbetsbelastning Coronoaepidemin medförde. Eftersom inga enkätsvar inkom från skolan, 

kommer Höglunda inte att finnas med i presentationen. 

 

 

5.1 Lärarnas syn på studiemotivationsfrågor 

 

Inställning till skolan 

Hög respektive låg studiemotivation såväl studeras på olika sätt som orsakas av många 

faktorer. Möjligheterna att upprätthålla eller förstärka elevers studiemotivation bygger på flera 

faktorer (se vidare teorikapitlet). De i denna studie adekvata faktorerna är inställning till 

skolan, trygghet, sociala relationer, att skolarbetet känns meningsfullt och att den fysiska 

miljön underlättar lärandet. I redovisningen av elevenkäterna framgår, att de är positiva till sin 

skola.  Hur är då lärarnas uppfattningar om dessa områden? 
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Diagram 5.1 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina elever och din skola? 

 

 
 

 

Lärarnas svar (se diagram5.1) uppvisar en något mer positiv syn på hur eleverna upplever 

skolan än vad som framgår av elevenkäten, men skillnaderna är ganska små. 92 % av eleverna 

i årskurs åtta svarar till exempel att de helt eller ganska mycket instämmer i påståendet, att de 

känner sig trygga i skolan, motsvarade siffra för lärarna är 99 procent, (se tabell ovan). Detta 

med undantag för frågan om hur trivsamma skolan och klassrummen är. Där överensstämmer 

lärarnas och elevernas svar i stor utsträckning. De största skillnader finns i uppfattningen om 

huruvida eleverna gillar att vara i skolan och om skolan är en plats där de lär sig mycket.  

 

Viss variation i svar finns mellan lärarna från de olika skolorna. Lärarna på Sundsvalls 

Montessori är mer positiva än lärarna på övriga skolor till att skolan där de arbetar lär 

eleverna mycket. Den största variationen framkommer dock på frågan om hur trivsamma 

lokalerna är. Denna variation påverkas självklart av skolans fysiska status (underhåll, ålder 

med mera). Svaren analyserade efter kön visar endast mycket små skillnader.  
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Diagram 5.2 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina elever och din skola? 

Klassrummen och skolan är trivsamma. 

 

 
 

 

I enkäten ombeds lärarna att skriva några kommentarer om vad som behöver förändras för att 

elevernas skall lära sig ännu mer och trivas ännu bättre i skolan. De kommentarer som ges 

visas här i form av ordmoln uppdelade efter skola. Elevernas behov framstår som ett viktigt 

tema för fritextsvaren. 

 

 

Figur 5.1 Vad tycker du vad som behöver förändras för att elevernas skall lära sig ännu mer 

och trivas ännu bättre i skolan. Bergsåker, n= 27 (blå färg), Montessori, n=19 (grön färg), 

Matfors, n=17 (röd text), Vibacke n=8 (lila text). Fritextsvar presenterad i form av ordmoln. 

Ju större ord i bilden, desto mer frekvent har ordet använts i fritextsvaren. 
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Drivkrafter för lärande 

Skolans uppdrag är, att främja elevers lärande vad avser såväl kunskaper som värden (SFS 

2010:800). En viktig förutsättning för detta är de områden som behandlades ovan, det vill 

säga, om man som elev trivs i skolan, känner sig trygg, har kamrater och så vidare. En annan 

dimension är elevgruppens och elevens egen drivkraft för skolarbete, en tredje hur lärarna 

organiserar skolarbetet så att det motiverar till lärande. Också dessa områden berörs i enkäten 

till lärarna och redovisas nedan. 

 

Diagram 5.3 Hur bra stämmer följande påståenden på din (a) klass (er)? I min klass är det... 

 

 
 

Lärarnas perspektiv på arbetet i klassen överensstämmer med elevernas i årskurs tre men 

betonar mer (antal ’stämmer helt’-svar) än eleverna i årskurs sex och åtta, vikten av att 

eleverna förstår det man skall lära sig, att eleverna anstränger sig eller gör sitt bästa och att 

eleverna deltar på lektionerna. Det lägst prioriterade påståenden gäller om det är viktigt att 

eleverna får bra betyg eller omdömen. Samma svarsmönster finns hos eleverna i alla tre 

studerade åldersklasser. Svaren signalerar ett perspektiv, där lärandet sätts som högsta 

prioritet, inte hur lärandet mäts.  

 

Variationen i svar beroende på skola är liten. Vibackeskolans lärare anger i något mindre grad 

svarsalternativet ’stämmer helt’ än de andra skolorna för påståendet, att det är viktigt att 

eleverna förstår det de skall lära sig. Bergsåkers lärare betonar i större omfattning än de andra 

skolorna vikten av att eleverna får bra betyg eller omdömen. Skillnaderna i svar mellan könen 

man/kvinna är små.  

 

Förutom hur lärarna uppfattar det vara i sin klass/klasser ställde vi också frågan hur de ser på 

samma påståenden personligen, (se vidare diagram 5.4). (Observera därmed skillnaden i 

frågekonstruktion, ”i min klass” jämfört med ”för mig”). Bakgrunden till uppdelningen av 

frågan i två varianter, klassen respektive personligen, är att skolkultur kan påverka 
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värderingar i klassen eller på skolan. En skolkultur som inte överensstämmer eller 

överensstämmer med lärarens egen uppfattning påverkar perspektiv på skolan som arbetsplats 

och undervisningssituationen. Svaren på påståendena är mycket lika mellan de två 

frågeområdena. Den enda skillnaden är, att fler lärare (40 % jämfört med 30% i föregående 

fråga), framför allt från Vibackeskolan och Matfors skola, menar att det är viktigt att eleverna 

får bra betyg/omdömen.  

 

Diagram 5.4 Hur bra stämmer följande påståenden på dig som lärare? För mig är det... 

 

 
 

 

Som vi visat i föregående kapitel tycks eleverna inte enbart eller primärt mäta sitt skolarbete i 

förhållande till kamraterna. Drivkrafterna ligger i den egna viljan och att lärarna hjälper till att 

uppnå detta. Svaren i elevenkäterna visar ett mycket stort eget ansvarstagande från eleverna 

för sitt skolarbete. 95 % av eleverna i årskurs åtta anger till exempel att det är viktigt att lära 

sig så mycket man kan (svarsalternativen stämmer helt och stämmer ganska bra). Detta utgör 

en imponerande och viktig utgångspunkt för möjligheterna att skapa en framgångsrik skola 

och möta de krav och förväntningar som finns inlagd i skollag och läroplaner och de 

förväntningar och förhoppningar elever och vårdnadshavare har. Vad är då drivkraften i 

elevernas intresse för skolarbetet? I föregående kapitel presenterade vi elevernas svar på 

denna fråga. Hur ser lärarna på detta?  
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Diagram 5.5 Hur reagerar du på följande påståenden? 

 

 
 

Lärarnas svar konfirmerar i allt väsentligt den bild som eleverna gett uttryck för i sina svar på 

frågorna. Den enda mer märkbara skillnaden är, att lärarna anger konkurrensen med andra 

elever som en viktigare motivationsfaktor än vad som framgår av elevernas svar. Variationen 

i svar mellan manliga och kvinnliga lärare är små och består huvudsakligen i skillnader i om 

man angett ’stämmer helt’ eller ’stämmer ganska bra’. Variationen i lärarnas svar beroende på 

skola är också ganska liten. Den största skillnaden finns mellan Bergsåkers och Vibackes svar 

kontra Matfors och Montessoris svar gällande om eleverna blir motiverade av att klara av 

även det svåraste skolarbetet (se diagram 5.6).  

 

Diagram 5.6 Hur reagerar du på följande påståenden? Elever blir motiverade när de upplever 

att de kan klara av även det svåraste skolarbetet, om de försöker. 
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Studiestrategier och undervisning 

I föregående kapitel konstaterades, att en mycket stor andel av eleverna som deltagit i 

enkätundersökningen anser, att det är viktigt att lära sig så mycket som möjligt. Vi 

presenterade då också hur eleverna menar att det bäst kan ske. Vilken är lärarnas uppfattning 

om bästa sättet att stödja elevernas lärande? 

 

Figur 5.2 Hur lär sig elever på bästa sätt. 

 

 
 

 

Eleverna menar att de lär sig bäst via samarbete med lärare och kamrater, när läraren ger en 

tydlig struktur för arbetet, genom att göra och uppleva, genom olika undervisningssätt av 

läraren, i diskussion om ämnet och via korta mål och snabb återkoppling. Eleverna i såväl 

årskurs tre, sex och åtta markerar tydligt i sina svar, att man lär sig sämst via att arbeta ensam. 

Elevernas reaktioner på svarsalternativen visar ett tydligt stöd för lärarens betydelse och att 

lärande sker bäst i sociala sammanhang. 

 

Lärarnas svar på samma frågor följer samma mönster som eleverna. Eleverna lär bäst med 

stöd av en lärare, genom att göra och uppleva, genom en tydlig struktur från läraren, när 

läraren har olika undervisningssätt och i diskussioner om ämnet. Variationen i svar beroende 

på skola är dock relativt stora. Nedan (diagram 5.7 och 5.8) redovisas de två påståenden med 

den största variationen i svar.  
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Diagram 5.7 När det är nytt och svårt lär sig eleverna bäst ensam. 

 

 
 

 

Diagram 5.8 När det är nytt och svårt lär sig eleverna bäst när lärare har samma 

undervisningssätt. 

 

 
 

 

Om elevernas lärande sker bäst via stöd av en lärare, genom att göra och uppleva, genom en 

tydlig struktur från läraren, när läraren har olika undervisningssätt och i diskussioner om 

ämnet, samt minst via enskilt arbete, hur uppfattar då lärarna att undervisningen genomförs på 

sina respektive skolor och i sina klasser? 
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Diagram 5.9 Hur tycker du att följande stämmer in på undervisningen?  

 

 
 

67 procent av lärarna anger att undervisning sker mycket via enskilt arbete. Detta överens-

stämmer mycket väl med elevernas svar. Lärarna anger i högre grad än eleverna, att eleverna 

arbetar mycket i mindre grupper och i mycket högre grad, att undervisningen sker via 

exempel och praktiska uppgifter samt via temaarbeten. Lärarnas och elevernas uppfattningar 

skiljer sig påtagligt åt i detta. Vad kan det bero på och finns det skäl att adressera den frågan i 

diskussion med eleverna? 

 

Variationen i svar från lärarna på de olika skolorna är ganska liten och förklaras av de 

didaktiska och pedagogiska modeller de enskilda skolorna och lärarna önskar arbeta med. 

Variationen i svar beroende på kön är även den försumbar.  

 

Lärarnas betydelse 

I föregående kapitel beskrevs elevernas uppfattning om lärarnas stora betydelse för elevernas 

skolarbete. Det är tydligt att lärarna har hög legitimitet i elevernas ögon, det vill säga, att 

eleverna värdesätter sina lärare och att lärarna uppfattas ’se’ eleverna på olika sätt. Några 

viktiga delar i lärarnas arbete, enligt eleverna, är att ha positiva förväntningar på eleverna (att 

tro dem om mycket och att tydliggöra det), att kunna förklara och förmedla kunskapsinnehåll 

på ett förståeligt sätt för eleverna och att ge eleverna feed-back samt hjälpa eleverna i det som 

behöver göras eller förbättras. I alla dessa områden ger eleverna goda omdömen (stämmer 

helt eller stämmer ganska bra) om sina lärare. Lägsta omdömena om lektionerna ges gällande 

arbetsro på lektionerna. Hur är lärarnas uppfattningar i dessa frågor (se diagram 5.10)?  
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Diagram 5.10 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner?  

 

 
 

Skillnaderna mellan lärarnas och elevernas svar i årskurs tre är, att eleverna ger mer positiva 

svar (svarsalternativet stämmer helt) än lärarna själva. Lärarnas och elevernas svar i årskurs 

sex är mycket lika, utom i frågan om arbetsro, där eleverna menar att arbetsron är sämre än 

vad lärarna anger. Lärarnas och elevernas svar i årskurs åtta skiljer sig påtagligt åt, med mer 

kritiska elever (färre som kryssat ’stämmer helt’ och fler som kryssat ’stämmer inte så bra’). 

Det påstående som renderar de största skillnaderna i angivna svar är frågan om arbetsro. 

 

Denna skillnad i perspektiv beträffande studiero på lektionerna mellan lärarna och eleverna är 

något som också framkommer i Skolinspektionens (2022) skolenkät. Det gäller för Sverige 

som helhet och för Sundsvall. I Skolinspektionens enkät svarade 26 % av eleverna i årskurs 

åtta i Sundsvall, att det alltid eller ofta är studiero på lektionerna. Svaren i Skolinspektionens 

enkät från pedagogisk personal i Sundsvall är att 82 procent angett svarsalternativen alltid 

eller ofta på frågan om det är arbetsro i klassrummet.    

 

Variation finns i svar mellan skolorna, men samtidigt ger påståendena utrymme för olika 

förhållningssätt till dessa. Ett av påståendena där variation finns, är frågan om arbetsro. 

Bergsåkers skolas lärare anger i mindre utsträckning än de andra skolorna ’stämmer helt’ (26 

%). Även i påståendet ’Jag låter mina elever visa vad de har lärt sig’ skiljer sig svaren en del. 
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Diagram 5.11 Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? ’Jag låter 

mina elever visa vad de har lärt sig’. Svaren uppdelade efter skolor. 

 

  
 

 

En fråga som kan kopplas till frågeställningar om lektionerna, är vad lärarna uppfattar vara en 

studiemotiverad elev. I enkäten gavs möjligheter att ge fritextsvar på frågan. 

 

Figur 5.3 Vad utmärker en studiemotiverad elev. Fritextsvar presenterad i form av ordmoln. 

n=59. Ju större ord i bilden, desto mer frekvent har ordet använts i fritextsvaren. 
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Trygg, engagerad, nyfiken, aktiv och motiverad är ord som lärarna nämner. Ord som därmed 

också borde utgöra ett mål för lärarna att försöka uppnå för alla elever. Det gäller dock inte 

bara lärarna. Skall skolarbete vara framgångsrikt för eleverna, behövs även vårdnadshavarnas 

delaktighet och motivation för att hjälpa sina barn.  

 

Familjens betydelse 

Hur uppfattar lärarna vårdnadshavarnas delaktighet?  

 

 

Diagram 5.12 Hur ställer du dig till följande påståenden? 

 

 
 

 

Lärarnas svar på påståendena överensstämmer med elevernas i meningen att andelen 

’stämmer helt’ svar minskar från den allmänna värderingen av skolan, till familjens intresse 

för det egna barnet studier och till att hjälpa eleven i skolarbetet. Lärarna har dock påtagligt 

lägre andel ’stämmer helt’ svar än eleverna på samma frågor. Det vill säga, att lärarna 

upplever situationen mer problematiskt än eleverna. Å andra sidan kan hävdas att skillnaden 

bara är mellan svarsalternativen ’stämmer helt’ och ’stämmer ganska bra’. Lärarnas och 

elevernas svar oroar dock något. Trots att skolan har hög legitimitet hos vårdnadshavare, 

minskar deras uppfattade engagemang, när det gäller att bistå det egna barnet eller eleven i 

skolarbetet. Varför är det så? Behöver relationen hem-skola förstärkas mer? Har skolans 

institutionella arbetsformer för kontakt med vårdnadshavare (till exempel IUP) inte varit 

tillräckligt? Behöver skolan jobba mer med att nå en öppen struktur med välkommande inslag 

för föräldramedverkan? Behöver skolan återupprätta sin funktion av en verksamhet för alla 

(public right, se vidare Englund, 1993), istället för att ha ett individualiserat målfokus (private 

right)? Behöver skolan (skolledare och lärare) få tydligare stöd och förståelse för arbetssätt 

och arbetsinriktning i samhället (från till exempel vårdnadshavare och politiker), för att nå de 
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mål som satts upp för verksamheten? En sak är tydligt i materialet – eleverna värderar inte 

sina skolinsatser i en konkurrenssituation med andra elever. De söker kunskap och att lära sig 

mer än att konkurrera och mäta dess kunskap. Här har samhälle, politiker och föräldrar något 

att lära.  

 

Läromedlen 

Ett område där lärarna är tydligt mer kritiska än eleverna gäller läromedlen. Dels anger 49 % 

av lärarna att läromedlen kan förbättras (svarsalternativet ’i viss utsträckning’), dels menar 71 

% av lärarna, att digitala läromedel endast finns tillgängliga i viss utsträckning.  Hur påverkar 

detta möjligheterna till val av fungerande arbetssätt och för att uppfylla pedagogiska ambi-

tioner? Samtidigt bör det dock noteras att endast 22% av lärarna menar att läromedlen har stor 

betydelse för elevernas studiemotivation. 

 

Diagram 5.13 Hur reagerar du på följande påståenden? 

 

 
 

 

Elevers studiemotivation och vad som kan göras 

Lärarna menar att elevers studiemotivation påverkas i olika grad av olika förutsättningar (se 

diagram 5.14). Det viktigaste i detta är lärarens relation till eleverna, lärmiljön i skolan och 

elevens intresse för olika ämnen. Lärarnas svar bekräftar därmed vår utgångspunkt i denna 

studie, att såväl inre som yttre motivationsfaktorer är av betydelse för studiemotivationen. 

Variationen i svar är relativt liten mellan skolorna. 
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Diagram 5.14 Elevers studiemotivation .... 

 

 

Givet hur lärarnas ser på vad som påverkar studiemotivation, är det intressant att belysa de 

strategier lärarna menar behövs, för att förbättra studiemotivationen (se diagram 5.15).  

 

Lärarnas svar är mycket tydligt vad gäller att mer läxor och hemarbete inte är lösningen, för 

att höja studiemotivationen hos eleverna, se (diagram 5.15). Däremot tycks korta mål, snabb 

feed-back, god social miljö i klassen, goda sociala relationer med vårdnadshavare, studiero 

och varierad undervisning vara betydelsefulla faktorer. Faktorer därmed värda att systematiskt 

pröva och utveckla på olika sätt. I genomgången i kapitel tre av tidigare forskning på området, 

lyftes fram att sociala relationer har en yttre och en inre dimension. Den förra omfattar det 

faktiska bemötandet från lärare och kamrater, den senare hur detta uppfattas eller upplevs av 

eleven (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Enligt internationell forskning (Hattie, 2009) är lärarna 

betydelsefulla för elevernas motivation och resultat. Just relationen till lärarna är betydelse-

full, för att de skall uppfatta skolan som en plats där man lär sig mycket. Även relationerna 

mellan eleverna och inom klassen är dock viktiga för elevers motivation. Det handlar om 
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exempelvis om acceptans, trygghet, tillit och känsla av samhörighet (Antonovsky, 2005). 

Lärarnas svar ovan bekräftar och förstärker betydelsen av dessa resultat. 

 

Det är en större andel kvinnliga lärare som betonat de sociala relationerna med eleverna än 

män. Kvinnliga lärare betonar också i större utsträckning vikten av studiero än män. 

Variationen i svar är liten mellan skolorna. 

 

 

Diagram 5.15 Strategier för att förbättra studiemotivationen. 
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Pojkar och flickor 

I inledningskapitlet till denna rapport berördes skillnader i studieresultat mellan pojkar och 

flickor. Flickor lyckas som grupp bättre i skolan idag. Intressant och viktigt blir då att fundera 

på lärarnas uppfattningar om huruvida skolans insatser gällande studiemotivation behöver 

varieras beroende på kön.  

 

Diagram 5.16 Lärarnas uppfattning om pojkar och flickor och frågan om studiemotivation. 

 

 
 

 

Lärarnas svar utgör en ganska splittrad bild av påståendena ovan. Ungefär 40 procent av 

lärarna svarar ’stämmer ganska bra’ och 40 procent ’stämmer inte så bra’ vad gäller fyra av 

påståendena. Man verkar dock som grupp vara något mer ense om att det är lättare att få 

flickor motiverade till att studera än pojkar (se svaren på de två sista påståendena i diagram 

5.14 ovan). Givet de svar som lärarna ger, och den situation som idag gäller kring pojkars 

studieresultat, vad behövs då av ytterligare forskning och kunskaper för att åtgärda skolans 

utmaningar gällande studiemotivationsfaktorer och pojkarnas sämre studieresultat?  
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Det finns idag i Sverige en vanligt förekommande föreställning om en anti-plugg-kultur som 

är mer utbredd bland pojkar än bland flickor (Zimmerman, 2018). Detta perspektiv kan och 

bör dock problematiseras. Lärstrategierna ser till exempel rimligen olika ut, om lärare lever i 

föreställningen av att pojkar inte vill studera jämfört med att hitta former att organisera 

skolarbetet, där en ovilja att visa sig ambitiös i skolarbetet hanteras. Vinterek (2006) pekar på 

att det finns ett samband mellan en hög grad enskilt arbete och sämre studieresultat, då 

arbetsformen påverkar många elevers motivation och engagemang. Pojkars studiemotivation 

kan därmed snarare påverkas av lärares förmedlade förväntan, arbetssätt i klassrummet 

(didaktik), biologiska orsaker och lärstrategier än anti-plugg-kultur. Åhslund (2019) menar att 

enskilt arbete som dominerande undervisningsform i synnerhet missgynnar pojkar.  

 

Elevhälsa 

En viktig fråga som lärarna dock är eniga om är elevhälsofrågornas betydelse. Som 

kommenterades i inledningskapitlet för denna rapport, är studiemotivation och elevhälso-

problematiken två av de viktigaste frågorna att hantera, för att höja svensks grundskolas och 

gymnasiums studieresultat. Mer om detta i kapitel 7. 

 

 

Diagram 5.17 Elevers hälsa och studiemotivation 

 

 
 

Tabell 5.17 visar en ganska enhetlig uppfattning bland lärarna om hälsans betydelse för 

studiemotivation. Ändå förvånar svaren något. 28 % av lärarna menar att elevernas psykiska 

välmående bara påverkar elevernas studiemotivation till viss del och 50 procent att fysiskt 

välmående bara påverkar motivationen till viss del. 6 av 54 lärare menar att hälsa endast 

påverkar studiemotivationen marginellt eller inte alls. Det finns starkt stöd i forskningen om 

hälsans betydelse för välmående, och därmed även för prestation och motivation.  
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5.2 Avslutande kommentarer och slutsatser 
 

Med detta är enkätsvaren från lärarna beskrivna och kommenterade. Sammantaget så här 

långt, visar materialet en motiverad elevgrupp och en lärarkår med hög legitimitet hos 

eleverna. Enkätsvaren från eleverna och lärarna är i många av frågorna eller påståendena 

mycket lika varandra. Skillnaderna mellan de studerade grundskolorna är därtill små. Det 

tycks finnas en tämligen enhetlig uppfattning om grundskolans utmaningar och möjligheter 

vad avser studiemotivationsfrågor i de studerande grundskolorna. En enhetlighet som 

underlättar skolutvecklingsinsatser på området.  

 

Lärarna uppvisar en något mer positiv syn på hur eleverna upplever skolan än vad som 

framgår av elevenkäten. Detta med undantag för frågan om hur trivsamma skolan och 

klassrummen är. Där överensstämmer lärarnas och elevernas svar i stor utsträckning. De 

största skillnaderna finns i uppfattningen om huruvida eleverna gillar att vara i skolan och om 

skolan är en plats där de lär sig mycket.  

 

Lärarnas perspektiv på arbetet i klassen överensstämmer med eleverna i årskurs tre men 

betonar mer än eleverna i årskurs sex och åtta vikten av att eleverna förstår det man skall lära 

sig, att eleverna anstränger sig eller gör sitt bästa och att eleverna deltar på lektionerna. Det 

lägst prioriterade påståenden gäller om det är viktigt att eleverna får bra betyg eller omdömen. 

Samma svarsmönster finns hos eleverna i alla tre studerade åldersklasser. Svaren signalerar ett 

perspektiv där lärandet sätts som högsta prioritet, inte hur lärandet mäts.  

 

Lärarnas enkätsvar konfirmerar i allt väsentligt den bild som eleverna gett på frågorna om hur 

eleverna kan bli motiverade för skolarbete. Den enda mer märkbara skillnaden är, att lärarna 

anger konkurrensen med andra elever som en viktigare motivationsfaktor än vad som framgår 

av elevernas svar. 

 

Eleverna menar att de lär sig bäst via samarbete med lärare och kamrater, när läraren ger en 

tydlig struktur för arbetet, genom att göra och uppleva, genom olika undervisningssätt av 

läraren, i diskussion om ämnet och via korta mål och snabb återkoppling. Eleverna i såväl 

årskurs tre, sex som åtta markerar tydligt i sina svar, att man lär sig sämst via att arbeta 

ensam. Lärarnas svar på samma frågor följer samma mönster som elevernas. Eleverna lär bäst 

med stöd av en lärare, genom att göra och uppleva, genom en tydlig struktur från läraren, när 

läraren har olika undervisningssätt och i diskussioner om ämnet. Variationen i svar beroende 

på skola är dock relativt stora.  

 

Trots uppfattningarna om hur elever lär sig bäst svarar 67 procent av lärarna att undervisning 

sker mycket via enskilt arbete. Detta överensstämmer även med elevernas svar. Lärarna anger 

dock i högre grad än eleverna, att eleverna arbetar mycket i mindre grupper och i mycket högre 

grad att undervisningen sker via exempel och praktiska uppgifter samt via temaarbeten. Varför 

är det så att det enskilda arbetet dominerar och vad kan göras åt det? Lärarna anger också att 

det är lättare att motivera flickor till att studera än pojkar. Kan en förklaring finns i dominansen 
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av enskilt arbete? Att undervisa med enskilt arbete som dominerande strategi menar Åhslund 

(2019) i synnerhet missgynnar pojkar.  

 

Det finns idag i Sverige en vanligt förekommande föreställning om en anti-plugg-kultur som 

är mer utbredd bland pojkar än bland flickor (Zimmerman, 2018). Detta perspektiv kan och 

bör dock problematiseras. Zimmerman (2018) gör en skillnad mellan begreppen ”plugg-

kultur”, ”antipluggkultur” och ”ingen ansträngningskultur” som exempel på skolkulturer. 

Inom en ”antipluggkultur” kan ambitiöst skolarbete vara något som pojkar, utifrån före-

ställningar om maskulinitet, tar avstånd från. Inom en ”ingen ansträngningskultur” kan pojkar 

prestera väl på prov och dylikt utan någon social kostnad, men undviker att visa sig ambitiösa 

i sina studier. En attitydfråga som, om den stämmer, behöver addresseras av skolans personal. 

Det kan också vara väsentligt att problematisera föreställningen om att grupper av pojkar inte 

vill studera. Positiva förväntningar kan vara betydelsefullt för goda studieresultat. Lärstra-

tegierna ser rimligen olika ut, om lärare lever i föreställningen att pojkar inte vill studera, 

jämfört med att hitta former att organisera skolarbetet där oviljan att visa sig ambitiös i 

skolarbetet hanteras. Vidare finns effekter av lärstrategier. Åhslund (2019, s 10) skriver att: 

”att enskilt arbete minskar framförallt lågpresterande elevers möjlighet att uppnå kunskaps-

kraven”. Vinterek (2006) pekar på att det finns ett samband mellan en hög grad av enskilt 

arbete och sämre studieresultat, då arbetsformen påverkar många elevers motivation och 

engagemang. Forskning har visat, att pojkar har svårare att klara en mer individualiserad 

pedagogik (Dunn & Griggs, 2006; Zimmerman, 2018). Pojkars studiemotivation kan därmed 

snarare påverkas av lärares förmedlade förväntan, arbetssätt i klassrummet (didaktik), 

biologiska orsaker och lärstrategier än anti-plugg-kultur. Till detta kan läggas belönings-

system, eller brist på belöningssystem. Berg, Palmgren & Tyrefors (2019) visar att pojkar får 

sämre slutbetyg än flickor i nionde klass, men att de uppvisar bättre värden än flickor tre 

månader senare på gymnasiet. En annan dimension av pojkarnas förhållningssätt till  

skolarbetet lyfts fram av Björnsson (2005), där han hävdar att pojkar lever i en svår balans-

gång mellan att samtidigt vara en populär kille som lever upp till de maskulina idealen och 

den duktiga eleven.  

  

Lärarenkäten visar också en hög samstämmighet med eleverna gällande lektionerna. 

Skillnaderna mellan lärarnas och elevernas svar i årskurs tre är, att eleverna ger mer positiva 

svar än lärarna själva om situationen i klassrummet. Det påstående som renderar de största 

skillnaderna i angivna svar mellan lärare och elever, är frågan om arbetsro. I internationell 

jämförelse (TALIS-studierna) motsvarar de svenska lärarnas uppfattningar om studiero i 

klassrummen genomsnittet i OECD (Skolverket, 2019). TALIS-studiernas frågor är dock inte 

direkt jämförbara med de frågor som ställdes i denna studies lärarenkät. Ett intryck vid 

jämförelse med TALIS är dock, att lärarsvaren i Sundsvall ger anledning att uppmärksamma 

frågan. Vilka förklaringar kan finnas till att lärarna och eleverna har olika syn på frågan om 

studiero i klassrummet? 

 

Vissa resultat från enkäten leder till eftertanke. Det gäller till exempel de bästa sätten att lära 

sig i förhållande till hur lärarna organiserar skolvardagen. En i huvudsak didaktisk fråge-

ställning. Vidare visar enkätsvaren en viss oroande bild av vårdnadshavares eller familjens 



 

 

 

 

 

stöd till eleverna i deras skolarbete. Detta samtidigt som vårdnadshavarna anges värdera 

skolan högt. Lärarnas uppfattningar om vårdnadshavarnas delaktighet i sina barns skolgång 

stämmer överens med elevernas angivna svar. Andelen ’stämmer helt’-svar minskar från den 

allmänna värderingen av skolan, till familjens intresse för det egna barnet och till att hjälpa 

eleven i skolarbetet. Lärarna har dock påtagligt lägre andel ’stämmer helt’-svar än eleverna på 

samma frågor. Det vill säga, att lärarna upplever situationen mer problematiskt än eleverna. 

Lärarnas och elevernas svar oroar. Trots att skolan har hög legitimitet hos vårdnadshavare, 

uppfattar lärare och elever att deras engagemang minskar när det gäller att bistå det egna 

barnet eller eleven i skolarbetet. Varför är det så? Behöver relationen hem-skola förstärkas 

mer? 

 

Lärarna menar att elevers studiemotivation påverkas av olika saker. De viktigaste i detta är 

lärarens relation till eleverna, lärmiljön i skolan och elevens intresse för olika ämnen. 

Lärarnas svar bekräftar därmed vår utgångspunkt i denna studie att såväl inre som yttre 

motivationsfaktorer är av betydelse för studiemotivationen. Vidare är lärarna mycket tydliga i, 

att mer läxor och hemarbete inte är lösningen för att höja studiemotivationen hos eleverna. 

Däremot anser de att korta mål, snabb feed-back, god sociala miljö i klassen, goda sociala 

relationer med vårdnadshavare, studiero och varierad undervisning är betydelsefulla faktorer. 

Faktorer därmed värda att systematiskt pröva och utveckla på olika sätt. I genomgången i 

kapitel två om teorier och kapitel tre om tidigare forskning kommenterade vi, att yttre och inre 

faktorer är viktiga för motivationen. Sociala relationer (yttre motivationsfaktor) har därtill en 

yttre och en inre dimension som handlar om det faktiska bemötandet från lärare och kamrater 

och hur det uppfattas eller upplevs av eleven (Skaalvik & Skaalvik, 2016). Just relationen till 

lärarna är betydelsefulla för eleverna, för att de skall uppfatta skolan som en plats där man lär 

sig mycket. Även relationerna mellan eleverna och inom klassen är dock viktiga. Det handlar 

exempelvis om acceptans, trygghet, tillit och känsla av samhörighet (Antonovsky, 2005). 

Lärarnas svar ovan bekräftar och förstärker betydelsen av dessa resultat. 

 

Möjligheterna för lärarna att fokusera relationerna med eleverna (de sociala dimensionerna) 

och lärmiljön (externa motivationsfaktorer) förutsätter, att inte de administrativa uppgifterna 

upptar alltför mycket tid. Enligt Skolverkets (2019) undersökning om lärarnas attityder till 

skolan trivs lärarna med elever och kollegor och arbetet känns meningsfullt. Samtidigt känner 

de sig stressade på grund av administrativt arbete, dokumentationskrav och att många elever 

har behov av extra hjälp och stöd. Hur kan arbetet med viktiga motivationsfaktorer 

säkerställas vid en sådan situation?     
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6. Elevers, lärares och rektorers uppfattningar om studiemotivation - 

intervjuer 
 

6.1 Elevernas uppfattningar om studiemotivation   

 

Inledning 

För att fördjupa elevers perspektiv på och uppfattningar om motivation för lärande intervjua-

des totalt 68 elever i femton grupper (38 flickor och 30 pojkar) i årskurserna tre, sex och åtta 

(se tabell 6.1). Intervjuguiden återfinns i bilaga.  

 

Tabell 6.1 Informanter uppdelade på årskurser och kön 

 Flickor  Pojkar SA 

Årskurs 3 11 12 23 

Årskurs 6 16 11 27 

Årskurs 8 11 7 18 

Sa 38 30 68 

 

Totalt består det empiriska materialet fr 118ån eleverna i årskurserna tre, sex och åtta av 9 

timmar och 44 minuters intervjutid med ett transkriberat material på 330 A4-sidors text (se 

tabell 6.2). 

 

Tabell 6.2 Empiriskt material i tid och längd 

 Tid   A4-sidor 

Årskurs 3 4 tim. 45 min 125 

Årskurs 6 2 tim. 33 min. 101 

Årskurs 8 2 tim. 26 min. 104 

Sa 9 tim. 44 min 330 

 

 

Intervjuguiden omfattar ett tjugotal teman och underteman, vilka återfinns i bilaga. Dessa har 

i beskrivningen nedan klustrats till fem olika underkapitel. Analysen utgår både från en 

deskriptiv ansats och hybrid innehållsanalys (Baden et al. 2020: Fereday et al, 2006). 

Ambitionen som väglett arbetet har varit att respondenterna skall återge sin upplevelse på ett 

sätt som möjliggjorde förståelse och tolkningar av innebörden. Vid citat anges lågstadie-

eleverna som LE1-LE 23, mellanstadieeleverna ME1-ME 28 samt högstadieeleverna HE1-

HE18 för att dels upprätthålla anonymitetskriteriet i forskningen, dels indikera spridning av 

uppfattningar. 

 

Nedan följer först en beskrivning av elevernas uppfattningar som en beskrivande text av de 

olika temana, därefter analyseras och sammanfattas innehållet och slutligen jämförs de tre 

olika årskursernas elevuppfattningar.  



 

 

 

 

 

6.1.1 Årskurs tre 

 

Skolan och skolämnen 

Frågan om varför det är viktigt med skolan besvaras av eleverna med det självklara svaret, att 

de går i skolan för att lära sig – såväl nya saker som för att man ska bli bättre. Skolan ger 

också kunskaper för livet och man går i skolan för att utbilda sig för framtiden, få jobb och 

klara sitt uppehälle. Den liknande frågan varför de går i skolan, ges ungefär samma svar: för 

att de ska lära sig olika ämnen, exempelvis SO, NO och matte, för att de ska få utbildning, 

komma in på universitet och i förlängningen få jobb samt för att det är skolplikt. 
 

Barnen lyfter fram kamrater att umgås och leka med som något väldigt positivt med skolan. 

Att det finns en massa andra barn som man kan vara med så att man inte känner sig ensam 

(LE4). De beskriver även lärandet i skolan som något positivt och i synnerhet sådant de inte 

testat eller lärt sig förut. Två av barnen tycket att det inte finns något negativt med skolan. 

Dock framkommer i intervjuerna en negativ sak med skolan. Det är de barn som är dumma 

emot varandra och säger ”fula saker”, mobbar varandra eller förstör andra elevers arbeten. 

Annat negativ är ibland skolmaten, tråkiga uppgifter som repeteras flera gånger och de dagar 

de slutar senare. 

Skolans fysiska miljö tycks spela olika roll för de yngre barnen. Klassrummens utformning 

och design spelar en viss roll för elevernas motivation, men det som tydligast kommer fram i 

intervjuerna, är att eleverna inte vill ha det stökigt och smutsigt i lokalerna. Tillgång till 

grupprum tycks också vara betydelsefullt för deras lärande. De vill kunna jobba ostört 

emellanåt. Skolgården är också betydelsefull för dessa barn. De önskar mera ”saker”, så att de 

kan hitta på mer under rasterna, exempelvis klätterställningar, fotbollsplan, stjärtlappar, bollar 

med mera. 

 

Skolans sociala lärmiljö har den största betydelsen, enligt de intervjuade barnen. Att trivsel är 

en avgörande del i att läras sig i skolan, är barnen unisont ense om. En enkel anledning är att, 

om de trivs i skolan vill de gå dit och de lär sig bättre. Det motsatta gäller också Så om man 

inte trivs på skolan då kan man inte må bra på skolan och man behöver må bra för att kunna 

jobba (LE 3). Att känna sig trygg i skolan beskrivs som en förutsättning, för att vilja vara i 

skolan och att kunna lära sig. Rädsla, mobbing och att inte vara trygg med lärare och kamrater 

beskrivs som hämmande för motivationen i skolan. 

 

De faktorer som gör det roligt att lära sig i skolan, enligt dessa elever i årskurs tre, kan 

sammanfattas med orden: en bra lärare, rasterna, när något roligt sker, att förstå och att göra 

nya saker man inte gjort förut. Lärarens roll är viktig. Hen ska göra skolan rolig, i stället för 

att bara läras sig (LE8) och variera lektionerna. Om det händer nya annorlunda saker, blir det 

också roligare i skolan. Barnen lyfter också fram att själva det att förstå och lära sig något 

nytt, uppfattas som positivt. Sådant som skulle kunna höja motivationen är kortare genom-

gångar och mer variation på presentationerna. 
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Det som gör det tråkigt att lära sig i skolan kan sammanfattas med orden: repetitiva och 

tråkiga uppgifter, svåra saker som de inte förstår, långa genomgångar och att sitta stilla länge. 

Följande citat får exemplifiera detta:  Men det blir ibland att vissa saker är lite för svåra, att 

de är svåra, och då kan det bli lite jobbigare och lite tråkigare (LE9). De tappar motivatio-

nen, när det inte är kul, för jobbigt eller för svårt. 

När barnen i årskurs tre beskriver vilka ämnen de tycker bäst om, finns en bred variation. I 

princip alla ämnen nämns, men de praktiskt estetiska ämnena överväger (slöjd, musik, bild 

och idrott). Ett barn sade: … alla kreativa ämnen. De är roliga. Ja, man får vara kreativ i det. 

Det är roligt att få kunna uttrycka sig med annat än ord (LE14). Ett annat ämne som mer än 

häften av alla barn nämnde är kanske förvånande nog matte, … jag tycker att det är kul att bli 

utmanad i matte (LE2).  

De ämnen de tycker sämst om uppvisar mindre spridning. Ett ämne som sticker ut i svaren är 

svenska. Vissa barn svarar, att det inte finns något sämsta ämne. 

 

Motivation- och att lära sig 

På frågan vad det innebär att vara motiverad och att vilja lära sig, svarar barnen lite 

varierande, dels handlar det om nuet, dels om framtiden. Motiverad i nuet beskrivs som att 

vara aktiv på lektionerna, inte störa, koncentrera sig och försöka jobba så att man kan lära sig. 

Framtidsperspektiv på motivation uttrycks som något som gör, att de är motiverade att kunna 

vidareutbilda sig och få ett bra jobb och liv samt att vara förberedd för vuxenlivet. Ett barn 

uttrycker sig så här: Jag vill också kunna komma ganska långt, för då kan jag göra vissa jobb 

som jag vill fast som sen kanske inte går om man inte går i skolan (LE12).  

 

Gällande det motsatta, att inte vara motiverad för att gå i skolan, beskriver barnen 

huvudsakligen det genom tre teman; bråken med kamrater, struktur på lektioner och 

skoldagarna. Bråken beskrivs som både störande i skolan och avskräckande för att gå till 

skolan.  En elevröst uttrycker: Jag själv brukar inte kunna gå till skolan efter det har varit 

mycket bråk (LE20). Tråkiga lektioner med för långa samlingar och långa genomgångar är 

enligt barnen de-motiverande. Långa skoldagar med korta raster nämnds även som störande 

för motivation 

 

Att motivationen spelar stor roll och har betydelse för deras lärande, är barnen helt på det 

klarar med. Det handlar inte bara om att lära sig, utan även om att motivation leder till att 

lärandet blir roligt och därmed att de vill lära sig ännu mera. Så här sammanfattar ett barn 

frågan: Det är jätteviktigt. Det är en av de viktigaste grejerna. Att man får både motivation av 

sina kompisar och av sin lärare så man kan göra det. För får man ingen motivation, då orkar 

man inte göra något (LE 18). 

 

Frågan om motivationens betydelse för betyg och skriftliga omdömen finner barnen lite svår 

att svara på, eftersom de ännu inte fått betyg. Den allmänna uppfattningen är dock, att de 

borde spela roll både för att plugga mera eller för att man kan tappa lite lust för att studera, 

om det går dåligt i ett ämne. 



 

 

 

 

 

 

Exempel på när eleverna blir motiverade av skolarbetet beskrivs ur flera perspektiv. Exem-

pelvis förklarar en elev, att hen kommer in i ett bra flow, när det inte är många som pratar får 

då upplever hen att hen, att hen hinner med. En annan elev motiveras av: att ligga före. Annat 

som nämns är, att få vara kreativ, att få jobba med datorn, att få beröm liksom att få möjlighet 

att lyssna på musik under koncentrerat arbete. 

 

Läraren 

På frågan hur en bra lärare är beskriver barnen i huvudsak personliga egenskaper som snäll 

men lagom sträng, rättvis, hjälpsam, förstående och empatisk (förstå hur andra känner det). 

Ledarskapskompetenser som nämns är, att lärare skall kunna hantera stöd och ta i lite med 

rösten för de som håller på och flamsar (LE12). Mer pedagogiska eller didaktiska egenskaper 

för en bra lärare är att denne är bra på att förklara, lär ut på ett bra sätt och gör så att … det 

blir roligare (LE21). 

 

Frågan om läraren har betydelse för elevers motivation besvaras samstämmigt med ja. Den 

positiva påverkan som nämns, är om lärare berömmer, om de tror på eleverna så att de känner 

att självförtroendet stärks, om de gör lektionerna roliga, om de hjälper eleverna, om de har 

någon extra belöning typ film om de jobbar bra och om de har god kontakt med eleverna. Så 

här uttryckte sig ett barn: Om de presenterar något på ett dåligt sätt så kanske eleverna tycker 

att det verkar tråkigt. Och då vill de ju inte. Men presenterar de det på ett roligt sätt, som 

eleverna tycker är roligt, då vill de det. Som om man till exempel … i stället för att bara räkna 

massa, massa plus på ett papper, så kanske man kan göra någon lek av det, att typ … (LE 3) 

 

Men läraren kan också ha negativ inverkan på elevernas motivation om läraren är tråkig 

och negativ. 

 

Svaren barnen ger på de frågor som handlar om betydelsen av undervisningens upplägg för 

deras motivation, pekar på två aspekter; upplägg och struktur. Gällande upplägg beskriver 

barnen, att väl planerade genomgångar följt av eget arbete är viktigt. Det får inte bli för långa 

genomgångar och heller inte nya genomgångar, innan de förstått innehållet i det de jobbar 

med. Några ord från en elev: först har de genomgång, sen får man jobba lite, och så var det 

plötsligt många som frågade om en och samma sak, då dyker det plötsligt upp en ny 

genomgång som inte ens var planerad. Jag tycker de skulle kolla igenom om det är det här de 

ska jobba, att ’den här uppgiften kan nog vara svår för många, då tar vi genomgång på den 

innan vi börjar’. Ja, de kan ha genomgång på allt så det inte blir ’ja, nu kom en till 

genomgång, och en till, och en till, och en till’ (LE 9). 

 

Vikten av struktur på lektionerna är viktigt för barnen, för att de ska veta inte bara vad de gör, 

utan också varför de gör det och när det skall göras. 
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Hemmets och kamraternas roll 

På frågan om vårdnadshavare ser skolan som betydelsefull, svarar barnen unisont ja. 

Vårdnadshavare (enligt barnen) menar, att skolan är viktigt både för nuet och framtiden. 

Barnen upplever också att de får det stöd de behöver. Vårdnadshavare tycks använda både 

belöningar och bestraffningar, för att få barnen att göra läxorna. 

 

Kompisarnas betydelse för elevers lärande är inte så högt rankat. Vissa menar, att de inte har 

någon betydelse alls medan andra medger, att en viss påverkan har de nog i alla fall. Ett svar 

löd så här: Alltså det spelar roll hur länge man har varit med den kompisen och hur tajta man 

är. För om jag och min bästa kompis … alltså om hon inte tycker om skolan hade jag också 

inte tyckt om skolan. Om hon hade börjat skippa skolan hade jag också kanske gjort det (LE 

5) 

 

Hälsans betydelse 

Barnens svar angående huruvida den psykiska och fysiska hälsan har betydelse för deras 

lärande visare på en enhetlig bild. Barnen menar att bådadera är viktiga, men de kan inte 

tydligt artikulera varför. Det handlar om vikten av att röra sig, sova, äta rätt, vara på gott 

humör på skolan och att hantera känslorna. På frågan om de brukar ta upp hälsans betydelse 

för lärandet i skolan, ger eleverna ett nekande svar. 



 

 

 

 

 

 

Konklusioner 

Slutsatser utifrån intervjuerna med eleverna i årskurs tre är, att de yngre barnen har 

vardagsnära bilder om motivation för lärande i skolan. Lärarna och undervisning har störst 

betydelse för dessa barn. Att skolan ska vara rolig, innehålla variation, struktur och att 

lärarens personlighet är avgörande, är tydligt i deras berättelser, vilket också bekräftas i en 

stor del av tidigare forskning. Många elever upplever, att det är viktigt, att tiden används väl, 

att det kan vara bra att läraren kollar av förkunskaper och ger de elever som redan kan 

möjligheten att börja jobba och inte lyssna på ännu en genomgång. Även hur långa 

genomgångar läraren har, har stor betydelse för motivationen. Blir de allt för långa tappar de 

ofta motivationen. När det är uppgifter eleverna upplever att de redan kan och som de är 

”tvungna” att göra om och om igen, sänker det motivationen. Strukturen på skoldagen och när 

i tid som lektionerna ligger påverkar också elevernas motivation. Kritiska frågor att ställa är 

väl: Hur mycket lyssnar vi till eleverna och vad de tycker om upplägg och arbetsformer och 

hur delaktiga är de i schemaläggning?  

 

Det går även att skönja en nyfikenhet och lust till lärande bland dessa barn. Vad som förvånar 

något är, att så många barn gillar matte bäst, ett ämne som i skolans senare år ofta anges vara 

det svåraste ämnet. De populäraste ämnena är dock de praktiskt-estetiska. Barnen ser i denna 

tidiga ålder, att motivationen har betydelse för dem både i skolan och för framtiden. I skolar-

betet är de motiverade av kreativa uppgifter och i viss mån ”att ligga före”.  

 

Trivsel och trygghet är självklara faktorer för att vara motiverad i skolan. Gällande skolans 

lokaler tycks inte klassrummens utformning spela någon större roll, så länge de är fräscha och 

städade. Däremot är grupprummen viktiga, enligt eleverna, samt att det finns ”saker” att göra 

på skolgården exempelvis klätterställningar och fotbollsplaner. Det är för eleverna viktigt, att 

miljön på skolgården inbjuder till lek och inte är rörig och ”skräpig”, framförallt för att de 

anser, att det är viktigt med pausar mellan lektionerna. Att få röra på sig skapar större lust och 

motivation till att lära sig. Kompisarnas betydelse är inte helt entydigt i svaren. Kamrater med 

negativ attityd kan, på grund av grupptryck eller att personen har hög status i klassen, påverka 

dem att hålla med, fast de inte tycker likadant. Däremot tycker barnen, att hemmet har en stor 

betydelse för deras skolgång.  Hälsans betydelse är något som de anser att det inte pratas så 

mycket om i skolan, utan mer vid behov. Slutligen menar eleverna, att hälsan är viktig för 

motivationen, även om de inte har förmåga att artikulera det så tydligt.   
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6.1.2 Årskurs sex 

 

Skola och skolämnen 

Frågan om varför det är viktigt med skolan besvaras med det självklara svaret, att de går i 

skolan för att lära sig saker, exempelvis att läsa och räkna. Skolan banar väg för utbildning 

och jobb, så att de i framtiden tjänar pengar och har råd med mat och bosättning. Den 

liknande frågan varför de går i skolan ger ungefär samma svar: för att lära sig sådant de har 

nytta av i framtiden, för att komma in på den rätta utbildningen på gymnasiet och för att 

skaffa utbildning för att tjäna pengar i framtiden. Eleverna beskriver också, att de måste gå i 

skolan, därför att det är skolplikt. Ytterligare en anledning till att de går i skolan är att de 

träffar kompisar. 

 

Det positiva med skolan är att de lär sig saker som de inte skulle ha lärt sig annars och att det i 

sig ibland är kul. Att umgås med och skaffa nya vänner är också en positiv aspekt med skolan. 

Eleverna poängterar också att det är gratis att gå i skolan och att även skolmaten är gratis. Det 

negativa med skolan är att den upplevs stundom pressande och att inlämningar och prov 

ibland hopar sig så att flera kommer samtidigt. Eleverna upplever också att skoldagarna är för 

långa med för korta raster. På rasterna har de för övrigt för lite att sysselsätta sig med. 

Negativt upplevs också av några elever, att de ibland lär sig sådant som tycker är oviktigt. 

 

Gällande skolans fysiska miljö finns inga större önskemål från eleverna beträffande klassrum-

mens utformning. Viktigast är att de är rena och fräscha och inte stökiga. Det får inte finnas 

för mycket som distraherar dem av ljud- och synintryck, men gärna någon fin konst på 

väggarna att vila ögonen på. Placeringen av eleverna är också av vikt i klassrummet. Man kan 

inte sätta alla stökigaste tillsammans, för då går det inte (ME10), uttrycker sig en elev. 

Däremot är tillgång till grupprum viktigt för eleverna och det ur två aspekter; att kunna arbeta 

mera ostört och koncentrerat och att ha ett rum, där de kan träna på redovisningar. Beträffande 

skolgården uttrycks ett visst missnöje över att det finns för lite att göra (ME8). Det saknas bra 

ställen och möjligheter till aktiviteter för att få utlopp för den fysiska energin. …å kanske man 

tycker att det är tråkigt att bara stå still, eller gå omkring. Så då kan det kanske vara viktigt att ha 

någonting … ja, men typ en klätterställning eller en fotbollsplan eller någonting, så man ändå kan 

göra någonting då. Så man får typ rensa huvudet mellan lektionerna lite … (ME19). 

 

Skolans sociala lärmiljö tycks vara väldigt viktig för mellanstadiebarnen. Att trivas framstår 

som en förutsättning för eleverna, för att vilja gå till skolan och vara där. Det är även en 

förutsättning för lärandet. Ja, annars vill man inte gå till skolan, om man inte trivs, och då vill 

man inte … kan man inte lära sig någonting (ME 7). Om eleverna blir mobbade, leder detta 

till att de inte trivs. Då stannar vissa elever hellre hemma.  Trygghet är också en förutsättning 

för att elever trivs och vill gå till skolan. I detta sammanhang nämndes oro i klassrummet och 

oro inför att gå ut på rasterna. Det är svårt att koncentrera sig och jobba på lektionerna, om 

man känner sig otrygg. En elev förklarar sig så här: Annars ska man sitta och vara rädd, och 

då tänker man på annat. Ja, man tänker vad andra tycker om en. Sitter man bara där. Det är 

många som sitter och tänker på vad som ska hända på rasterna och allt sånt (ME 3). 

 



 

 

 

 

 

Trygghet förknippas även med att våga uttala sig på lektioner, räcka upp handen och att våga 

delta i samtal. En elev uttrycker oro för att andra elever … kommer tro att man … ja, inte är 

bra och så där, att ens svar är dåliga …(ME24) . 

 

Det som gör det roligt med att lära sig, enligt dessa elever, kan sammanfattas i tre teman; 

läraren, lektionernas upplägg och mindre grupper. En bra lärare undervisar på ett bra sätt, gör 

så att det blir roligt att lära, får upp stämningen i stället för att dra ner den och är hjälpsam. 

Även metoder som innehåller mer av fysiska aktiviteter, såsom lekar och experiment lyfts 

fram men även uppdelning i halvklass som …är de bästa lektionerna för då känns det som att 

man får prata (ME 6). Även lektioner med grupparbeten nämns som roliga. 

 

Det som gör det tråkigt att lära sig i skolan kan sammanfattas så här: ämnen, lektionernas 

upplägg och innehåll samt läraren. De ämnen som de inte tycker om eller inte är så duktiga i, 

upplevs oftast tråkiga. Lektioner som är monotona med mycket skrivande och bara böcker 

och papper och sådant som upplevs antingen för svårt eller för lätt, ger också en känsla av att 

det är tråkigt. Även lärares personligheter kan upplevas tråkiga 

 

När barnen i årskurs sex beskriver vilka ämnen de tycker bäst om är idrott det i särklass bästa 

ämnet, vilket nämns av 2/3 av eleverna. Därefter följer praktisk estetiska ämnen såsom slöjd, 

musik, bild och hemkunskap. Ett citat får illustrera detta:  Jag gillar slöjd, för att jag har 

liksom något att göra och det känns som så här … då har jag ändå ett mål. Om jag ska göra 

en pall, då vill jag bli klar med pallen (ME 9). Utöver det förekommer några olika exempel på 

enstaka ämnen de gillar bäst såsom engelska, kemi och SO. Endast två av eleverna nämner 

matematik. Det ämne de flesta elever tycker sämst om är svenska. De uttrycker, att det är 

tråkigt att läsa och skriva texter och läsprojekt är inte alls omtyckta. Det blir så långtråkigt, 

tycker jag. Att det blir långtråkigt, och det kan bli väldigt enformigt att bara sitta och lyssna 

och skriva (ME22). I övrigt nämns olika ämnen; matematik, kemi, engelska, biologi, SO med 

flera. De sammanknippar ofta det ämne de ogillar med läraren eller dennes sätt att undervisa. 

Följande två citat beskriver detta: Vår lärare han är väl inte den bästa (ME1). Det beror ju på 

hur lärarna … och vad man gör på lektionen också. Om man tycker att … För att vissa 

lektioner kan ju vara roligare, och vissa lektioner kanske är tråkigare…(ME17). 

 

Motivation- och att lära sig 

På frågan vad det innebär att vara motiverad och att vilja lära sig svarar några elever, att det 

handlar om att sätta upp mål för att komma in på rätt gymnasieprogram. Eleverna uttrycker 

också, att det rör sig om tydlighet och att veta vad man vill jobba med, så att de vet vad de ska 

fokusera på.  Att vara motiverade är också en fråga om, enligt några elever, att bli smartare 

och … att man lyssnar och kommer med egna åsikter, hänger med och frågar om man inte 

förstår... (ME12). Eleverna ger också uttryck för funderingar om när de känner sig motive-

rade. En logik om motivation är, att motivation kopplas samman med tillfällen när det är 

roligare eller när det handlar om något viktigt och motivation då gör att arbetet går snabbare. 

Att roliga lektioner också skapar motivation för dem uttrycks så här: …om man gör någon lek 
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kanske, fast man lär sig ändå på samma gång … typ gör något roligare läxförhör än att bara 

ge en ett papper och skriva med penna liksom. Charader. (ME20). 

 

Det motsatta, att inte vara motiverad knyts i intervjuerna till själva grundsituationen, nämli-

gen att gå i skolan men kopplas också till skoldagen, lektionernas innehåll och arbetsbelast-

ning och klassrumsmiljön. Flera elever menar, att det är mycket arbete i skolan och att det 

också påverkar motivationen, eftersom det utsätter dem för press och orsakar stress, särskilt 

när det är tråkigt eller när de har prov. Inom vissa ämnen tappar de motivation, eftersom de är 

svåra och tråkiga. Klassrumsmiljön med störande kamrater är också en anledning till de-

motivation. Även om den enskilde eleven inte har så många kompisar kan motivationen i 

skolan dala. 

 

Elevernas svar på motivationens betydelse för lärandet är tämligen enhetliga och lyfter 

särskilt fram tre aspekter:   

● Om de inte tycker att någonting är roligt är det vara svårt att vara motiverad. 

Det går inte bara att sätta någon i en stol och säg ’lär dig’(ME19) 

Då blir det väldigt svårt att lära sig det, om man inte alls vill veta eller är helt 

okoncentrerad Ja, Om du inte är motiverad till att lära dig någonting kommer det 

bara bli att tråkigt och svårare. Man kommer bara bli typ trött och inte vilja lära sig 

någonting (ME16). 

● Om innehållet är intressant och roligt blir de motiverade och de får bra resultat. 

…man blir väl också mer motiverad i de ämnena man tycker är kul, och det man 

kanske senare vill kanske hålla på och jobba med (ME7). 

● Motivation kan också frammanas om de har resultat de ska uppnå.  

… det kan … ibland kan man bara börja helt plugga bara för att man måste bli klar 

med plugget. (ME22). 

 

Motivation har betydelse för prov och resultat på olika sätt. Först måste hen ha motivation för 

att plugga, vilket inte är självklart. För att om man inte gillar att plugga så är det kört. Eller 

det är inte kört, men det blir jobbigt att plugga om man inte vill (ME 29). Resultatet av 

erfarenheterna av att plugga inför prov spelar också en viktig roll. Går det bra på proven ökar 

motivationen att plugga nästa gång. Det motsatta gäller också. Exempel på när eleverna blir 

motiverade av skolarbetet beskrivs ur flera perspektiv: bra lärare, variation, eget intresse eller 

se olika resultat. 

 

Läraren 

På frågan hur en bra lärare är, kunde två aspekter urskiljas, lärares personlighet och beteende 

samt lärarens lektionsupplägg. En bra lärare är snäll, men lite sträng, måste kunna säga ifrån, 

är förstående, bryr sig, är lyssnande och ”peppar”, har humor, är bra på att förklara, pratar 

inte för mycket och engagerar sig i elevernas arbeten. En bra lärare skapar variation under 

lektionerna med inspirerande och roliga upplägg. 

 



 

 

 

 

 

Beträffande huruvida läraren har betydelse för elevers motivation är det samstämmiga svaret 

ja. Läraren måste själv vara motiverad och engagerad för ämnet och gärna undervisa med 

inlevelse.  Detta och lärarens humör kan återspelas i klassen enligt ME 13: Att om en lärare 

själv inte är, så här, jättemotiverad och insatt och typ så här, inte har så mycket inlevelse på 

lektionerna, så kanske det drar ner elevernas stämning också, lite grann. Om de kommer med 

dåligt humör, så kanske det inte är skitroligt för eleverna heller att sitta och lyssna på en arg 

lärare hela lektionen (ME13). 

 

Det är även viktigt, att läraren hjälper till, när det är någonting som är svårt och peppar 

eleverna. Även lärarens sätt att förklara har betydelse för motivationen. I stället för en 

superinvecklad, lång förklaring, tycker eleverna att de kan de ha en lite kortare och enklare 

förklaring. Även i detta sammanhang nämner eleverna vikten av att läraren gör lektionerna 

roligare, eller mer inspirerande, för då kommer motivationen för just det ämnet.  En annan 

aspekt som lyfts, är att elever blir motiverade, om läraren förtydligar nyttan av olika innehåll 

och områden i undervisningen eller förklarar vilken nytta de kan ha av detta i framtiden.   

Svaren eleverna ger på de frågor som handlar om undervisningens upplägg för deras motiva-

tion, pekade på två aspekter: lektionernas upplägg och innehåll. De uttrycker i intervjuerna 

behov av att få veta vad läraren tänkt sig att de skall uppnå och göra under lektionen följt av 

en kortare genomgång. Hur olika moment genomförs är också viktigt. Så här säger ME 4: För 

mig är det ganska viktigt, för att man vill int… alltså, upplägget på lektionen kan ju … Om man börjar 

med det tråkigaste, då … Alltså, jag vill gärna börja med något lite roligare för att sen kunna göra 

något annat först. Och då blir jag mer motiverad, För mig vill man ha något roligt i början, sen 

kanske tråkigare, och sen till sist igen roligt. Man kanske inte ska ta allt på en och samma lektion. 

(ME 4). 

Lektionerna får heller inte vara monotona så att eleverna bara läser och skriver.  

 

Hemmets och kamraternas roll 

Elevernas uppfattningar om vårdnadshavarnas syn på skolan är samstämmig. Enligt eleverna 

tycker de, att skolan är viktig för att få kunskaper, att komma in på rätt gymnasieutbildning 

liksom för framtiden med utbildning, jobb och pengar. 

 

De elever som intervjuades menar att kompisarna har betydelse för deras lärande. Antingen 

kan de stödja, inspirera och motivera varandra till att plugga eller så kan de påverka varandra 

negativ, om de ogillar ett ämne eller har en sämre dag. Detta exemplifieras med följande citat: 

Om de … om ens kompisar är jätteless på skolan och inte orkar arbeta men man själv egentligen vill 

det och så sitter de och gör annat, då hänger man lite på i stället. Så om de sitter och spelar kort i 

stället för att jobba, då kanske man är med på det i stället för att jobba själv. Ja, plugga med varandra 

och så. Så att man kanske egentligen tänker så här ’men det är inte egentligen så himla tråkigt’ 

(ME30). 

 

Uppfattningar om hur svårt det kan vara att gå emot kompistryck beskrivs också, exempelvis i 

följande citat: …, man kör på och jobbar matte, och sen så kommer någon … ’Men är du klar 

med matten igen? Skojar du, din lilla mattenörd?’ (ME 18). Vikten av att söka sig till de 
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kamrater som har en bra inställning till skolarbetet framkommer i intervjuerna. Att söka sig 

till de kompisar som pluggar och sprider glädje för skolarbetet är viktigt, samtidigt som risken 

att söka sig till dem som allt mer struntar i skolarbetet och hittar på andra sysslor finns. Två 

avvikande uppfattningar framkommer i intervjuerna. En elev sade sig inte alls bry sig om 

kamraterna och två elever uttryckte kategoriskt orden Jag hatar skolan. 

 

Hälsans betydelse 

Elevernas svar på den fysiska hälsans betydelse för motivation är entydiga. Det är viktigt med 

sömn, mat och motion för att orka plugga och koncentrera sig, i synnerhet med tanke på att de 

sitter stilla långa delar av dagen. Även den psykiska hälsans tycker eleverna har avgörande 

betydelse för lärandet. Det kan handla om deppiga känslor i allmänhet eller känslor inför 

något med skolarbetet, exempelvis kommande prov: När man oroar sig för ett prov eller 

någonting hemma, då får man som klump i magen och det blir jättedåligt, och så kan man 

inte fokusera på lektionerna innan (ME11). 

 

Eleverna påpekar tydligt, att det är svårt att koncentrera sig, och försöka fokusera på 

skolarbetet, när de känner sig nere. Eleverna pekar också på, att deras känsloläge smittar av 

sig till andra och hur viktigt det är, att också visa sig glad: …om man är glad, så kan man få 

andra att bli glada och … Så man får lättare att jobba hela klassen, typ… (ME 5). 



 

 

 

 

 

Konklusioner 

Elever i årskurs sex hävdar entydigt, att skolan är viktig, för att de skall lära sig olika och nya 

saker.  De är också medvetna om, att skolplikt råder liksom att skälen till att gå i skolan är, att 

lära sig saker och att bana väg för framtiden gällande utbildning, jobb och pengar. Att skolan 

ska vara rolig, innehålla variation och att lärarens personlighet är avgörande, är deras tydliga 

uppfattningar. En tydlig iakttagelse, är också, att eleverna i årskurs sex, i jämförelse med 

elever i årskurs tre, i ännu högre grad lyfter fram lärarnas och undervisningens betydelse för 

skolan.  

 

Även undervisningens upplägg har stor betydelse. Om det är för mycket repetition sänker det 

motivationen. Eleverna efterlyser större variation under lektionerna med inslag av till exempel 

en lek, charader, utomhusaktiviteter eller en belöning i slutet av lektionen, vilket anses kunna 

höja motivationen.  

 

Det kan dock skönjas en avmattning, gällande nyfikenhet och lust till lärande jämfört med de 

yngre barnen. Vad som, i jämförelse med vad eleverna i årskurs tre ger uttryck för, förvånar 

det, att endast två elever gillar matte bäst liksom att svenskämnet är impopulärt.  De i särklass 

populäraste ämnena är idrott och andra praktiskt-estetiska ämnen. I årskurs sex tycks också 

kamraternas inställning och påverkan spela större roll jämfört med årkurs tre. De påverkas i 

högre grad av grupptryck eller personer med hög status såväl positivt som negativt. Entydigt 

från dessa elever är också, att trivsel och trygghet i skolan är viktigt för studiemotivation.  

 

Gällande skolans miljö tycker de intervjuade eleverna, i likhet med de yngre, att klassrummets 

utformning inte är särskilt viktigt, bara det inte är stökigt där. Det finns också ett uttalat behov 

av grupprum. Avsaknaden av dessa påverkar deras lärande negativt. Utemiljö tycks vara 

ganska viktig i så måtto, att de vill ha möjligheter att sysselsätta sig på rasterna med bollspel 

exempelvis. Eleverna tycker att det skall finnas större möjligheter till att aktivera sig på 

rasterna, eftersom detta hjälper dem att hålla koncentrationen under skoldagen. De anser att 

det inte går, att bara sitta stilla hela tiden, för då tappar de fokus. Möjligheten att kunna 

aktivera sig upplevs vara begränsad, vilket kan ses som en indirekt signal om avsaknaden av 

vad som brukar kallas en levande skolgård.  

 

I diskussionerna om hälsan påpekar eleverna i årskurs sex, att den psykiska hälsan är viktigare 

än den fysiska, även om de också ger uttryck för att det finns aspekter från båda områdena 

som återverkar på lärandet. Eleverna förefaller ha goda insikter om detta område. I likhet med 

eleverna i årkurs tre tycker inte heller årkurs sex intervjugrupp, att skolan har behandlat 

tematiken hälsa och lärande i någon mer betydande omfattning. 
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6.1.3 Årskurs åtta 

 

Skolan och skolämnen 

Också i intervjuerna med eleverna i årskurs åtta, ställs frågan om varför det är viktigt med 

skolan. Eleverna svarar med hög grad av självklarhet, att de går i skolan för att lära sig 

grundläggande saker (HE2) så att de kan komma in på rätt gymnasieutbildning, utbilda sig 

vidare, få jobb i framtiden, lära sig om samhället och i allmänhet förbereda sig för framtiden. 

En elev menar, att de går i skolan för att träffa kompisar 

En fråga, liknande den förra, är varför de går i skolan. Eleverna tycks uppfatta frågorna som 

mycket närliggande och ger därför ungefär samma svar. De går i skolan för att få bra grund-

kunskaper, att kunna komma in på en gymnasieutbildning, få en utbildning, ett bra jobb, tjäna 

pengar och få en bra en framtid. Underintervjuerna framkom också elaboreringar av de 

tidigare svaren, som att de går i skolan för att komma in i vuxenlivet samt att det är skolplikt. 

Några elever lyfter också fram, att de går i skolan för att träffa vänner. 

 

Ett flertal av eleverna i årskurs åtta menar, som svar på frågan om vad som är positivt med 

skolan, att det avgörande är att lärarna är. Det är en mycket uppskattad faktor för en skolas 

omdöme. Det andra självklara svaret är skolkamraterna och gemenskapen i klassen och i 

något mindre utsträckning omgivningen och miljön. De ser också som positivt, att de får lära 

sig saker men lyfter också fram olika andra aktiviteter i skolan exempelvis rasterna. 

Flera elever ger uttryck för att skolmaten är att betrakta som en negativ aspekt knuten till 

skolan. Omdömena tar sig till och med uttryck som, att den inte anses vara aptitlig. De 

efterlyser mer husmanskost i förhållande till vad som idag serveras. En annan starkt negativ 

faktor uppfattar eleverna vara, när lärare inte kan planera tillsammans eller synkronisera sina 

planeringar, vilket får till följd att ett flertal prov i stort sett kommer samtidigt. Detta, menar 

de, ger upphov till stress. Vidare efterlyses variation i arbetsuppgifter. Att återkommande göra 

samma sak eller arbeta på samma sätt upplevs i längden som långtråkigt. Till övriga negativa 

aspekter hör sådant som långa skoldagar och högljudda och stökiga lektioner. 

 

Skolans fysiska miljö och klassrummens utformning är ett annat område som tas upp i 

intervjuerna. En majoritet av de intervjuade elever anser, att det är viktigt att klassrummen är 

rymliga, hemtrevliga, mysiga, har lagom temperatur, tavlor på väggarna, att de kan se läraren 

när denne undervisar, att stolar är bekväma, att det finns avskärmningar för dem som vill sitta 

själva samt att det är rent och fräscht. En elev uttrycker att klassrummen inte är avgörande 

med följande ord: Om det är en riktigt bra lärare tror jag de inte direkt hade kunnat 

undervisat även om … även hur klassrummet såg ut, (HE 19).  Att det finns tillgång till 

grupprum, lyfts fram som viktigt för skolmiljön av flera skäl. Det underlättar diskussioner i 

mindre grupper, liksom för vissa elever att arbetar bättre, när de får möjlighet att sitta ostörda 

och komma bort ifrån ett stökigt klassrum. Skolgården tycks däremot ha mindre betydelse för 

eleverna i årskurs åtta jämfört med vad yngre elever ger uttryck för i tidigare redovisade 

intervjuer. Dock önskar de lite ytor där de finns bänkar och träd liksom andra ytor där de kan 

spela exempelvis fotboll eller basket. Att röra på sig mellan lektionerna tycks vara viktigt och 



 

 

 

 

 

en elev uttryckte sig så här: Men för att du ska kunna då kunna ha glädje mellan lektionerna, 

att du ska kunna ha roligt mellan lektionerna och vara på bra humör så är det viktigt (HE 8). 

 

Nästa aspekt som tas upp under intervjuerna är skolans sociala lärmiljö. Eleverna ger uttryck 

för en bestämd uppfattning om, att trivsel är en förutsättning för dem, för att vilja gå till 

skolan såväl för att lära sig som för viljan att vara där. De säger att, om de trivs är möjlig-

heterna större för, att de också kan bli intresserade av svåra ämnen, dessutom, om eleverna 

trivs, har de också lättare att skaffa vänner. Att inte trivas skapar ännu fler problem för 

eleverna. Så här beskriver HE 15: Alltså, går du till skolan och har ont i magen för att du inte 

… ja, men inte ska ha någon att sitta med eller att du, ja men, inte trivs för att du … kanske 

någon lärare eller vad som helst, då går du ju och tänker på det hela tiden i stället för att 

lyssna på vad läraren säger eller fokusera på det du ska göra. (HE 15) 

 

Uppfattningen att trivsel och trygghet i skolan hör ihop, kommer också fram i inter-

vjuerna: … man måste vilja vara i miljön om man ska vara där varje dag nästan. Jag 

tänker att man måste känna sig trygg … (HE 6). Dessutom pekar eleverna på, att det är 

mycket svårare att ta till sig kunskap, om de inte känner sig trygga. Att sitta och oroa 

sig, gör att deras koncentration blir sämre och att studierna därmed blir lidande.  

 

I intervjun ställs också frågor om vad eleverna tycker är roligt i skolan. Deras självklara svar 

på frågan är lärandet i sig. I övrigt kan svaren sammanfattas i tre huvudkategorier: läraren, 

lektionernas upplägg och samarbetet med kamrater. Huvudsakligen är det lärarna som 

beskrivs. Det handlar om deras personligheter, kompetens och ledaregenskaper. Lärare som 

gör lektionerna roliga, är engagerade och roliga samt har hög kompetens i det område de 

undervisar om och därför kan gå djupare in i ämnet, är också de som uppskattas mest. 

Lektionerna ska också vara varierande i sina upplägg och innefatta olika läromedel. 

Samarbete med kamrater beskrivs också som roligt, inte minst eftersom de kan lära av 

varandra. En bra lärare, enligt eleverna i årskurs åtta, undervisar således på ett bra sätt, gör så 

att det blir roligt att lära, får upp stämningen i stället för att dra ner den och är hjälpsam. Även 

metoder som innehåller mer av fysiska aktiviteter, såsom lekar och experiment liksom 

uppdelningar i halvklass och grupper beskrivs som … de bästa lektionerna för då känns det 

som att man får prata (ME 6).  

 

Intervjuerna ger också möjlighet att dryfta sådant som eleverna anser gör det tråkigt att lära 

sig. Svaren är delvis en negation av svaren på den förra frågan. Oengagerade lärare gör 

skolarbetet tråkigt och påverkar motivationen negativt. Det uttrycks som viktigt att lärare 

också … hittar på lite roligare grejer att göra (HE2). Monotona, repetitiva arbetsuppgifter 

uppfattas också som tråkigt som exempelvis, att sitta längre stunder och skriva och förbättra 

texter, samt göra uppgifter liknande dem de gjort många gånger förut. En variant på detta är, 

att eleverna också ser långa genomgångar negativa för koncentration och något som sänker 

deras motivation.  
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När eleverna i årskurs åtta ombeds beskriva vilka ämnen de tycker är bäst, varierar svaren. 

Hälften av eleverna ser mest positivt på de praktiskt-estetiska ämnena, …det är mycket 

roligare med praktiska arbeten, för då blir det mer på riktigt. Och det är ofta mycket mer 

varierat där än på matten till exempel, där man bara sitter och skriver i boken, hävdar HE 18. 

Därutöver varierar svaren från svenska och engelska (hen vill bli författare eller för att 

engelska är lätt), till SO (lättats att lära sig, eller för att de där får framföra sina åsikter) till 

Matte och NO (det är lätt).  

  

Som kontrast frågas i intervjun också om vilket eller vilka ämnen eleverna tycker minst om i 

skolan. De flesta av eleverna i intervjugruppen anger matte som skolans sämsta ämne (hälften 

av alla elever angav detta). De anledningar som anges är, att ämnet är svårt och att de bara får 

jobbar i matteboken. I övrigt är bilden mer spretande och eleverna anger olika ämnen som:  

slöjd på grund av obegripliga instruktion och julpyssel, moderna språk  för att man där arbetar 

mest med liknande och tråkiga uppgifter som tidigare, engelska  som uppfattas som svårt samt 

biologi  som kort och gott ses som tråkigt. 

 

Motivation- och att lära sig 

Vad det innebär att vara motiverad och att vilja lära sig är ett annat av enkätens frågeom-

råden. Här svarar några elever, att det handlar om att lära sig, att bli kunnig, att kunna ” 

ifrågasätta grejer i vardagslivet (HE2)”, vara lyckad i framtiden och att förbereda sig för 

vuxenlivet. Att vara motiverad koppas samman med drömmar om framtiden, vad de siktar på 

och att försöka prestera utifrån sin bästa förmåga men besvaras också i förhållande till 

lärandets innehåll. Om ämnen är intressanta och roliga, har de större vilja att lära sig. Även 

lektionerna i sig, genom upplägg och innehåll, kan vara motiverande och någon gång kan det 

till och med kopplas till att förbereda sig inför prov. Det motsatta, att inte vara motiverad att 

gå i skolan, återspeglar i viss mån svaren på tidigare frågor i intervjun. Här lyfts långa och 

tråkiga skoldagar, skolmaten och prov fram som främsta orsaker. De långa skoldagarna i 

kombination med enformiga lektionsupplägg och mycket stilla sittande, är inte motiverande. 

Skolmaten är, som de tidigare framfört, inte alltid aptitlig och prov skapar, genom den press 

som eleverna upplever och den stress proven framkallar, känslor av ambivalens om man har 

ett jobbigt prov på dagen, då vill jag inte gå till skolan för att göra det provet. Men jag vet 

samtidigt att jag måste göra det, för att annars… måste du göra det ändå (HE12). Elevernas 

svar visar tydligt att de uppfattar att motivation har betydelse för lärandet. Om de inte 

uppbådar motivation måste … du spendera mycket mer tid för att lära dig samma kunskap 

som om du hade motivation för det, konstaterar HE 9. Motivation, menar de, kan också växa, 

om de själva får vara aktiva under lärandeprocesser, exempelvis att aktivt forska och söka 

kunskaper samt att det är en uppgift de verkligen vill göra. Att tillsammans med lärare få 

planera och medverka för att skapa variation samt att, genom en för eleven intern och 

individuell process, försöka intala sig, att det är kul, kan också öka motivationen. En elev ger i 

följande metafor uttryck för vad det innebär om man försöker göra saker i skolan utan att vara 

motiverad: …. om att man gör det bara för att göra, men egentligen inte bara för att faktiskt 

lära … liksom kunna det. Man gör det bara för att man måste. Vi säger om jag typ skulle 



 

 

 

 

 

spela fotboll och inte är motiverad till att göra det, då skulle jag aldrig själv gå ut och träna. 

För att jag inte är motiverad. Då kommer jag aldrig lyckas inom den saken (HE11). 

 

Motivation ges avgörande betydelse för att lyckas på prov och för att uppnå resultat enligt 

dessa elever.  Ifall man inte är motiverad, så ger det inga resultat, konstaterar HE 10. Det 

förefaller som en ond cirkel. Om de inte är motiverade, pluggar de lika mycket och pluggar de 

inte lika mycket förstår de inte vad de studerar och tappar därför ytterligare motivation, vilket 

får återverkning på betyget. Flera elever påpekar att just nu pluggar de mycket, för att de vill 

komma in på en specifik gymnasieskola.  Motivation i relation till betyg är tveeggat, enligt 

eleverna. En elev beskriver risken med, att bara plugga inför provet och sedan släppa det: Om 

man är motiverad till något, så sparar jag det i hjärnan. Men om man inte har motivation … 

Man kan ju fortfarande få bra betyg, om man bara sparar det på hjärnan i, så här, 

korttidsminnet. Men det är inte som att jag kommer ha kvar det alltid (HE 21). 

 

Motivation, beskriver eleverna, kan höra ihop med viljan att göra bra ifrån sig på provet 

genom att elever försöker extra mycket. Utan motivation beskrivs det som att de bara vill bli 

färdiga med provet, vilket gör att de kommer att prestera sämre och kanske till och med 

undvika att svara på en del frågor. För prov, då måste man lära sig saker, och då måste man 

ha motivation för att lära sig saker. Och det hänger ihop, allting (HE 6). Det är ett komplext 

samband som eleverna försöker att formulera. Om de inte är motiverade är det svårare att lära 

sig helt enkelt, presterar sämre och får lägre betyg och om de inte får ett bra betyg så kan det 

hända att eleverna struntar i ämnet och pluggandet, därför att det inte är någon mening att 

fortsätta, samtidigt som viljan att prestera också kan vara en motiverande faktor, för den som 

får positivt resultat.  

 

Läraren 

På frågan om hur en bra lärare är ges i intervjuerna följande beskrivningar av såväl 

personlighet som undervisningskompetens. Som person ska läraren vara snäll och förstående, 

men samtidigt kunna säga ifrån, om det blir för stökigt i klassen samt vara motiverad, rolig, 

engagerad och hjälpa elever. Läraren ska också vara bra på att undervisa i ämnet, kunna 

besvara frågor inom ämnet och ha kompetens för att gå djupare in i innehållet. Eleverna 

påpekar också, att det är viktigt att ha en god relation till sina lärare, så att de förstår varandra 

och att läraren har kännedom både om den enskilde eleven och klassen.  

 

Av intervjuerna framgår att eleverna definitivt ser lärarens betydelse för att stimulera deras 

motivation. Så här sade HE 10: Enligt mig så är det deras jobb att se till att vi blir motiverade 

i skolarbetet och så, ser till att vi verkligen vill lära oss det. För annars så känns det bara 

som att man lär sig utan sin vilja. Svaren handlar dels om lärares ledarskap dels om deras 

undervisning. Läraren ska se till att det inte blir stökigt i klassen och visa sig vara en snäll och 

humoristisk men bestämd person samt visa förståelse för klassen. Lärare ska anpassa 

undervisningen, lägga upp lektionerna på ett roligt och intressant sätt samt variera metoderna. 

… det finns ju vissa lektioner som man ser mer fram emot att lära sig saker på, just för att 
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man har den läraren eller så. Så då har ju de gjort något bra då, för att man ska bli 

motiverad att gå dit, (HE 18). 

 

Undervisningens upplägg för elevernas motivation tycks således vara väldigt viktig. 

Lektionerna får inte vara monotona samma saker hela tiden HE 3, omfatta långa 

genomgångar eller att eleverna bara sitter och skriver hela tiden. Det eleverna efterlyser är 

varierade lektioner, för då blir det roligare. Så jag tänker att om man vill hålla elevernas 

uppmärksamhet så måste man locka dem med olika saker HE 13). Om lärare lägger upp 

lektionen på ett bra sätt och gör det roligt för eleverna, så kommer det att bli enklare att lära 

sig. En elev resonerade också om dispositionen av undervisningsinslagen för lektionerna. Det 

rekommenderas att starta med det som är mest intressant, eftersom att det kommer att skapa 

intresse och bygga motivation. På så vis är förutsättningarna goda att motivationen kommer 

att vara ganska hög under resten av lektionen. De mer jobbiga och monotona inslag, som 

kanske också är nödvändiga kan sedan portioneras ut utan att de behöver medföra att 

motivationen går helt förlorad.  

 

Hemmets och kamraternas roll 

Intervjun berör också vårdnadshavares, familjens och kamraternas roll för motivation för 

skolarbetet. Föräldrar är, enligt eleverna, väldigt måna om att det ska gå bra för dem i 

skolarbetet. De vill att barnen ska kunna bli det de själva helst vill och att de skall få en bra 

framtid. Eleverna ser föräldrarnas auktoritet utifrån att föräldrar själva har gått i skolan och 

därför känner till konsekvenserna av att lyckas eller misslyckas där. Intervjugruppens elever 

tycker också, att de får det stöd de behöver av föräldrarna i skolarbetet. 

 

Kompisarnas uppfattningar om skolan har viss betydelse och påverkar eleverna men på olika 

sätt. Några elever menar att de vidhåller sina egna uppfattningar, även om kamraterna har 

andra åsikter, exempelvis om de tycker att något är väldigt tråkig. Andra elever påpekar att de 

ibland påverkas av grupptrycket. Att kamraterna påverkar både den enskilde individen och 

klassen är alla intervjuade elever ense om: Eller det är klart, om alla är negativ mot skolan så 

kanske det påverkar en lite (HE 5). Ja, alltså om mina kompisar har en bra inställning till 

studier och plugg och sånt där, så får jag mer motivation till att … ja, till studier och sånt, 

Ja, och då kan man hjälpa varandra också, om de inte bara är negativa hela tiden (HE16). 

 

Hälsans betydelse 

Som avslutande frågeområde i intervjun tas också frågor om relationen mellan hälsa och 

motivation upp. Elevernas svar beträffande den fysiska hälsans betydelse är entydiga. Det är 

viktigt med mat, sömn och motion, för att kunna lära sig bra och för att må bra. Ja, det märks 

väldigt mycket på de som kanske sover jättelite på nätterna och kommer på skolan. De är 

jättetrötta och orkar inte göra någonting. Medan de som tränar, de orkar göra väldigt mycket 

på skolan (HE 4). 

 

Dock menar eleverna, att den psykiska hälsan är ännu viktigare än den fysiska. Den psykiska 

hälsan är viktigt för allting. Det är grunden till allt egentligen. Och så är det så här … Det är 



 

 

 

 

 

viktigt för motivationen, och motivationen är jätteviktig för lärandet, att man ska orka lära sig 

hela tiden och så. (HE 15). Det ses också som viktigt för motivationen vilket humör och 

vilken sinnesstämning man har såväl när man är i skolan som för studier i hemma. För att om 

man är, alltså, ledsen och deppig då säger vi, då blir det jobbigare. För då kanske man 

tänker på andra saker, i stället för att tänka på genomgång eller vad man ska säga. Men 

alltså, om man är mer glad så kanske man kan fokusera lite bättre (HE 11). 

 

Det psykiska välmående är således, enligt elevernas uppfattningar, viktigt för 

studiemotivationen. Elever inkluderar även självförtroende som en del av det psykiska 

välmåendet, genom att dåligt självförtroende ses som en aspekt av hur man mår psykiskt.   De 

uppger också att aspekter på den psykiska hälsans betydelse för skolarbetet, nog tagits upp 

någon gång under deras skoltid i exempelvis uppgifter inom ämnet idrott eller i 

utvecklingssamtal. 

 

Konklusioner 

Eleverna i årskurs åtta har uppfattningen att skolan är till för att de ska lära sig saker och att 

rusta dem för framtiden. De beskriver mer specifikt, vilken nytta de har av skolans 

undervisning som att exempelvis komma in på rätt gymnasieutbildning och kunna få ett jobb i 

framtiden. Det är också tydligt, att även eleverna i årskurs åtta lyfter fram lärarnas och 

undervisningens stora betydelse för skolan som, att det ska vara roligt i skolan, 

undervisningen varierad och att lärarens personlighet är avgörande. Intervjuerna visar på en 

avmattning gällande nyfikenhet och lust till lärande, i jämförelse med de yngre barnen där det 

har större betydelse. De menar att långa skoldagar kan vara tråkigt, så även långa 

genomgångar och enahanda lektions upplägg, vilket påverkar deras motivation. I förhållande 

till intervjuerna med de båda andra årskursernas elever, kan med viss förvåning konstateras, 

att hälften av eleverna som intervjuades i årskurs åtta, anser matte vara skolans sämsta ämne 

medan däremot de praktiskt-estetiska ämnen, i linje med tidigare intervjugrupper, framstår 

som de bästa. Klassrummens betydelse för motivationen beskrivs som i viss mån viktig, men 

tillgång till grupprum är tydligen ännu viktigare. Framför allt betonas, att avsaknaden av 

grupprum omöjliggör för elever som så behöver, att få komma ifrån stökiga klassrum. 

Dessutom begränsas möjligheterna att utföra grupparbeten, om inga lämpliga lokaler finns.  

Utemiljö är inte någon särskilt viktigt för eleverna i årskurs åtta. Samtidigt är de eniga om att, 

framför allt under höst och vår, utemiljön bör ge möjligheten att kunna gå ut och röra på sig. 

Man efterfrågar ytor som basket- och fotbollsplaner men också parkliknande miljöer med 

bänkar att sitta på. Utevistelse och fysisk aktivitet anses öka koncentrationen på lektionerna 

och motivationen. Kamraternas inställning och påverkan spelar en viss roll men de menar sig 

också i någon mån ha förmåga att distansera sig ifrån andras uppfattningar. Hälsans betydelse 

för lärandet artikulerar eleverna tydligt, och även denna elevgrupp pekar på det psykiska 

välmåendets stora betydelse. I detta område lyfte de även in självförtroende som en yttring av 

psykisk hälsa. De uppger också att skolan, vid några tillfällen, tagit upp hälsans betydelse för 

lärandet, exempelvis på idrottstimmar eller mentorstid. 

 

  



 

 

 

137 

 

6.1.4 Jämförelse mellan de tre årskurserna 

 

Ett slående intryck från elevintervjuerna är att eleverna svarar ganska lika, oavsett årskurs, på 

frågorna om motivation för lärande. Skolan är viktig för att lära sig och för att de ska klara 

framtiden med utbildning, jobb och försörjning.   

Alla tre årskursers elevgrupper anser, att skolan ska vara rolig, innehålla variation och att 

lärarens personlighet har betydelse för elevernas motivation. Vidare menar de, att det är 

viktigt med variation i skolarbetet, att det inte blir för enahanda eller repetitivt och att 

genomgångarna hålls korta, så att de får tid att arbeta, samtidigt som de barn som så behöver 

får möjlighet till ytterligare genomgångar. Eleverna lyfter således fram betydelsen av lärarens 

didaktiska förmåga att motivera elever, något som också är väl belagt inom forskningen (till 

exempel Blomgren, 2016; Koca, 2016). Lektionsstrukturens betydelse för motivation, påtalas 

av många elever. Om läraren bara går in och säger ”läs de här sidorna och gör de här 

uppgifterna och sedan sätter sig och gör annat utan att hjälpa till”, så tappar de motivationen, 

vilket enligt framförallt de äldre eleverna förekommer i vissa ämnen. För att undvika att 

elever sitter av tid i skolan, tycker de yngsta eleverna, att det är bra om lärarna kollar av 

elevernas förkunskaper. Detta kan tolkas som uttryck för att förkunskaper har betydelse för 

elevers motivation, vilket tidigare forskning bekräftar (Lespiau och Tricot 2019). Av 

intervjuerna är dock mindre klart, vilken betydelse det har för de äldre eleverna. 

 

Läraren anses ha, som framgår av intervjuerna, en stor betydelse för elevernas motivation och 

är den som med sitt sätt att undervisa antingen höjer eller sänker motivationen, något som 

också det är väl dokumenterat i tidigare forskning (Hattie, 2009; Håkansson & Sundberg).  Av 

de yngre eleverna och eleverna i mellanstadiet lyftes även belöningar fram som motivations-

höjare. Exempel på sådana belöningar ges, som att, om de hinner klart med en uppgift innan 

den avsatta tiden löpt ut få läsa, se en film eller arbeta på datorn. Det eleverna ger uttryck för 

är såväl att de menar att sådana yttre motivationsfaktorer fungerar som att de också används i 

skolan. Yttre motivationsfaktorers inverkan är också belagd i tidigare forskning 

(Vansteenkiste, et al., 2006). 

Faktorer som långa skoldagar och korta raster beskrivs av eleverna som demotiverande. Allt 

för mycket av stillasittande, menar eleverna, gör att de upplever problem med koncentration 

och motivation. Elevernas uppfattningar ligger också här i linje med vad tidigare forskning 

påvisat. Positiva samband mellan rörelse i skolan och lärande och mellan fysisk aktivitet och 

prestationer i skolan beskrivs i två aktuella svenska avhandlingar (Fritz, 2017; Hedström, 

2016). I internationell forskning inom neurobiologi exempelvis, påvisas även samband mellan 

rörelsernas betydelse för lärande (till exempel Klingberg, 2011; Sylwester, 1997). Frågan som 

osökt dyker upp, är hur lärare, på ett smidigt sätt, kan uppmuntra till kortare fysiska övningar i 

undervisningen för att motverkastilla sittandet men utan att skapa oro. 

 

Något som är tydligt i intervjuerna är, att elevernas nyfikenhet och lust att lära minskar ju 

äldre eleverna som intervjuas är. Det finns säkert många skäl därtill. Enligt Gnambs, och 



 

 

 

 

 

Hanfstingl, (2016) uppvisar elever en markant nedgång i inneboende motivation under 

tonåren, vilket kan bero på minskad behovstillfredsställelse med återverkan på motivation. 

Dessa forskare framhäver vikten av, att tonåringar får de tre grundläggande psykologiska 

behoven tillgodosedda i skolan, nämligen behoven av autonomi, kompetens och tillhörighet, 

för att upprätthålla motivationen för att studera. Av resultaten av elevintervjuerna i 

föreliggande studie framgår, att många elever känner tillhörighet till sina kamrater, men 

däremot inte alltid upplever känslan av att lyckas eller att vara autonoma. Vad tidigare 

forskning, liksom denna studie, visar är ett vikten av lärares specifika kompetens att både 

sätta utmanande uppgifter men även att hjälpa elever till, att bli självständigt lärande 

individer. Det är ingen lätt sak att åstadkomma, men med mindre klasser och ett större 

utrymme för själva undervisningen (ej administration), visar forskning hur steg på vägen kan 

tas. 

 

Vad som särskilt sticker ut i intervjuerna är elevernas uppfattningar om vilket ämne som är 

det bästa respektive det tråkigaste. I årskurs tre tycker många elever att matematik är det bästa 

ämnet, utifrån att de där får utmanas. Detta förändras i åk sex och åk åtta. Eleverna i dessa 

intervjugrupper upplever matematik som bara ett ”göra-ämne”, utan att de ser någon mening 

med det. Det handlar oftast om repetitiva uppgifter. Det gör det relevant att ställa frågan: Vad 

är det som händer med matematiken från lågstadiet till mellan- och högstadiet? 

 

Eleverna i årskurs tre tycker det tråkigaste ämnet är svenska. På dessa lektioner ska de läsa 

böcker och tycker de inte om boken blir allt tråkigt. Att skriva är också jobbigt. Detta håller 

också eleverna i årskurs sex och årskurs åtta med om. En relevant fråga att ställa är: Vad är 

det som har hänt med svenskämnet och skrivandet i skolan? Däremot tycker de allra flesta om 

de praktiskt-estetiska ämnena och idrott, där de får vara kreativa och använda sin kropp. Här 

behöver de inte sitta stilla utan får röra på sig. Men framförallt de yngre eleverna påpekar, att 

när under dagen dessa lektioner ligger, har stor betydelse för motivationen. Det kan vara svårt 

att hålla uppe motivationen, när till exempel slöjd ligger sent på dagen, särskilt om 

arbetsuppgifterna kräver hög grad av koncentration. Utifrån delar av skoldebatten är en 

relevant fråga: Hur tänker våra politiker när de kommer med förslag att dra ned på de 

praktiskt-estetiska ämnena och idrott? 

 

Samtliga elever är överens om, att trygghet och trivsel är viktigt för motivationen. Hur 

klassrummen ser ut, har inte så stor betydelse för motivationen, så länge de är fräscha och 

rena, samtidigt som det kan vara bra, att de ser lite hemtrevliga ut. Tillgång till grupprum har 

för alla åldrarna stor betydelse, inte minst för att kunna få lugn och ro eller arbeta med ett 

grupparbete. Men de förefaller bli färre och färre ju högre upp i åldrarna eleverna kommer, för 

att saknas helt på vissa högstadieskolor. En besvärande faktor är, att grupprummen också 

används även till annan verksamhet, vilket begränsar elevernas möjlighet att få tillgång till 

dem. En relevant fråga är: Varför finns det så få grupprum på skolorna?  

 

Skolgården har stor betydelse för de intervjuade eleverna på lågstadiet och på mellanstadiet. 

De lyfter särskilt skolgårdens betydelse för möjligheten att kunna röra på sig under raster, 

vilket höjer konc  entrationen och motivationen på kommande lektion. Eleverna tycker, att 
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utbudet av utrustning som skapar möjligheter, skulle kunna vara större. På vissa skolor, säger 

eleverna att det inte finns så mycket att göra på rasterna, i andra fall att det är för få 

klätterställningar, fotbollsplaner, kingplaner med mera, så att det inte räcker till alla. De äldre 

eleverna tillbringar den mesta tiden inomhus, men skulle gärna om möjligheten gavs, utöva 

basket och fotboll under höst och vår. Även bänkar att sitta på för att träffa vänner önskas i 

större utsträckning. En relevant fråga att ställa är: Varför prioriteras inte utemiljö på 

skolorna? 

Förvånansvärt många av de yngre eleverna anser, att vad kompisen tycker kan påverka deras 

studiemotivation. De har svårt att motstå grupptryck eller om en elev med hög status i klassen 

tycker att något är dåligt, så håller de lätt med, även om de inte tycker detsamma. Detta avtar 

något på mellanstadiet för att nästan helt försvinna på högstadiet, där de har lättare att stå 

emot sådana influenser. 

 

Eleverna uppger att föräldrar eller vårdnadshavare tycker att skolan är viktig och de allra 

flesta får stöd hemifrån. Om de inte får stöd, kan det bero på, att föräldrarna själva inte 

behärskar den uppgift eleverna har. De har helt enkelt inte kunskaper nog för att hjälpa till. 

Några uppger också att föräldrarna är upptagna av annat som träningar eller tvätt. 

 

När det gäller den fysiska och psykiska hälsan växer kunskapen om den med åren.  De har 

dock i alla årskurser kunskap om sömnens och matens betydelse för att orka studera. Utan 

sömn och mat säger de att det är svårt att koncentrera sig och att motivera sig för att arbeta. 

De äldre eleverna påtalar att det borde vara bättre skollunch, gärna husmanskost och att maten 

måste räcka till alla. Men de är också överens om, att den psykiska hälsan är viktigare än den 

fysiska. Mår de inte bra så påverkar det koncentrationen och det är lätt att vara någon 

annanstans i tanken. Mår du bra går allt mycket lättare. Det är lättare att koncentrera sig och 

motivera sig att göra skolarbetet. Samtliga elevgrupper menar att elevhälsan knappt behandlas 

alls i skolan.  

 

Lite(t) nytt under solen 

Beskrivningar av goda lärare och vad som kännetecknar dem kan återfinnas långt tillbaka i 

historien. Epitet som snäll, rättvis och lite sträng finns belagda sedan långt tillbaka i 

skolhistorian. Det gäller även sådant som, att lärarna ska vara engagerade, strukturerade och 

undervisa med variation på lektionerna. Behov av trivsel och trygghet har också alltid funnits 

med bland sådant elever efterfrågar men måhända har det accentuerats under senare tid. Med 

andra ord är det inte så stora förändringar av elevers beskrivningar nu jämfört med tidigare. 

Med den konklusionen är det relevant att undra över, var frågan om elevers sjunkande 

motivation med stigande ålder ska hitta sitt svar. 

 

En jämförelse mellan de tre årskurserna 

Empiri kan analyseras på olika sätt. Denna empiri, intervjuer med alla 68 elever, kan för-

djupas med hjälp av en fenomenografisk ansats (Marton, & Booth, 2000; Marton, 1997; 

Marton, 1981). Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten och illustreras i figur 7.1  

 



 

 

 

 

 

Först av allt bör påpekas att fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod med syfte att 

beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, med andra ord variationer. Den har sin 

utgångspunkt i uppfattningen att fenomen eller företeelser har olika innebörd för olika 

människor. Fenomenografin syftar till att beskriva, analysera och förstå skillnader i sättet att 

erfara verkligheten. Figur 7.1 visar att det i föreliggande studie identifierats sju särskiljande 

kategorier, nämligen: att bli motiverad, lärare, undervisning, ämne, lärmiljö, kamrater & 

familj samt hälsa & välmående (blå rutor). Inom var kategori finns särskiljande uppfattningar 

mellan elever i de tre årskurserna (röda rutor).  

 

Att bli motiverad, är en känsla eleverna beskriver och däri ingår viljan att lära samt 

klasskamrater. Särskiljande uppfattningar utgörs i årskurs tre av lekfullhet samt att förstå nya 

saker. I de äldre elevgrupperna handlar det om att förbereda sig för framtiden samt att arbeta i 

mindre grupper. 

 

Lärare skapar motivation för lärande hos alla elever. En bra lärare är snäll, rättvis och lite 

sträng, och det motsatta är en oengagerad lärare. De äldsta eleverna poängterade goda 

relationer och empatiskt förhållningssätt från lärare. 

 

Undervisningen kan främja eller försämra motivationen. Främjade för studiemotivation är 

variation, struktur, intressanta och underhållande lektioner samt praktiska inslag. De yngsta 

barnen motiveras av belöningar exempelvis frukt och film, när de jobbat bra. De äldsta 

elevernas motiveras när undervisningen individualiserades.  

 

Skolämne bildar också en kategori. Samtliga elever uppskattar praktiskt –estetiska ämnen och 

tycker att svenskämnet var jobbigt. I årskurs tre anser majoriteten av eleverna att matematik är 

intressant och roligt. Denna uppfattning ändras i årskurs sex, där mer än häften av eleverna 

uttrycker sitt missnöje över ämnet till årskurs åtta, där en majoritet menar att ämnet är tråkigt, 

svårt och där några till och med uttrycker att det hatar ämnet. 

 

Den fysiska lärmiljön är acceptabel enligt de flesta elever. De önskar dock flera grupprum för 

att kunna bedriva studier i lugn och ro. De uppskattar om skolans lokaler är rena och fräscha. 

De yngre barnen vill gärna se en bättre utemiljö för rastverksamheter medan det i årskurs åtta 

inte var så viktigt. 

 

Klasskamrater och familj är viktiga för samtliga elever för att kunna studera. Dock ser vi en 

viss minskning av kamraternas betydelse i den äldsta klassen.  

 

Hälsa och välmående är förutsättningar för framgång i skolan enligt alla elevgrupper. Det 

finns också rädslor för mobbing i alla klasser. I analyserna av materialet ser vi en tendens till 

ökad oro vad gäller trygghet i skolan. I den yngsta klassen handlar det mer om att känna sig 

trygga med kamrater och lärare, till att i årskurs sex känna oro för att gå ut på rasterna. I 

årskurs åtta är trygghet i skolan en förutsättning för att överhuvudtaget gå dit.  
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Figur 6.1 Fenomenografisk analys av särskiljande uppfattningar av motivation för lärande 

 

 
 

 

Sammantaget ger denna studie ett nytt kunskapsbidrag till fältet. Endast en tidigare studie 

(Szklarski, 2011) kan jämföras med denna.  Resultat av den studien kan sammanfattas som att 

två huvudsakliga uppfattningar om motivation nämligen intresse och framgång identifierades. 

Detta är inte tydligt i föreliggande studie, där andra faktorer, relaterade till externa motiva-

tionsfaktorer, spelar en avgörande roll. Däremot kan vi se vissa likheter mellan denna studies 

resultat och en liknande som genomförts för gymnasiet (Boström & Bostedt, 2022Med det så 

avrundar vi denna genomgång med en återknytning till de teoretiska utgångspunkterna. 

 

Elevers uppfattningar och teoretiska perspektiv 

Som framgår av resultatet ovan kan konstateras att motivation för lärande inte är 

rationalistiskt mål-medelinriktat, något man har eller inte. Motivation är något som ofta 

framkallas i sampel med miljö och människor och bygger i stor utsträckning på den tillit som 

finns dem emellan (jfr Jerkeby, 2019). Resultaten pekar även på motivationens betydelse i 

identitetsprocessen för eleverna och framför allt vikten av klasskamrater.  

 

I analysera kan vi spåra inslag från alla fem motivationsteorier som nämndes inledningsvis 

(Wolfolk, 2020). Den behavioristiska teorin framträder, när de yngre barnen beskriver belö-

ningar. Dock framträder inte betygens betydelse i någon större utsträckning i intervjuerna.  

Den humanistiska och den kognitiva teorin synliggörs i deras önskan att klara sig bättre i 

framtida utbildningar och livet. Framför allt synliggörs resultaten i skenet av den sociokul-

turella och den sociala kognitionsteorin. Lärandet sker i ett sammanhang och i interaktion 

med andra.  

 

Granskas resultatet i ljuset av inre och yttre motivationsfaktorer görs bedömningen, att de 

senare spelar en avgörande roll för att främja motivation. Det är betydligt svagare spår av att 

inre motivation styr elevernas lärande. I likhet med Vansteenkiste, et.al., 2006 och Covington, 

och Mueller, (2001) kan för denna studie snarast konstateras, att de inre och yttre 



 

 

 

 

 

motivationsfaktorerna interagerar och är beroende av varandra. Med utgångspunkt i dessa 

resultat förefaller överensstämmelsen med Håkansson och Sundberg (2020), om att inte se 

motivation som enbart en individuell egenskap, utan som flexibel, kontextbunden, föränderlig 

och beroende av dynamiska relationer, vara stor.  
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6.2 Lärares uppfattningar om studiemotivation   
 

Bakgrundsdata 

För att fånga ett lärarperspektiv på uppfattningar om motivation för lärande, intervjuades 

totalt 26 lärare (22 kvinnor och 4 män) i årskurserna tre, sex och åtta (se tabell 6.3). 

Intervjuguiden finns i bilaga.  

 

 

 

Tabell 6.3. Respondenterna uppdelade på årskurser och kön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt består det empiriska materialet från lärarna i årskurs tre, sex och åtta av 6 timmar och 

44 minuters intervjutid med ett transkriberat material på 194 A4-sidors text (se tabell 6.4). 

 

 

 

Tabell 6.4 Empiriskt material i tid och längd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguiden omfattar ett tjugotal teman och underteman, vilka återfinns i bilaga. Dessa har 

i beskrivningen nedan klustrats till fem olika underkapitel. Analysen utgår både från en 

deskriptiv ansats och hybrid innehållsanalys (Baden et al. 2020: Fereday et al, 2006). Ambi-

tionen är att respondenterna skall ges möjlighet att återge sin upplevelse på ett sätt som 

möjliggör och underlättar förståelse och tolkning av innebörden. Vid citat anges lågstadie-

lärare som LL 1-LL 8, mellanstadielärare ML1-ML 9 samt högstadielärare HL1-HLE 9 för att 

dels upprätthålla anonymitetskriteriet i forskningen, dels indikera spridning av uppfattningar. 

 

Nedan följer först en sammanfattning av lärarnas uppfattningar som en beskrivande text 

uppdelad efter de olika temana. Därefter följer en sammanfattande analys och slutligen 

 Kvinnor Män SA År i yrket 

Årskurs 3 7 1 8 2 - 22 

Årskurs 6 8 1 9 2 –25 

Årskurs 8 7 2 9 0,5–23 

Sa 22 4 26  

 Tid   A4-sidor 

Årskurs 3  1 tim, 55 min. 70 

Årskurs 6  2 tim, 46 min 71 

Årskurs 8  2 tim, 01 min 53 

Sa 6 tim. 44 min 194 



 

 

 

 

 

kompareras, utifrån de årskurser de undervisar i, lärargruppernas uppfattningar i förhållande 

till varandra.  

 

6.2.1 Årskurs tre 
 

Studiemotivation – att lära sig 

Studiemotivation förknippas, av de intervjuade lärarna, med en vilja att, ett intresse för och en 

lust att lära, även om det är svårt. De hyser också uppfattningen, att studiemotivation uppstår, 

när eleverna förstår vad och varför de lär sig. Dessutom handlar skapandet av motivation om, 

att läraren möter eleverna i deras intressen, Studiemotivation, det tycker jag, det känns ju som 

A och O. Om jag är motiverad att studera, om jag får mina elever motiverade att studera, då 

är ju halva jobbet vunnet, tycker jag (LL2), men kan också vara sprungen från, att eleverna på 

egen hand finner ett intresse av att göra uppgifterna, vilket gör dem ivriga, vetgiriga och 

positiva.  

I intervjuerna pekar lärarna ut olika faktorer som påverkar elevernas studiemotivation. Grupp-

sammansättning har stor påverkan såväl positivt som negativt. När det finns elever som …är 

lite populära i gruppen som kanske inte är så studiemotiverade så kan det spegla sig på hela 

gruppen (LL5). På motsvarande sätt kan en välfungerande grupp och ett gott samarbete i 

klassen påverka studiemotivationen positivt. Lärarna ser också sin egen roll som betydelsefull 

med stor inverkan eller påverkan på elevers studiemotivation. Det medför till exempel, att 

ekonomiska och organisatoriska beslut som sätter villkoren för deras arbetsutövning får 

återverkningar på elevernas motivation. Om klasserna blir för stora, får eleverna inte den hjälp 

de behöver så snabbt som de önskar och får de sitta och vänta för länge, kan det vara de-

motiverande. Det gäller inte enbart för svaga elever. Inte heller de duktiga, som klarar sig 

själv i stor utsträckning, får den tid de behöver för att få stöd och vägledning för att gå vidare. 

Lärarnas ledning av undervisningen skall vidare vara tydlig, för att eleverna ska ju veta vad de 

skall göra liksom när lektionerna och arbetsdagarna börjar och slutar. Undervisningens 

upplägg ska vara tydligt och ge, ramar med frihet (LL1) helst kopplat till elevernas intressen.  

I intervjuerna lyfter lärarna också fram vad de kallar dagsformen, som en faktor som påverkar 

elevernas studiemotivation. Dagsformen påverkas av till exempel tillräcklig sömn, inspirer-

ande material, goda och stöttande hemförhållanden och relationerna till kompisar. Slutligen 

nämner lärarna även som en mer specifik egen påverkansfaktor föräldrarnas eller vårdnads-

havarnas förhållningssätt till skolan, det vill säga, hur skolans arbete prioriteras. 

I intervjun får lärarna också reflektera över faktorer som kan påverka studiemotivationen i 

negativ riktning. En lärare svarar följande: Jag tror inte att det finns barn som kommer helt 

omotiverade. Jag tror aldrig jag har mött det. Utan det gäller att tillvarata det … Alltså när de 

kommer till oss i de yngre åldrarna så är … de allra, allra flesta vill. Det gäller att känna att jag inte 

misslyckas längs vägen (LL3) 

 

Att motivation är viktigt för elevernas lärande och studieresultat, är lärarna i lågstadiet helt 

övertygande om. Elevernas inställningar till skolan och lärande är en faktor som uppfattas 
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spela stor roll. Det är skillnad om eleverna kommer till skolan med inställningen ’åh, det här 

var kul’ eller ’åh, vad spännande’ jämfört med något ämne som att de känner ’nej’ eller ’ja, men jag 

kan bli youtuber. Jag behöver inte skolan. Ja, men jag ska bli fotbollsproffs så jag behöver inte matte 

eller …’(LL”).  

En med inställning nära sammankopplad faktor är elevernas känsloläge, när de kommer till 

skolan. Ett lågt känsloläge medför en negativ inställning till att göra något över huvud taget, 

särskilt om det är något som de inte tycker är kul, vilket gör att eleven har lång väg till att 

finna motivation förstudier. Detta blir till en ond spiral, eftersom, om eleverna inte är moti-

verade, bidrar det till en negativ inställning till att göra någonting, vilket ger ett ännu mer 

dämpat känsloläge. 

Intervjun med lärarna ställer också frågan om studieresultaten betydelse för elevernas moti-

vation. Svaren här är inte lika självklara. Lärarna problematiserar frågan genom att resonera i 

termer av, att det för vissa elever är viktigt i betydelsen förstärkande, ja kanske till och med 

vara själva moroten som motiverar, medan det för andra kan bli väldigt tungt om den eleven 

verkligen försökt men inte kommer framåt. I svaren uttrycks denna problematisering också i 

andra termer som att de elever som är drivna i skolan vill ju ha bekräftelse, det vill säga att 

resultaten av ansträngningar faller väl ut eller att detta att studierna ger resultat är den 

grundläggande drivkraften hos elever. En lärares ansats att nyansera sitt svar får tjäna som 

exempel: För barnen är det viktigt, känns det som. För mig, visst, det är bra om de gör bra 

resultat, fast jag vill ju hellre se en utveckling i resultat … LL3.  

 

Vad ser då lärarna i lågstadiet som de största hindren för att nå elever som inte är studiemo-

tiverade? De intervjuades svar var tämligen enhälligt. Det är tiden eller kanske snarare bristen 

på den samma. Lärarna beskriver en arbetssituation, där många barn hela tiden pockar på 

deras uppmärksamhet och behöver hjälp, vilket ger en känsla av otillräcklighet. I den bästa av 

världar skulle de vilja ge alla elever en liten stund, så snart de har behov av det, men i den 

faktiska vardagssituationen finns det inte möjlighet till det. Det leder till att särskilt de elever 

som har det lite tuffare och tappar motivationen.  Så här sade en lärare: … att få sitta och prata 

helt enkelt, /…/ Bara att man bygger upp någonting tillsammans, att de får ett annat förtroende och att 

de märker att den här personen ville lyssna på mig och prata med mig. Och det tror jag också sen kan 

generera saker inne i klassrummet (LL3). 

 

Andra hinder som lågstadielärarna lyfter fram i intervjuerna är, att det också handlar om, att 

lärare måste försöka förstå var denne kan hitta någonting som eleverna är intresserade av. 

Ytterligare ett hinder som diskuteras, är de elever som upplever att misslyckas i skolarbetet, 

omformulerar detta misslyckande till att det är de som personer som är misslyckade. 

 

Läraren 

Intervjuerna styr också mer specifikt sökarljuset mot Lärarens roll, när det gäller elevernas 

studiemotivation. Här uppvisas en hög grad av metevetenhet om, att lärarnas betydelse är stor 

och man pekar på, att det ju är deras ansvar att motivera eleverna, fånga det som är viktigt för 

stunden liksom för framtiden och att jobba med lärandeprocessen. Lärarna ska vara …lite 



 

 

 

 

 

skådespelare, man får överdriva, att vara jätteentusiastisk om något som man kanske inte alls 

tycker är så roligt, påpekade LL 8. Lärarna ser alltså som en del av sin uppgift, att de skall 

vara positiva, sälja in till eleverna att arbetet ska bli roligt och samtidigt som det också ska 

hinnas med det inom utsatt tid. Dessutom lyfts i intervjuerna fram, att lärarna ska knyta an till 

det eleverna kan och vet och berätta egna erfarenheter. Genom att läraren berättar något från 

verkligheten eller knyter an till någonting som eleverna känner till, växer intresset och 

eleverna motiveras. Det kan också handla om att ge utrymme för eleverna själva och någon 

annan, att delge erfarenheter för inspiration till studier.  

  

Informanterna pekar också på fenomenet tvålärarskap som främjande för elevers studiemoti-

vation. Det upplevs göra det enklare att se elevers behov, om det finns två vuxna i klassrum-

met som hjälps åt och delar upp arbetsuppgifterna. Det är lättare att fånga upp de elever som 

har låg motivation och pusha lite extra. När läraren arbetar ensam, hittar hen inte riktigt den 

tiden.  

 

Intervjuerna ger också upplysningar om olika strategier som använder sig lärarna av, för att 

motivera eleverna. Här nämns belöningar eller positiv förstärkning. När elever gjort något bra 

eller är klarar med ett avsnitt kan de få …avsluta lektionerna på lite roligare … som på 

matten, räknar vi … genomgång, räknar, och sen är det oftast ett spel, ett mattespel. Det 

brukar de tycka är jättekul (LL7), om klassen särskilt vinnlagt sig om att skapa arbetsro, så 

kan de få se lite film eller äta popcorn, eller ha lite ”kultid” en gång i veckan. De strategier 

som lärarna i intervjuerna anger som mest effektiva, är att lägga upp lektionerna så att det blir 

kul för eleverna samt att sätta upp och tydliggöra syfte och lektionsmål. En annan strategi, 

som också beskrivs i intervjuerna, är att synliggöra, se och lyssna på varje elev. Ytterligare 

strategier som nämns, är att ge pausar för dem som är i behov av detta, för att det fortfarande 

ska vara roligt och att eleverna ska fortsätta arbeta. Peppning och humor nämns också bland 

tillämpade strategier.   

 

Som delvis berörts ovan är Undervisningens upplägg en fråga med stor bäring på studiemoti-

vation. Intervjuerna visar, att lågstadielärarna också ser upplägget av undervisningen som 

betydelsefull för elevernas motivation, men understryker också vikten av, att läraren i 

planeringen ska utgå från elevernas behov. Läraren måste känna av gruppen och se gruppen, 

hur den är och fungerar. Även frågan upplägg problematiseras i intervjuerna. Vissa elever 

behöver struktur, andra omväxling medan återigen andra har behov av rutiner och trygghet. I 

sammanhanget undervisningens upplägg görs också kopplingar till att läraren måste veta vad 

de ska förmedla till eleverna, vara påläst och kunnig och … inte stå där och bara läsa ur en 

bok … (LL2) samt göra det spännande och intressant. Frågan om upplägg, leder också till ett 

betonande av, att undervisningspassen inte heller får vara för långa.  

 

Förändringar? 

En intressant fråga under intervjuerna är den om de intervjuade upplever personligen eller 

generellt, att lärarnas syn på elevers studiemotivation förändrats under den tid de har varit 

lärare. Svaren spänner över en vid båge från ingen uppfattning alls, till ingen eller stora 
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förändringar. Fyra av lärarna menade att deras syn förändrats med åren och med den erfa-

renhet de skaffat sig. Ju flera barn de mött, desto mer har de sett olikheter i personliga 

upplevelser av motivationsfrämjande- eller sänkande aktiviteter samt vad som motiverar 

eleverna. Två av lärarna pekar på att barnen har svårare att komma till ro och svårare att jobba 

med projekt under längre tid jämfört med tidigare. Det ska gå snabbt, det ska vara enkelt. Det ska 

inte vara svårt, utan det ska vara lite som ett tv-spel. Man ska få direkt wow, yeah, explosioner. Det 

där att sitta länge och måla en teckning för att den ska bli fin, det tycker jag har försvunnit mycket. 

Eller ja, blivit mindre generellt. (LL7)  

 

På frågan huruvida elevernas studiemotivation förändrats under den tid de varit lärare var 

svaret tydligt. Dagens samhälle skapar ännu mer tidsbrist på grund av och mobiler och tv-spel. 

Förut var det bara några tv-kanaler att välja på som eleverna kunde planera sin tid efter. Nu 

behöver man inte sålla bort för nu kan man se alla tv-program, men det blir hela kvällen. För 

att jag inte behöver passa tiden för när det börjar, utan jag kan öppna och stänga. Och även 

föräldrar och vi gör på samma sätt”, förklarade LL4. En annan av informanterna är inne på 

samma spår och menar, att det finns så många andra störningsmoment idag jämfört med 

tidigare som gör att eleverna lätt tappar lätt fokus. Det är svårare att få till den här wow-

effekten i skolan för det är så mycket wow utanför skolan som lockar mer, hävdade LL2.  

Två av informanterna, LL6 och LL7, har en lite annorlunda ingång i sina svar på frågan. 

Deras syn på elevernas studiemotivation över tid har inte förändrats, vilket de tycks koppla 

samman med, att själva tyckte att skolan bitvis var kämpig, när de växte upp, så de förstår att 

skolan skall vara lockande, för att elever skall uppleva den som intressant och givande. 

 

Skolan och skolämnen 

Skolans fysiska miljö är ”... mer viktig för oss än för barnen”, (LL5). Så uttrycker en av de 

intervjuade lågstadielärarna sig, som svar på frågan om skolmiljöns betydelse för motivation. 

I intervjusvaren anförs också, att skolan ska vara snygg och välstädad, därför att det sänder 

signaler om att vara rädda om skolan. Det betonas också som viktigt att det i skolan finns 

miljöer som passar för olika undervisning och aktiviteter. I samband därmed påtalas behovet 

av fler grupprum, för att kunna dela upp klassen i mindre grupper, när undervisningen eller 

situationen så kräver. Även klassrummets möblering anses vara motiverande i sig.  

 

En intressant fråga som lärarna ombeds reflektera över är om det finns något skolämne som är 

enklare att motivera eleverna för att studera. Svaren från informanterna är enhälligt nej. Enligt 

lärarna beror möjligheterna att motivera mer på vad eleverna tycker om, vilka intressen de har 

och andra individuella preferenser än ämnet i sig. Generellt sett tycker lärarna att det är 

ganska lätt att motivera barnen i denna lågstadieåldern. En lärare konstaterade följande: Det 

är lite konstigt i den här åldern, men de flesta gillar matte (LL5).  Och en annan sade: Ja, då 

är det matte som är populärast inne hos mig också (LL3). 

 

En uppfattning som återkommer i svaren är, att har eleverna inte lust att utföra en uppgift, så 

gör den inte. En annan uppfattning som kommer fram är, att lärarna menar att många barn ger 

upp allt för fort. Det ska gå så fort och vara snabba byten framför allt om något upplevs som 



 

 

 

 

 

tråkigt, för tycker eleverna att något är tråkigt, har de svårt att motivera sig att arbeta med det. 

Svaren tangerar att lärarna upplever en brist på tålamod hos eleverna. Elever tycks ha allt 

svårare för väntetider och de vill att allt ska hända på en gång. Mot detta ställs, att förr kunde 

lärarna ha lite längre genomgångar. En lärare uttrycker också, att skolan generellt sett inte 

uppfattas som så viktig bland eleverna, (LL6), och då får eleverna inte den riktiga 

motivationen till att förstå varför de ska lära sig.   

 

Arbetslaget och skolledningen 

Diskussioner i kollegiet eller arbetslaget om elevernas studiemotivation eller brist på 

motivation förekommer inte i någon större utsträckning, enligt lågstadielärarna som 

intervjuats. De menar att det ibland förs diskussioner som tangerar ämnet, men oftast inte. Så 

här förtydligar en lärare sin uppfattning: Nu har vi annat fokus men att man delar tips och 

idéer, ’vad har ni gjort?’, ’ja, men det här gjorde vi’, och Det fungerade si och så,  … lite 

fokus på också, så man kan ge varandra tips och idéer om ...(LL6). Det förefaller vara annat 

innehåll som dominerar diskussionerna som hur de kan prova på nya arbetssätt och 

arbetsgångar. Kanske tangerar sådana ämnen frågan om motivation, även om det inte är den 

drivande motorn för nyfikenheten att finna nya och andra arbetssätt genom erfarenhetsutbyte. 

Lärarna förtydligar att de har samplanering och en viss samsyn men också lite olika åsikter, 

vilket berikar, samtidigt som de nyttjar varandras goda idéer. 

 

En intressant iakttagelse i intervjuerna är hur lärarna uppfattar skolledningens roll i arbetet 

kring frågan om elevernas studiemotivation. Lågstadielärarna som intervjuats men att det inte 

tycks finnas något större fokus eller intresse från ledningens sida, för studiemotivationsfrågor. 

Det är mera övergripande frågor som betonas från skolledningen: De är väl också måna om att 

det ska … att barnen ska vara studiemotiverade. Så de har mycket skolutvecklande. För 

mycket skolutvecklande, kan jag tycka, ibland kanske. Så. att vi saknar ju både planerings-

tiden och de här mötena där vi får sitta och prata om sånt som vi borde prata om (LL1). 

 

Hemmets och kamraternas roll 

Hemmet har en stor betydelse för elevernas studiemotivation, enligt lågstadielärarna. 

Engagemanget från föräldrarna återspeglas i barnens beteenden. … de som har intresse av 

skolan, de får oftast studiemotiverade barn också, Och sen kan man ju höra ibland att om 

man har haft elever som kanske inte är så där jätteintresserade av att gå i skolan, ”nej, men 

jag var inte heller det när jag gick i skolan, påpekade en informant (LL3).  Om föräldrar 

pratar negativt om skolan, ser inte heller barnet nyttan med den. I intervjuerna betonas, att det 

krävs aktiva föräldrar som ser till att barnen gör sina läxor också för barn i lågstadiet, med 

andra ord ett tydligt vuxenstöd. Lärarna ger i intervjuerna också uttryck för uppfattningen, att 

dagens föräldrar har en delvis annan syn på skolan jämfört med tidigare, vilket sedan åter-

spelas genom barnen, (LL1 och LL2). Förut var samarbetet med hemmet bättre, menade två 

av lärarna, just därför att föräldrarna tyckte att skolan var viktig. Andra intervjusvar menar, att 

skolan numer inte upplevs som viktig förrän barnen börjar i högstadiet liksom att föräldrar 

tycks prioritera idrottsträning framför skolarbetet. 
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Även kompisars inställning, uppfattas av de intervjuade, påverka barnens studiemotivation. 

Lärarna beskriver hur de aktivt arbetar med att bygga en positiv atmosfär i klassen, eftersom 

de vet hur lätt negativism slår rot och sprider det sig. Det ges också uttryck för insikten om 

kompisskapets positiva inflytande. Har en elev svårigheter med arbetet i skolan, men har 

positiva och hjälpsamma klasskamrater, så kan de ändå få en positiv bild av skolan och 

motiveras att komma till skolan för att vara med kompisarna. 

 

Hälsans betydelse 

Hälsans betydelse för studiemotivation är för denna studie en viktig aspekt och tas också upp i 

intervjuerna. Från de deltagande lågstadielärarna framgår klart att den fysiska hälsan spelar 

roll för elevers motivation i skolan och man lyfter fram såväl behovet av rörelse, sömn som 

mat. I synnerhet vikten av rörelse betonas, eftersom barnen sitter stilla så mycket numera men 

också andra hälsoaspekter, såsom allergier, berörs.  

 

Den psykiska hälsan framträder dock som ännu viktigare än den fysiska, när det gäller 

studiemotivationen. Om eleverna känner sig deppade och ledsna går tiden åt till att fundera 

över det, istället för att fokusera på det som ska göras i skolan. Två av lärarna påpekar, att det 

känns som att det blir fler och fler, även yngre barn, som har psykiska problem.  

 

På frågan om de tar upp hälsans betydelse för skolarbetet, beskriver lärarna att de har olika 

uppgifter, teman och övningar, exempelvis värdegrundsövningar, där sådant ingår. Dock 

tydliggörs inte relationerna till skolarbetet fullt ut. Lärarna försöker också samtala med dem 

som ser ledsna ut eller är trötta, för att få en bild av deras situation. 

 

Konklusioner 

De åtta lågstadielärarna ger en tämligen enhetlig bild av elevers studiemotivation. Den inne-

fattar vilja och lusten att lära samt att elever är intresserade, ivriga, positiva och vetgiriga. Den 

påverkas av gruppsammansättning, lärarna, undervisningens upplägg, dagsform, sömn, 

material, kompisar och hemmet. Studiemotivation är viktigt för elevers lärande, därför att det 

handlar om inställning och känslor. Studieresultat är för dessa små barn viktigt för vissa, men 

inte alla, barn. De största hindren för att främja elevernas studiemotivation bedömdes vara tid 

och förståelse för vad barnen är intresserade av. 

 

Lärarens roll för elevers studiemotivation är, utifrån intervjusvaren, oomtvistlig. Läraren 

ansvarar för lärprocesser, att fånga elevers intresse och, knyta an till elevers erfarenheter. I 

detta sammanhang nämndes tvålärarskap som en positiv lösning. Strategier som nyttjas för att 

främja elevers studiemotivation är belöning, positiv förstärkning, roliga inslag, tydliggöra 

syften och mål, se varje elev samt att ge utrymme för pausar. Undervisningens upplägg 

innefattar att utgå från elevers behov, känna gruppen, ge struktur, spänning och omväxling 

samt att vara kunnig i ämnet. 

 



 

 

 

 

 

Svaren på förändringar gällande lärarnas syn på studiemotivation varierar. Däremot huruvida 

elevers studiemotivation förändrats, är svaret entydigt ja, beroende på att dagens samhälle 

skapar tidsbrist samt att andra störningsmoment förekommer. 

 

Den fysiska miljön är viktig. Den ska vara snygg, välstädad med varierad möblering samt 

omfatta flera grupprum och variation beträffande lärmiljöer. Lärarna upplever inte att något 

ämne var svårare att motivera eleverna för att studera. Motivationsfrågan härleds i ställe till 

individnivå. Generellt sett anser lärarna, att det är lätt att motivera i den åldersgrupp de arbetar 

med.  

 

Diskussioner om studiemotivation förkommer inte i någon större utsträckning i arbetslagen. I 

vart fall inte explicit eller medvetet, även om diskussioner om nya arbetssätt och andra 

erfarenhetsutbyten, kan ha bäring på studiemotivation. Skolledningens roll i frågan uppfattas 

som mer övergripande. Hemmets betydelse upplevs stor och viktigt föräldrars engagemang 

och attityder viktiga. Kompisarnas påverkan diskuteras i såväl positiva som negativa termer. 

 

Hälsans betydelse bedöms också som stor, såväl den psykiska som den fysiska. Lärarna menar 

dessutom, att de behandlar frågan i arbetsövningar och teman genom värdegrundsövningar 

och samtal.   
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6.2.2 Årskurs sex 

 

Studiemotivation – att lära sig 

Studiemotivation handlar, enligt de intervjuade mellanstadielärarna, om att utifrån lärar-

perspektivet stimulera till en vilja att utvecklas och att lära sig, att få med sig eleverna och få 

dem intresserade samt om elevernas inre motivation. Motivationen skall göra att eleverna 

känner att de studerar för sin skull, inte för lärarens eller för föräldrarnas skull. Jag tycker att 

det är en av de viktigaste sakerna vi har att få elever studiemotiverade (ML 2). Några lärare 

menar, att frågan hur de ska få eleverna motiverade, borde ha väldigt hög prioritet, samtidigt 

som de uttrycker att de fokuserat frågan under flera år, men att de inte kommit särskilt långt. 

 

Även dessa lärare ombeds i intervjuerna att beskriva olika aspekter som påverkar elevernas 

studiemotivation. Uppfattningar som kommer till uttryck är, att elevens mående generellt sett 

påverkar motivationen i både positiv och negativ riktning, men också sömn, matvanor, hem-

förhållande, personkemi mellan läraren och eleverna och mellan eleverna samt elevgruppens 

sammansättning. Likaså kan både föräldrar och betyg påverka elevers motivation både i 

positiv och negativ bemärkelse.  

 

Lusten, nyfikenheten, engagemanget, glädjen att lära samt intresset för ett ämne är sådant som 

lyfts fram som motivationsfrämjande. Annat som påverkar motivationen positivt är, när elever 

vågar ställa frågor som: Varför gör vi det här? eller kommer med egna förslag. Att få bekräft-

else, bli lyssnad på och bli sedd som elev, är också avgörande för motivationen, enligt 

intervjusvaren. 

 

Motivation är, enligt de intervjuade mellanstadielärare, definitivt viktigt för elevernas 

lärande, eftersom det är grunden för deras kunskapsinhämtning. ”Om de inte är motiverade så 

vill de inte lära sig någonting”, konstaterade ML 5.  Dock betonas även, att elever är olika 

och också olika motiverade för skolämnen. Vissa barn är väldigt kognitivt motivationsdrivna 

medan andra är mer luststyrda och motiveras av sådant de anser vara kul, framförs i inter-

vjuerna, liksom att elever som har specifika intressen på ett självklart sätt är motiverade för 

just sitt intresseområde. 

 

Studieresultaten, menar de intervjuade, har positiv betydelse för motivationen för vissa 

elever, medan de för andra inte spelar så stor roll. För ytterligare andra elever kan studie-

resultat bli ett stresspålägg med negativ inverkan på såväl motivation som resultat, en ond 

cirkel.  

 

På frågan om de största hindren för att nå elever utan studiemotivation ger intervjuerna flera 

olika svar.  Ett handlar om att många barn är mer luststyrda idag jämfört med tidigare. Dessa 

elever vill ha en direkt belöning för att jobba med någonting som de upplever vara tråkigt. De 

har ofta inget brett intresse och skolan uppfattas inte som det bästa som finns, enligt ML 6. Ett 

annat hinder, som lärarna ger uttryck frö, handlar om att eleverna vill bli fort klara med 

uppgifter.  Och då blir det ett görande snarare än ett lärande (ML1).  Läraren varnar för 



 

 

 

 

 

detta, därför att om de inte lyckas med görandet, kan de lätt komma att ge upp eller känna sig 

misslyckade. Kunskaperna blir heller inte så djupa. Ett annat hinder som lyfts fram, är elevers 

attityder och att de tycker att vissa ämnen är jättetråkiga, som exempelvis matematik. Så här 

sade ML 11: Det är svårt att få elever som har låst, alltså som ... ja, men de hatar det här 

ämnet, att få dem att komma ur den där onda spiralen och tycka att det är roligt. För de har 

bestämt sig för att det här är inte roligt. I detta sammanhang nämns också, att det idag finns 

så mycket annat som konkurrerar med skolan, exempelvis mobilen.   

 

Ytterligare ett hinder som beskrivs av de lärare som arbetat länge i skolan, är att de upplever 

att de inte har samma möjligheter och tid att hinna med alla elever och uppgifter nu jämfört 

med tidigare. Det gör att de många gånger känner sig mer stressade, vilket påverkar dem i 

arbetet.  

Gruppen kan också utgöra ett hinder för de enskilda elevernas motivation, om det råder ett 

negativt gruppklimat.  

 

Läraren 

Samtliga intervjuade informanter anser, att läraren spelar en synnerligen viktig roll för 

elevernas motivation. Det anges som viktigt att läraren glad, positiv, lyhörd och att veder-

börande ser alla. Därtill ska läraren tycka om sitt ämne och att undervisa. ML 6 uttrycker sig 

på följande sätt: …glädjen i ämnet och kunskapen som man besitter själv, men sen också 

förståelsen, att skapa förståelse för eleverna, varför man lär. Läraren bör också variera 

undervisningen och upplägget av lektionerna. Detta liksom val av material och läromedel ses 

som påverkansfaktorer för elevernas motivation. Även lärarens dagsform uppges kunna 

återverka på elevernas motivation. Exempelvis om läraren är stressad blir det lätt så att inte 

alla elever hänger med i undervisningen. En annan aspekt som tas upp i intervjuerna är 

lärarnas relation till eleven. Om konflikter har uppstått mellan en elev och en lärare och 

eleven därför ogillar läraren, är det viktigt att försöka lösa detta och hjälpa eleven att skilja 

mellan sakfråga och person och att gå vidare. Här ges också exempel på hur sådana 

personkonflikter kan hanteras, åtminstone ur den ena partens perspektiv. Andra lärare kan 

exempelvis prata gott om den lärare eleven varit eller är i konflikt med och … försöka få dem 

att förstå att det finns en människa bakom, för att de har nästan bildat sig en enbart negativ 

bild av den här personen. Och kommer de inte ur den där ramen, då låser de sig och så blir 

allt bara fel (ML 4). 

 

Lärarens betydelse för att ge elever lika förutsättningar, berörs också i detta sammanhang 

under intervjuerna. Två av informanterna lyfter vikten av att vara vaksam på exempelvis 

genusaspekter i klassrumssituationen. Pojkar tar många gånger mer plats i talutrymmet och 

ofta svarar rakt ut utan att invänta att tilldelas ordet. Som lärare gäller det att hantera detta så 

att även flickorna får utrymme.  

 

Intervjufrågorna tar också upp lärarnas strategier för att stimulera elevernas studiemotivation. 

Svaren som ges beskriver såväl medvetna som andra mindre medvetna sådana strategier. En 

medveten strategi är positiv förstärkning vid positivt beteende, exempelvis kommentarer som 
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...Men jättebra. Fortsätt med det här. Det ser toppen ut (ML1).  En annan medveten strategi 

som beskrivs är olika former av belöningar, en rolig timme, besök, studiebesök, lekar samt att 

bjuda på frukt. Områden som eleverna inte upplever sig motiverade för kan de ändå lockas att 

arbeta med, genom att de avslutas med Quizlet eller Kahoot. Informanter menar att sådana 

strategigrepp ger eleverna positiv energi. Ett annat strategiskt grepp, som uppges kunna 

motivera vissa elevgrupper, är beting.  

 

Helhet och sammanhang framhävs av ML 5, som fungerande motivationsstrategi oavsett 

ämne. Argumnetationen är, att det år viktigt att läraren kan påvisa, att det finnas ett syfte med 

undervisningsmoment och uppgifter.  En vanlig kommentar från eleverna är ju varför ska jag 

kunna det här? Det kommer jag aldrig använda. Strategin tar bort denna fråga eftersom 

eleverna redan från början fått bilden av innehåll, syfte och värden.  

 

Att anpassa undervisningen efter gruppens behov och att utvärdera arbetet regelbundet är 

andra strategier som nämns. Individuella anpassningar krävs /…/ för att få grundmotivationen 

hos många för att det ska fungera över huvud taget (ML3).  

 

Ytterligare strategiska drag exemplifieras av ML 5. och lyfter såväl strävan efter variation 

som vikten av att påvisa att kunskap är angeläget. I sin undervisning uppger hen sig också 

sträva efter någon form till autonomi för eleverna. Det vill säga, att eleverna ska kunna klara 

arbetet själva, för att därigenom äga lärandet själva och veta vilka mål de har och vart de ska. 

 

Gällande undervisningens upplägg framhåller informanterna som stimulerande inslag för att 

främjande av motivationen uteundervisning, studiebesök och praktiska inslag i teoretiska 

ämnen samt tematiska arbeten. En av lärarna påpekar, att särskilt i matematik är det viktigt, 

att undervisningen kopplas till elevernas vardag, exempelvis att i uppgifter om area beräkna 

hur mycket färg som behövs för att måla sitt rum.  

 

Läraren ska också vara tydlig, lyssna, ställa kloka frågor till eleverna och ge bra feedback, så 

att eleverna lär sig inte bara av lösningarna på uppgifterna utan också av arbetet i sig. De 

intervjuade mellanstadielärarna understryker, att detta att läraren överhuvudtaget visar 

engagemang, har stor påverkan på hur motiverade eleverna blir. God struktur anses också 

betydelsefullt för många elever. Från en skolas informater framhölls en Classroomscreen, där 

klasserna har samma struktur.  Det är bra att det ser ut likadant. Att de är van vid att få 

Classroom:et, Ja, Så att man vet vad man ska göra. Och att det är i alla klassrum, så att vi har samma 

upplägg. För det finns så många barn som behöver den där strukturen i dag. Barn med diagnoser 

också som inte klarar av att inte veta, att nu ska jag göra det här och sen ska jag göra det och sen ska 

jag göra det (ML 8) 

 

Även strukturen på varje lektions upplägg betonas som viktig. Det kan vara att följa rutiner 

som att lektionen börjar med att återkoppla till vad de gjorde senast och därefter gå vidare och 

utveckla innehållet samt att alltid sammanfatta det man arbetat med i slutet av lektionen. En 

lärare (ML2) förklarade, att hen försöker ha en struktur, så att alla elever ska hinna göra det 



 

 

 

 

 

som är planerat, men att det samtidigt ska finnas utrymme för att hantera dem som jobbar 

snabbare. Till strukturen på undervisning och upplägg hör också medvetenhet om målen med 

såväl lektionen som med innehållet. Dessa förslag på strukturer syftar till att göra att eleverna 

känner trygghet, vilket i förlängningen påverkar motivationen. Ett viktigt påpekande i 

sammanhanget görs i intervjuerna: det är lika viktigt att läraren själv utstrålar motivation. 

Andra röster hörs också i intervjuerna som framhävandet av variation i upplägget och att 

läraren har känsla för och mod att avbryta en aktivitet, när det börjar bli tråkigt. 

 

Förändringar? 

Svaren på frågan om lärarnas syn på elevers studiemotivation förändrats under den tid de 

arbetat som lärare varierar, dels beroende på hur länge de arbetet inom skrået, dels på 

personliga uppfattningar. Bland dem som endast arbetat ett par år finns inga direkta syn-

punkter. En av dem som arbetat längre anser, att motivationen hos eleverna är densamma, 

men att distraktionsmomenten har ökat (ML2) samt att synen på skolan förändrats mycket i 

samhället. Synen på skolan uppfattas generellt som ganska negativ i dag, vilket för med sig att 

eleverna påverkas av hur man pratar hemma om skolan och läxor. Många barn tycks också ha 

många fritidsaktiviteter i dag, vilket gör att de inte alltid har tid och ork att också motivera sig 

för läxor. Detsamma upplever informanterna, gäller också för vårdnadshavarna, som inte 

alltid har tid att sitta ner tillsammans med barnen, utan låter dem sköta läxorna själva.  En 

annan informant (ML 7), som säger sig varar gammal i gamet, tycker absolut att det är en stor 

skillnad. Det är mycket stress i skolan nu jämfört med tidigare och det gör att eleverna inte 

hinner med, tappar förståelsen för ämnet och fokus att lära sig.  

 

Svaren frågan huruvida elevernas studiemotivation förändrats under den tid de varit lärare är 

varken tydliga eller enhälliga. En lärare (ML 2) menar, att det snarare är så att hens medvet-

enhet om motivation förändrats. För 25 år sedan var motivation inte så fokuserat inom yrket, 

utan medvetenhet om olika material och metoder har ökat under åren. Med följande ord 

utvecklade hen sitt synsätt: … med ökad erfarenhet så ökar väl reflektionen kring hur man 

motiverar eleverna, hur man lägger upp saker. Så att ... Alltså, hur eleven mår. Alltså, det hade man 

inte så stort fokus ... när man var nyutexad, utan då var det mer bara det att få lektionen att fungera. 

Ja. Men i dag så är det mer att man ser helheten, att ... både att eleven ska må bra och att det ska 

funka på lektionen och man ska ... alla bitarna. (ML 2). En annan lärare (ML 1) ser däremot ingen 

skillnad i elevers syn på motivation. En tredje lärare (ML7) uttrycker en helt motsatt 

uppfattning, nämligen att elever är mer medvetna nu om vad de ska lära sig. De blir, genom 

nya undervisningsmaterial och metoder, mer insatta i helheter än vad det var förut.  

 

Skolan och skolämnen 

Skolans fysiska miljö påverkar elevers motivation, enligt samtliga informanter. Det är viktigt 

att den är städad, ren och prydlig, att material och möbler är hela samt att toaletter är fräscha. 

Vid en skola, där den fysiska miljön inte upplevdes positiv av lärarna, gavs följande 

kommentar: …jag tycker ändå att de är duktiga på att hitta motivation fast de sitter i bänkar 

som knappt håller ihop. Det känns inte som att de fokuserar jättemycket på det, ändå (ML 8). 
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Lärarna uttrycker att det finns många förbättringsområden som exempelvis bättre ljudplattor 

så att akustiken blir bättre, skärmar och trevliga bänklock, så att det inte gnisslar så fort 

eleverna ska ta upp någonting. Vidare efterfrågas grupprum, vilka uppges vara fåtaliga eller 

saknades helt, något som ses som ett hinder i undervisningen, då många elever tycks 

efterfrågar möjligheten att kunna gå ifrån och sätta sig i ett angränsande rum för att få 

arbetsro. 

 

Vidare påpekar lärarna i intervjuerna, behov av mer stimulerande och varierand utemiljö 

…där de är ute och rastar av sig riktigt rejält, så är det lättare för dem att jobba när de 

kommer in (ML2). Vid en av skolorna finns en multiarena, som fått många elever att aktivera 

sig och att spela fotboll, vilket informanterna menar ha medfört, att de är mer motiverade, när 

de kommer in i klassrummen. 

 

De intervjuade lärarna uttrycker att det är lättare att motivera eleverna inom praktiska ämnen, 

men att det också underlättar, om det finns praktiska inslag i ett ämne. Ett exempel som lyfts 

fram är teknik, som kan spänna över både teori om konstruktion och praktiskt arbete som att 

eleverna får bygga exempelvis en bro. Även matematiktas som exempel där ”utematte” 

knyter beräkningar till ett praktiskt sammanhang eller nytta, på motsvarande sätt kan också 

kombinerade av ämnen som biologi och matte finna exempel i utemiljön som förenar teori 

och kokretion. Eleverna hoppar hopprep och tar pulsen, vilket genom konkretion gör att 

eleverna bättre förstår, hur det hör ihop jämfört med att enbart läsa om det i en bok. Kemi är 

ett annat ämne som nämns med följande beskrivning: …när vi experimenterade. De älskade 

lektioner. Det hände saker. Och det är lite grann det här samhället också, det ska hända saker och det 

ska hela tiden hända något, hända något, hända något. Och det gör det lite grann när man 

experimenterar. Så att det var lektioner som de såg fram emot varenda gång (ML 3). 

 

Lärarna är eniga om att skrivuppgifter upplevs som väldigt jobbiga av många elever, vilket 

gör att det är svårt att motivera dem för sådana uppgifter, exempelvis inom språkämnen. Över 

huvud taget ser de intervjuade lärarna att ämnen som kräver skriftlig produktion kan sänka 

mellanstadieelevernas motivation. Så här sammanfattade ML 5 detta dilemma: Att göra 

experiment eller laborationer eller att diskutera, det är kul ofta, upplever jag att eleverna 

tycker. Men att skriva en labbrapport är inte lika kul. 

 

Arbetslaget och skolledningen 

Huruvida diskussioner i kollegiet eller arbetslaget om elevernas studiemotivation eller brist på 

motivation förekommer, råder det i intervjusvaren delade meningar om. En av informanterna 

menar, att detta inte förekommer, därför att de inte har tid att diskutera (ML1). Två andra 

lärare påstår, att det görs indirekt, eftersom det ingår det i det övriga arbetet. Ett citat får 

illustrera detta: När man diskuterar eller lyfter det tycker jag ofta att det handlar om kon-

traster. Antingen att man kanske vill lyfta en specifik elev, att man klurar tillsammans hur 

man kan göra för att hitta rätt. För finns inte motivationen så är det ofta knöligare att få det 

gjort (ML8).  

 



 

 

 

 

 

Några av de andra informanterna hävdar bestämt, att diskussioner förs om exempelvis vad som får 

eleverna motiverade, vilka lektioner som fungerat bra och vilja som fallerar. Diskussionerna förs 

på såväl gruppnivå som på individnivå. Därmed hjälps lärarna åt och eleverna blir allas elever.  

 

Skolledningens roll i arbetet kring frågan om elevernas studiemotivation ses av flera av infor-

manterna utifrån ett organisationsperspektiv, där rektor leder och bekräftar sin personal. Rektor 

skapar förutsättningar för personalen att hantera undervisningen på bästa sätt. Med andra ord en 

mer indirekt påverkan. En informant uttrycker behov av vidareutbildning för rektorer i frågan, 

eftersom samhället ständigt förändras. 

 

Hemmets och kamraternas roll 

Hemmet har stor betydelse för elevernas studiemotivation, enligt mellanstadielärarna. Det får 

återverkningar såväl gällande attityder som engagemang hos eleverna. Positiva attityder och 

hjälp med läxor från hemmen är avgörande för elevers studiemotivation. En lärare beskrev 

följande: … har eleven föräldrar som är motiverade och tycker att skolan är viktig, då … Att 

lära sig inför livet, det är viktigt. Det spelar stor roll. Ja. /…/Man har ju haft samtal med 

föräldrar, när man har ringt hem och sagt att, ja, man behöver jobba med det här och det 

här. Och då har man fått till svar att ’Varför då? Det är väl inte viktigt’ (ML6).  

 

Även sambandet med hur eleverna presterar, hur motiverad de är och föräldrarnas utbildningsnivå 

uppmärksammas i samtalen. Lärarna ser tydligt att högutbildade vårdnadshavarna har lättare att 

motivera sina barn. Det finns ett samband mellan föräldrars utbildningsgrad och hur eleverna tar 

sig an skolan, det tycker jag att man ser ganska tydligt (ML 4).  

 

Klasskompisar har otroligt stor inverkan på prestationer och motivation, enligt de intervjuade 

lärarna. I sammanhanget beskrivs gruppattityder. Om kompisarna har bestämt sig för, att en 

uppgift är tråkig så påverkar det den enskilda individen. Men eleverna kan påverka varandra 

positivt också, och stötta varandra. Så här beskrivs detta: Ja, det spelar också stor roll. Har 

man kompisar som visar att det är viktigt och att skolan är viktig och att man bryr sig om att 

prestera sitt bästa och ... så är det klart att då blir man påverkad. Då vill de som kanske inte 

riktigt har samma förutsättningar ... blir också motiverade. Medans tvärtom, att om man har 

en kompis som kanske är en stark ledare i gruppen, som tycker att skolan är totaloviktig och 

jag skiter väl i läxor och så vidare och så vidare, så blir den tongivande negativt. Så att det 

har jättestor betydelse (ML 8). 

 

Skillnader mellan pojkar och flickor skildras också. Informanterna upplever, att färre flickor 

än pojkar är ofokuserade på skolan eller omotiverad för skolarbetet bland. Detta hänförs 

bland annat till, att pojkarna tycks mogna lite senare.  

 

Hälsans betydelse 

De intervjuade lärarna uttrycker tydligt, att den fysiska hälsan spelar stor roll för elevers 

motivation. Fysisk aktivitet under skoldagen ger mer energi för skolarbetet. Sömn, träning 
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och mat spelar också in. En utvilad elev eller en mätt elev presterar oftast bättre än en som 

varken äter eller sover så bra. Det märks på orken, framför allt, påpekar ML 4. Med en högre 

ork eller fysisk förmåga kan eleverna hantera stress bättre. Lärarna varnar för att låta barnen 

spela dataspel till sent på kvällarna. 

 

Den psykiska hälsan anser informanterna vara väl så viktig som den fysiska för motivationen. 

Om eleverna har problem hemma eller lider av psykiska ohälsa, är skolan sekundär, hävdar 

ML 6.  
 

Samtliga mellanstadielärare menar att hälsans betydelse för motivation tas upp under skoltid, i 

större eller mindre utsträckning.  Enligt ML 2 tar de upp detta, men inte i den utsträckning de 

skulle behöva göra. En annan informant, ML 6 påpekar, att i biologin i årskurs fem, så finns 

det ett helt avsnitt om hälsa. Då pratar de både om sömnens och matens betydelse. En tredje 

informant, ML 8, menar att de ofta diskuterar hälsoaspekter.  

 

Konklusioner 

De nio mellanstadielärarna ger en mindre enhetlig bild av elevers studiemotivation jämfört 

med kollegorna på lågstadiet. Studiemotivation beskrivs mer ingående än de tidigare lärarna 

gjort och tar upp sådant som vilja att utvecklas och lära sig samt att få elever intresserade för 

att utveckla inre motivation. Mellanstadielärarna beskriver fler påverkansfaktorer jämfört med 

lågstadielärarna, såsom mående, sömn, vanor, hemförhållanden, relationer till lärare och 

kamrater, elevgruppen, betyg, föräldrar, lust, engagemang, glädjen i att lära, ställa frågor och 

bli bekräftade.  

 

Studiemotivation bedöms viktigt för elevers lärande, därför att det är en del av kunskapsin-

hämtande samt att elever är olika motiverade i olika skolämnen, vissa kan vara luststyrda 

medan andra har specifika intressen som just för detta område skapar motivation. Studiere-

sultat, menar mellanstadielärarna, är viktigt för vissa mellanstadieelever men kan också bli ett 

stresspålägg. Dessa informanter räknar upp många hinder för studiemotivation: att elever är 

luststyrda, behöver direkta belöningar, vill blir klara fort, ”görande” istället för lärande, 

ämnen som upplevs tråkiga, attityder från eleverna själva, kamrater eller vårdnadshavare, 

konkurrens av annat samt brist på tid från lärare.  

 

Därtill framhäver även dessa informanter lärarens roll och betydelse för elevers studiemo-

tivation. Lärarens personlighet, didaktiska val och ledarskap beskrivs som avgörande faktorer. 

Strategier som de intervjuade lärarna menar nyttjas för att främja elevers studiemotivation, 

kan sammanfattas med orden positiv förstärkning och beting, bevisa syfte, anpassa under-

visningen, utvärdering och variation.  Undervisningens upplägg uppges kunna bestå av 

uteundervisning, praktiska inslag i teoretiska moment, koppling till elevers vardag, lärarens 

ledarskap och engagemang, struktur, samband med tidigare innehåll och mål samt variation. 



 

 

 

 

 

 

Lärarna ger olika besked beträffande om deras egen uppfattning om elevers syn på 

studiemotivation förändrats. Detsamma gäller svaren på frågan om de ser förändringar i 

elevers studiemotivation. 

 

Den fysiska miljön är viktig, enligt vad som framgår av intervjuerna. Det ska vara städat, rent 

och prydligt med fräscha toaletter. Det skall finnas grupprum samt en stimulerande skolgård. 

Dessa lärare upplever, att i praktiska ämnen är det lättare att motivera eleverna liksom om 

ämnen innefattar praktiska inslag. Ämnen med omfattande inslag av skrivuppgifter bedöms 

problematiska med avseende på motivation för vissa elever. 

 

Huruvida diskussioner genomförs i arbetslag eller ej råder delade meningar om. Skolled-

ningens roll i frågan uppfattas som mer indirekt och ur ett organisationsperspektiv. Hemmets 

betydelse upplevs stor och viktigt är föräldrars engagemang och attityder till skola och 

skolarbete. Kompisarnas påverkan bedöms verka i både positiv och negativ riktning. 

 

Hälsans betydelse bedöms stor, såväl den psykiska som den fysiska. Lärarna menar, att detta 

behandlas under skoltid, till exempel biologi i årskurs 5, och därtill pratar de med barnen om 

sömnens och matens betydelse.   
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6.2.3 Årskurs åtta 

 

Studiemotivation – att lära sig 

Vad studiemotivation betyder beskrivs ur lite olika perspektiv av de i intervjuerna medverk-

ande högstadielärarna. Det handlar om, att vilja att lära sig, att vilja utvecklas att de lär sig för 

sin egen skull, nyfikenhet, intresse (som hålls vid liv), att flytta gränser, att utmana sig själv 

att göra svåra saker, inställning, att eleverna förstår syftet, att något är kul, drivet, ansvars-

förmåga, att känna sig duktig, att bygga en självkänsla också genom att klara saker samt att 

lägga en grund för framtida studier.  

 

Lärare skildrar i intervjuerna också olika aspekter som påverkar elevernas studiemotivation 

både positivt och negativt. I sammanhanget nämns arbetsmiljö, lärare, kompisar, förvänt-

ningar, hemmet och betyg. Den lärare som ser eleven och försöker pusha den och stötta den 

skapar motivation, liksom läraren som lyckas engagera och fånga eleven, som skapar en 

nyfikenhet att lära och som bygger relationer med eleverna också främjar studiemotivationen. 

Läraren måste också vara tydlig och utmana lite grann, förklarar HL9 som förtydligar sig med 

följande ord:  Men jag tänker också att det handlar mycket om tydlighet och relationer. För 

jag kan uppleva att ibland, innan man känner en elev, så kan det vara svårt att väcka den där 

studiemotivationen, att hitta de här nycklarna. Så det handlar också om att kunna, som 

lärare, kanske vara tydlig i det man gör, så att det kan bygga en förståelse för hur vi kan 

komma framåt för eleven. Så att det är grundat på både tydlighet, men relationsbundet också 

(HL9). 

 

Även förväntningar spelar roll, vad de har hört innan, och vad de förväntar sig av skolan, 

hävdar HL3. Har de bara hört positiva erfarenheter, så går eleven dit och känner att det 

kommer att bli jättekul och vice versa om negativa förväntningar.  De förväntningar eleverna 

har på sig själva, har också betydelse för motivationen, så även föräldrarnas inställning. Så här 

beskriv en lärare detta: Jag upplever att det ganska ofta kommer hemifrån, motivationen, 

också. Att man har en förståelse för hur viktigt det är att faktiskt göra bra i från sig i skolan 

så att man kommer någonstans sen. Och har man föräldrar som är studiemotiverade och har 

pluggat på högskola kanske, är det större chans att man har motiverade skolbarn (HL2).  

 

Såväl hemmet som kompisar påverkar också studiemotivationen, både positivt och negativt.  

En informant (HL6) menar, att eleven måste ha en grund som är trygg, för att hen ska hitta 

den inre ron för att lära sig.  Måendet, exempelvis att ha sovit och ätit är också betydelsefullt.  

 

Motivation är enligt dessa lärare, definitivt viktigt för elevernas lärande, därför att det hänger 

ihop. Är de inte motiverade, hur ska de orka prestera? frågar sig HL8, och fortsätter: Det finns 

ingen som sover sig till A. Och vad ... ska du A, så måste du vara motiverad att jobba. Du kan ha en 

enorm talang, du når visst långt på det. Och då, om man då sover och tar det lite med en axelryktning 

och kanske får C, B, alltså men då har det betydning för studieresultat.  

 



 

 

 

 

 

Utan motivation, kommer eleverna inte framåt men det kan vara olika saker som motiverar. 

Det kan vara att man är nyfiken, att man får belöning av föräldrar eller att man kommer in på 

gymnasiet, resonerar ML9. I lärandet behövs också träning, enlig ML 2, som för sina elever 

brukar ta fotbollsspelaren Messis tricks som exempel och påpeka vikten av träning. Läraren 

konkluderar: Fångar vi inte eleverna och får dem att tycka att det är kul, ja, men då kommer 

de heller inte vilja träna. 

 

Studieresultaten har betydelse för  studiemotivationen för vissa, men inte alla, enligt 

informanterna. För de elever som är trygga i sig själva, är inte studieresultaten så viktiga, 

därför att de har andra mål, enligt HL4.  Motivationen kan också härledas till olika andra 

saker, exempelvis att eleven vill komma in på ett bra gymnasium. Om eleven är väldigt 

intresserad av ett ämne, och får dåliga resultat, då kommer detta att försämra motivationen.  

 

På frågan om de största hindren för att nå elever utan studiemotivation ges flera svar. Det 

största hindret blir att de inte fysiskt är där, att vi inte får tillgång till dem, hävdar HL3. Ett 

hinder belyses med att elever med hög frånvaro eller hemmasittare har varit borta från många 

undervisningstillfällen och ger lätt upp. De behöver trygghet men även lite struktur och hjälp 

att förstå de uppgifter som de missat till exempel. De här som är omotiverad kanske behöver 

en stund själv när inte resten av klassen är där, att man verkligen får sitta ner och ha egentid 

och resonera och få dem till att starta, förklarade hen. Ett annat hinder som beskrivs är 

distraktionen från annat, exempelvis Tiktok. Ytterligare hinder som berörs är, att nå elever 

med diagnoser, exempelvis dem med autist, vilka inte kan mötas med blicken, eller nås 

genom kroppsspråket, menar HL9.  

 

Vad som kan vara främjande för studiemotivation, men också hindrande, är relationer och 

kommunikation, anser HL 5. Ämneslärare tycks inte uppfatta det som, att de har den tid de 

behöver, för att bygga relationer och kommunicera med alla elever. Några av informanterna 

beskriver, att de kan ha minst 200 elever per läsår att förhålla sig till. Till detta måste tid 

anslås, menar HL 3. Deras scheman är fullspäckade under dagarna, vilket gör det är svårt, att 

hitta utrymme för en extra pratstund med enskilda elever. 

 

Vidare uppges under intervjuerna, att kan det vara svårt, att som elev hitta sin roll i gruppen, 

vilket kan bli ett hinder för studiemotivation.  Ett hinder på systemnivå som nämns är styr-

dokumenten, ett omfattande beskrivet centrala innehåll och kunskapskrav som är utmanande. 

 

Läraren 

Samtliga informanter förklarar att läraren är betydelsefull för elevers studiemotivation. 

Läraren ska förmedla tydlighet … så att vägen blir tydligare för eleverna. För vet man inte 

vart man ska så kan det vara svårt att hitta motivationen att nå målet, helt enkelt (HL6). 

Läraren är också en förbild som ska skapa nyfikenhet och lägga upp lektioner på ett 

spännande och bra sätt. Lärares ledarskap ska bygga på ärlighet, tydlighet, struktur och 

värdighet gentemot individerna de möter i undervisningen. Lärarens eget engagemang och 
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intresse för ämnet smittar av sig på gruppen direkt, säger HL8, och förtydligar: … du måste 

vara motiverad som lärare själv. Att möta elevernas nyfikenhet utan att teoretisera för mycket 

är en viktig strategi för att ett autentiskt intresse för ett område ska grundas hos eleven och 

inte bygga på att lära innehållet inför ett prov, förklarar HL4. 

 

Relationerna framträder i intervjuerna som avgörande i sammanhanget och att se varje elev.  

Läraren ska tro på eleverna och få dem att vilja, försöka få dem motiverade så att de känner 

lusten att göra något. Dock påpekas svårigheten med konkurrensen inte minst från media. … 

att ha elever som är lite blasé och allt ska vara som en Youtube-video. Det är inte så i skolan 

(HL3). 

 

Ibland är skolarbetet tråkigt och det måste man också förmedla, menar HL7. Studierna är ett 

jobb som ska göras och det finns en belöning i slutet.  

 

Gällande strategier för att stimulera elevernas studiemotivation beskriver högstadielärarna 

olika, i förhållande till varandra sig skiljande, strategier. En sådan är att hota och muta, eller 

med andra ord belöning och bestraffning, eller med ytterligare en omskrivning konsekvenser. 

Lärarna säger sig göra detta varje dag, exempelvis för att få in telefonerna. Ett annat 

förtydligande var följande: ’gör du så här så blir det så där, och gör du så här så blir det så 

där’, så att man liksom pratar om konsekvenser, utan att det är morot eller hot, utan man 

bara beskriver /…/ ’gör du så kommer du inte klara det där, och gör du så där så kanske det 

kommer gå så där’ (HL2). 

 

En annan strategi som beskrivs är att skapa eller hysa förväntningar. Om läraren har höga 

förväntningar, presterar eleven bättre. Det gäller alla elever, även de lågpresterande, anser 

HL6.  Ytterligare strategier som nämns är samtal med omotiverade elever eller att utnyttja 

kraften i klasskamraterna och samarbete mellan eleverna.  

 

Didaktiska strategier som nämns är att som lärare fördjupa sig i elevernas intressen och 

försöka locka fram deras intresset och blanda in det i kreativiteten när de skapar, HL 7 

förtydligar: …men du gillar motorer, ska du inte göra någonting som liknar en motor? Till 

framlyfta didaktiska strategier hör också att ge undervisningen vardagskoppling eller knyta an 

till elevernas egna frågor, fram för allt i ämnen som är väldigt abstrakta. Ytterligare en 

strategi är, att hitta några frågor som eleverna kan bära med sig genom ett arbetsområde. En 

informant pekar på vikten av att gå bort från det rent teoretiska, och försöka koppla in 

praktiska moment 

 

Lärarens attityd och kommunikation kan också nyttjas som motivationsstrategier. En 

informant beskriver hur hen lyfter fram det positiva och förbättringar stora som små. Att 

lärare är ärliga, är engagerade och visar lite känslor framlyfts också i intervjuerna som att sätt 

att arbeta med strategier. 

 



 

 

 

 

 

Gällande lärarens sätt att lägga upp undervisningen återfinns fyra nyckelord i intervjuerna: 

variation, upplevelser, delaktighet och struktur. Det behövs väl variation, menar HL6. Oavsett 

vilken metod som används blir eleverna trötta på den efter ett tag.  

 

Upplevelser som väcker intresse eller nyfikenhet kan ge en ”aha-upplevelse” och därmed 

fungera motiverande för lärande. Delaktighet pekades också ut som värdefullt i 

lektionsupplägget. Att alltid få med dem i det, att de får vara delaktiga i det vi gör. Annars är 

det lätt att de zoomar ut, förklarar HL 2.  Vissa områden behöver en bra strukturerad 

genomgång för att verkligen locka eleverna till arbetet och höja motivationen. 

 

Förändringar? 

Svaren på frågan om lärarnas syn på elevers studiemotivation förändrats över tid visar på en 

viss spridning i uppfattningar. HL5 hävdar, att en förändring är att utvecklingen har gått från 

pliktskolan som de själva gick i, till en skola där elever i dag ifrågasätter mycket mer. Det gör 

för övrigt även föräldrar. En annan av högstadielärarna (HL1) resonerar om, att under 

pliktskolans tid genomförde eleverna sin sak och var kanske lite intresserade, men aldrig 

helhjärtat. Jämfört med idag upplever läraren, att de som verkligen är intresserade, de är 

intresserade på riktigt.  

 

En annan av lärarna upplever, att hen måste motivera elever och försvara vissa moment i 

mycket större utsträckning i dag jämfört med förr (HL 8), med förtydligandet: Då var det i 

princip bara ’Nu gör vi det här, punkt. Inga frågor’. I dag får vi ofta frågan ’Varför då? Vad 

är det … vad ska det här leda till, vad är det här bra för?’ 

 

Frågan om de upplever att elevernas studiemotivation förändrats under den tid de varit lärare 

ger också flera svar. En tydlig förändring gällande studiemotivation är hemmasittningen, 

påpekar HL 4. Det är många elever som inte kommer till skolan och då blir det väldigt svårt, 

att skapa relation till dem. Läraren förtydligar: …vi lägger enorma resurser på att ens få hit 

barn och ungdomar. Då har vi tappat tre av de här sakerna som var viktig, gruppen, vi lärare 

och föräldrar.  

 

En annan förändring informanterna påtalar, är dagens snabba respons på allt, exempelvis 

Tiktok och Youtube, påverkar elevernas tålamod negativt. Saker och ting ska levereras snabbt 

och avklaras ännu snabbare (HL7).  

 

Två av informanterna beskriver det motsatta perspektivet, nämligen att elevernas studiemoti-

vation inte har förändrats under tid, utan att elever förändras hela tiden.  Studiemotivation går 

därmed mer i vågor. Klasskulturer, känslor och stämning förändras över tid, i och med att 

individer i en grupp förändras.  
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En annan avvikande synpunkt som förekommer i intervjuerna är, att studiemotivationen 

förändras med åldern. Yngre barn är mer motiverande än de äldre.  

 

Skolan och skolämnen 

Skolans fysiska miljö påverkar elevers motivation, enligt samtliga informanter. Interiörer, 

färger, möbler, luftkonditionering, utrymme, bekvämlighet, modern teknik, städade, rena och 

fräcka lokaler är sådant som nämns under intervjuerna. Även högstadielärarna ser ett behov 

av fler grupprum.  Ett talande citat är följande: När vi har stora grupper i våra små salar så 

då hämmar det också lite motivationen för då måste man stå och vänta kanske och man får 

inte det här flow:et i ett praktiskt ämne (HL3).  En annan lärare påpekar att vissa elever också 

mår nästan fysiskt dåligt av att vara tillsammans med 25 andra dag ut och dag in. En typ av 

utrymme som särskilt nämns är toaletterna. Det är viktigt att de är trygga och fräscha.  

 

De intervjuade lärarna uttrycker inte att det är lättare att motivera eleverna i vissa ämnen, 

förmodligen därför att de alla är ämneslärare och undervisade i sina ämnen. Däremot 

framkommer synpunkten att innehållet blir svårare på högstadiet och därmed blir det som 

upplevs svårt mindre roligt och motivation minskar. Dock påpekar flera av informanterna, att 

studiemotivationen är individuell för olika ämnen och elever och också personberoende. Det 

är klart att ska jag köra igång med historia, så vet jag att det är en elev som brinner för 

historia, den behöver man inte jobba mycket med. Så att det där är från elev till elev. En del 

är redan motiverade i början för att de vet vad de ska jobba med. Och en del kanske tvärt om, 

”det här är inte min grej”, dem måste man verkligen jobba med (HL2).  

 

En annan av högstadielärarna (HL9) anser att den individuella studiemotivationen påverkas 

av, om eleven är praktiskt lagd eller teoretiskt lagd, men även av förmågan att se syftet med 

innehållet. Två av informanterna framhåller, att elever tycks bli förvånade och mer ointres-

serade, när teoretiska delar läggs in i mer praktisk estetiska ämnen, såsom hemkunskap och 

teknik. HL 6 uttrycker följande: ’va, ska vi ha teori också?’ Man har inte den förväntningen. 

 

En lärare menar, att det ska finnas … ett bord dukat med en massa olika saker i skolan, så 

någonstans så har alla elever en arena de kan lyckas i (HL8). Där kan eleverna hitta någon 

form av trygghet, så att de faktiskt kan acceptera att förlora eller visa sig dålig på andra 

arenor.  

 

Det är också lättare att motivera en elev som kommer med någon typ av inre motivation och 

intresse, än en elev som kommer helt utan inre motivation, hävdar HL2.  

 

Arbetslaget och skolledningen 

Diskussioner i kollegiet eller arbetslaget om elevernas studiemotivation eller brist på 

motivation förs regelbundet och på olika sätt, enligt informanterna. De analyserar resultat 

exempelvis i slutet av en termin och tittar på ”varför gick det som det gick i höstas?”, enligt 

HL5. Därmed kan lärarna hitta orsaker till prestationer och då dyker också begreppet 



 

 

 

 

 

motivation upp. De nöjer sig inte med att diskutera vad kan det bero på, utan går vidare och 

resonerar om vad de kan göra, för att eleven ska bli motiverad, enligt HL3.  

 

Två andra informanter beskriver, hur de i skolans utvecklingsarbete med ledarskap och 

lärarrollen belyst studiemotivation.  

 

Ett annat perspektiv på diskussioner i arbetslag beskrivs av HL6, som menar att diskus-

sionerna oftare förs gällande elever som är omotiverade än de som är motiverade.  

 

Uppfattningen om skolledarnas roll från högstadielärarna, är att cheferna har både ansvar och 

inflytande på elevers studiemotivation. Dock handlar det om var rektorerna sätter fokus och 

om de skapar utrymmen för dylika diskussionerna. Nivån på rektorernas delaktighet i arbetet 

med studiemotivation menar man dock vara skiftande. Några informanter menar att rektor 

aktivt deltog i arbetet, andra ser bara ett indirekt stöttande och någon att rektor inte alls är med 

på banan. En informant påpekade följande: …att de är ute mer i korridorerna, och ut på 

lektion.  Om en rektor eller skolledare visar intresse och tycker att det är viktigt och visar på 

varför de tycker det är viktigt, och leder ett utvecklingsarbete gentemot ökad studiemoti-

vation, så kommer den rektorn att dra med sig kollegiet i det arbetet. Och väljer man å andra 

sidan att inte göra det, då kommer heller inte kollegiet att dras med lika mycket (HL7).  

 

Hemmets och kamraternas roll 

Hemmet har, menar högstadielärarna, en avgörande betydelse för elevers studiemotivation. 

Budskap och attityder om skolan från hemmet påverkar eleverna såväl positivt som negativt. 

Hemmet och skolan bör sända samma budskap, att ämnen och lektioner är viktiga. Avgörande 

är att vårdnadshavare intresserar sig för sina barn och frågar ja, men vad lärde du dig i dag?, 

menar HL1.   

 

En informant påpekar, att elever från en studievänlig miljö med föräldrar som har haft 

framgång i skolan, kanske genomgått universitetsstudier, är i ett annat läge jämfört med elever 

med föräldrar som inte studerat vidare. Man kan se det att är det då en elev som är barn till en 

före detta elev som inte har framgång eller inte tyckt om skolan, så kan det där smitta av sig 

enligt HL 1.  En annan informant förstärker detta, genom följande beskrivning: Jag har elever 

som har sagt rakt ut att, ’min mamma tycker inte det är något viktigt med ditt ämne, så jag 

jobbar inte, utan jag ska satsa på det och det och det i stället (HL2).  

 

Ett budskap från en tredje informant är, att berätta för föräldrarna, när man träffar dem, hur 

värdefullt det är att tala väl om skolan hemma. De får självfallet ha åsikter om skolan, men 

detta ska de ta det med personalen genom att vara engagerade, enligt HL8. En annan synpunkt 

är, att de flesta barn vill göra sina föräldrar stolta, och visar man som förälder, att skolan är 

viktig, då kanske barnet har större lust att visa sig duktig, enligt HL4.  
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Klasskompisar påverkar varandra både positivt och negativ vad gäller studierna studierna, är 

en uppfattning som framkommer i intervjuerna.  Om de umgås med kompisar som är 

”hungriga och på hugget”, blir de peppade, att också att fixa studierna, förklarar HL 3.  En 

stark grupp som är motiverade påverkar ju hela lektionerna. Det gäller, att eleverna utnyttjar 

varandra och drar varandra framåt. Den läraren beskriver också det motsatta: Får en elev höra 

att ’Va, vad är du för pluggis? Vad håller du på med?’, då är det inte så lätt att stå upp för 

sin egen sak (HL5). 

 

Status och kompisar är också sammanlänkade. Föräldrar tappar lite makt, när eleverna blir lite 

äldre. Kompisarna är viktiga under högstadietiden, när eleverna lösgör sig ifrån föräldrarna 

och då är det jätteviktigt att ha bra kompisar, påpekar HL7. 

 

Hälsans betydelse 

De intervjuade lärarna uttrycker tydligt, att den fysiska hälsan är en viktig pusselbit för 

studiemotivation exempelvis genom betydelsen av bra mat, träning och sömn. En lärare 

berättar följande: Titta på frukosteringen på morgon /…/ så har vi ungar som kommer med en 

cola eller en Redbull i näven. Och så ”Har du ätit frukost?” ”Nej, jag kan inte äta på 

morgonen”. Men de trycker energidryck eller läskeblask eller godispåse. Där kan jag känna, 

det där är ett föräldraansvar. (HL3). 

 

Den psykiska hälsan anser informanterna, är i vikt för studiemotivation likvärdig med den 

fysiska hälsan. Mår eleven inte bra i huvudet, har den inget fokus och tappar tråden. Mår 

eleven inte bra psykiskt, så orkar hen knappt med sig själv. Då har hen heller inget utrymme 

för att ta in ny kunskap, hävdar HL6. Det är ofta då eleven inte ens orkar gå hit. 

 

Samtliga högstadielärare menar att hälsans betydelse för motivation tas upp under skoltid, i 

stor utsträckning.  De brukar både prata med dem och bevisa för dem, hälsans betydelse. Ett 

exempel är fysmatteprov, ett samarbete mellan hemkunskap, idrott och matematik, för att 

eleverna ska förstå praktiskt, vilken betydelsen är … lite pain in the ass och störa dem lite när 

de kommer med en läsk eller en chipspåse eller en chokladkaka, och ifrågasätta lite varför de 

kommer med det på måndag morgon till exempel (HL8). Denne lärare konstaterar, att det inte 

föreligger förbud att äta godis på raster.  

 

Konklusioner 

De nio högstadielärarna ger, som mellanstadielärarna, en mindre enhetlig bild av elevers 

studiemotivation jämfört med kollegorna på lågstadiet. Studiemotivation beskrivs också 

ganska ingående, av dem som: en vilja att lära sig, att utvecklas för sin egen skull, nyfikenhet, 

intresse, att utmana sig själv, inställning, att förstå syftet, ansvarsförmåga, att känna sig 

duktig, att klara saker samt grunden till framtida studier. En sammanfattning av påverkans-

faktorer är följande: arbetsmiljö, lärare kompisar, förväntningar, hemmet samt betyg. 

 



 

 

 

 

 

Studiemotivation bedöms hänga ihop med elevers lärande och informanterna betonar, att 

många olika faktorer motiverar eleverna såsom betyg, belöningar och framtid. Studieresultat 

är viktigt för vissa högstadieelever, för andra inte. Dåliga resultat sänker motivationen. 

 

Dessa informanter pekar också på ett relativ nytt fenomen som hinder för studiemotivation, 

nämligen hemmasittare, eller elever med hög frånvaro. Andra hinder som påtalas är distrak-

tioner från annat, relationer och kommunikation, lärarnas tidsbrist och för många elever för 

lärare att hantera samt elevens roll i gruppen. 

 

Även dessa informanter framhävr lärarens roll för elevers studiemotivation. Lärarens 

personlighet, didaktiska val och ledarskap beskrivs som avgörande. Många strategier nyttjas, 

för att främja elevers studiemotivation, exempelvis belöning och bestraffning, förväntningar, 

fördjupa elevers intressen, vardagskopplingar, praktiska moment, attityder och kommuni-

kation samt att lyfta fram det positiva.  Undervisningens upplägg för framgång utifrån 

studiemotivation, kan sammanfattas med orden variation, upplevelser, delaktighet och 

struktur. 

 

Lärarna har olika syn på, om deras egen uppfattning om elevers syn på studiemotivation 

förändrats. De påpekar, att eleverna har andra attityder idag jämfört med tidigare och 

använder metaforerna plikt- och lustskola samt understryker, att idag ifrågasätts skolan mer än 

tidigare. Frågan om elevers studiemotivation förändrats ger också disparata svar. 

 

Den fysiska miljön är viktig. Interiörer, färger, möbler, utrymme, luft, modern teknik, 

bekvämlighet, städ, fräschör påverkar studiemotivation. Vidare påpekas behov av grupprum 

och betydelsen av rena och fräscha toaletter. 

 

Dessa lärare tycker inte att det är lättare att motivera eleverna i något enskilt ämne, utan ser 

motivation ur ett individperspektiv. Däremot hävdar de, att innehållet, eftersom det blir 

svårare på högstadiet, leder till, att vissa elever upplever det tråkigt, vilket minskar 

motivationen. 

 

Diskussioner om studiemotivation förs regelbundet i arbetslag på olika sätt. Skolledningens 

roll i frågan bedöms viktigt men engagemanget ses som skiftande från rektorernas håll. 

Hemmets betydelse upplevs avgörande och viktigt är föräldrars budskap och attityder. 

Kompisarnas påverkan bedöms som stor, både i positiv och negativ bemärkelse. 

 

Hälsans betydelse bedöms viktig, såväl den psykiska som den fysiska. Lärarna menar att detta 

behandlas ofta och mycket under olika lektioner och i olika teman.   
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6.2.4 Konklusioner 

 

Jämförelse mellan lärares uppfattningar i de tre årskurserna- likheter och skillnader 

Sammantaget kan konstateras att det finns många likheter i hur de tre lärargrupperna resonerar 

kring intervjufrågorna. De kvalitativa skillnader som kan skönjas är, att lärarna i de högre 

årskurserna ger mer exemplifierande och ingående svar samt att problembilden med studie-

motivation målas mer komplext och fördjupas. Slutsatser som kan dras av det, är att motiva-

tion är ett område som blir mer central och kanske mer utmanande ju äldre barnen blir, kanske 

framträder också bristen på motivation tydligare.  

 

Kärnan i begreppet studiemotivation beskrivs relativt lika av samtliga: motivation byggs upp 

av intresse, av vilja och en nyfikenhet att lära. Det är dock endast lärarna på lågstadiet som 

lyfter fram lusten att lära. Högstadielärarnas beskrivningar är utförligare och de beskriver 

många inre drivkrafter så som att utmana sig själv och ansvarsförmåga. Högstadielärarna tar 

även upp motivationens koppling till framtida studiemöjligheter.  

 

När intervjun efterfrågar uppfattningar om påverkansfaktorer, beskriver lärarna hur många 

faktorer påverkar och samspelar. Det är individuella förutsättningar, exempelvis mående och 

sömn. Vidare menar lärarna, att relationer till både lärare och kamrater samt grupp/ och 

klassammansättningen spelar roll. Slutligen lyfts betydelsen av hemförhållanden och att 

vårdnadshavare är positivt inställda till skolan. Årskurs sex är första gången eleverna på de 

deltagande skolorna får betyg, vilket avspeglar sig i lärarna för de högre årskursernas svar, 

dels benämns betygen som en påverkansfaktor, dels får utsagorna en annan riktning, där 

bekräftelse av och förväntningar på eleverna blir mer centrala. Sammantaget anses motivation 

definitivt som viktigt för lärandet, men hur betydelsefulla studieresultaten är varierar för de 

olika årskurserna.  Samtliga tre lärargrupper lyfter fram bristen på tid, som en begränsande 

och försvårande faktor. Från årskurs sex framträder konkurrens om elevernas tid och 

uppmärksamhet som en negativ påverkansfaktor på motivationen. Lärarna i årskurs åtta 

beskriver även de utmaningar som uppkommer som följd av, att elever har omfattande eller 

fullständig frånvaro, det vill säga gruppen hemmasittare. 

 



 

 

 

 

 

Samtliga lärargrupper i denna studie framhåller unisont hur betydelsefull läraren är för 

studiemotivationen. Det råder dock ingen total samsyn hos lärarna om vad hos lärarna som är 

betydelsefullt för eleverna.  Personlighet, ledarskap och didaktiska val beskrivs av alla 

lärargrupper som viktiga inslag. Lärarna i årskurs sex och åtta framhåller behovet av att skapa 

struktur och variation medan för lärarna i årskurs tre är, att fånga intresse och knyta an till 

tidigare erfarenhet mer betydelsefullt. Lärarna i årskurs åtta betonar också behovet av att 

lägga in praktiska inslag i undervisningen. Många av de strategier för att skapa motivation 

som beskrivs, är gemensamma och har två inriktningar. Det första är behovet av att förankra 

och tydligt förklara lektioners och övningars syfte och mål. Den andra är en betoning på 

positiv förstärkning, exempelvis belöningar och roliga inslag. Högstadielärarna beskriver 

därtill användningen av bestraffning. Både lärarna i årskurs tre och sex lyfter fram hänsyn till 

och behovet av att anpassa undervisningen till de enskilda elevernas förutsättningar och 

behov, något som lärarna i årskurs åtta inte nämner, samtidigt som de i gengäld menar att 

elevernas känsla av delaktighet är betydelsefull. 

 

Gällande förändringar i elevers studiemotivation eller i lärares syn på elevers studiemotivation 

finns ingen enhetlig bild bland lärarna. Lärarna i årskurs tre framhåller, att deras egen 

kunskap och förståelse för studiemotivation förändras i takt med den erfarenhet antalet år i 

yrket ger. Samtliga intervjuade lärare framhåller den konkurrens som skolan utsätts för från 

olika fritidssysselsättningar, media och spel. Vidare beskriver lärarna en förändrad inställning, 

ibland ökat ifrågasättande, från vårdnadshavarna.  

  

Den fysiska miljön uppfattas som viktig av samtliga lärare. Det tycks heller inte vara svårare 

att motivera elever till studier i något specifikt ämne, eftersom lärarna menar, att intresset för 

specifika ämnen varierar mellan olika elever. Lärarna i åk sex menar dock, att det är lättare att 

motivera eleverna i praktiska ämnen och de pekade därför på vikten av att lägga in praktiska 

inslag i undervisningen. 

 

Diskussioner i arbetslag tycks inte föras i någon större utsträckning ibland lärare för årskurs 

tre och sex men väl i åk åtta. Det som framkommer i intervjuerna är, att trots att man känner 

till kopplingen mellan studiemotivation (elevens eget driv) och lärande, är detta något de 

sällan pratat om i arbetslagen. Några av arbetslagen beskriver, att detta är en fråga man 

tidigare arbetat mycket med, men att den har fått stå tillbaka till förmån för andra frågor.  

 

Skolledningens roll i frågan bedöms viktig men på ett mer övergripande plan och i relation till 

att skapa förutsättningar. 

 

Hälsan är betydelsefull för elevers studiemotivation, enligt alla lärare. De anser också att de 

tar upp frågan i undervisningen, allt mer ju högre årskurs tycks det.  
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6.2.5 Analys /reflektioner 
 

Från lust till prestation 

Lärarna ger en mångsidig bild av vad studiemotivation är och vad som påverkar den. De 

beskriver framförallt motivation som inre egenskaper, ett intresse för och en vilja att lära. Här 

framträder lärarnas uppfattningar, att många elever har inre motivation för lärande (jämför 

Wolfolk & Karlsberg, 2015). Lärarna i årskurs åtta beskriver också att komponenter i 

elevernas studiemotivation är förmågan att ta ansvar och att utmana sig själva. De lyfter även 

kopplingen till högre studier. Det är endast lärarna i årskurs tre, som beskriver lusten att lära 

som ett kännetecken på motivation. Vidare beskriver de den vetgirighet och iver, som deras 

elever uttrycker, medan lärarna för de äldre åldrarna framhåller elevens inre motivation och 

vilja att utvecklas. I relation till att betyg kommer in för första gången i årskurs sex, kan denna 

vridning i beskrivningar representera ett ökat tryck på den individuella prestationen, på 

målorienteringen i klassrummet och kanske på en ökad konkurrens mellan eleverna. Det kan 

kortfattat uttryckas som, att studiemotivation i lärarnas perspektiv går, från lusten att lära till 

ett mer målorienterat innehåll med växande ålder på eleverna. 

 

Struktur och variation 

Lärarna framhåller att motivation är betydelsefull för lärandet och för högstadielärarna finns 

det en tydlig koppling mellan motivation och prestation. I sina beskrivningar av vad som 

påverkar motivationen visar lärarna på en grundläggande förståelse för, att det både finns inre 

och yttre faktorer som påverkar den motivation som eleven genom sitt förhållningssätt ger 

uttryck för i klassrummet. De framhåller i sina beskrivningar den betydelse de själva har, för 

att få elever intresserade och motiverade, men de strategier de beskriver är relativt generella 

och främjande, alltså med syfte att få med alla. Framförallt från lärarna i årskurs sex och åtta, 

framhålls struktur och variation i undervisningen som viktiga inslag för att nå alla elever. De 

beskriver få strategier, för att nå elever med låg eller ingen motivation.  Det kan tyda på, att 

det saknas en djupare kunskap och förståelse för motivationens komplexitet samt den växel-

verkan som föreligger mellan yttre och inre faktorer, det vill säga hur yttre påverkansfaktorer 

införlivas i den egna personen och omvandlas till inre egenskaper.   

 

Att fånga individen – senare gruppen 

När lärarens betydelse för studiemotivationen beskrivs, framhåller lärarna i årskurs tre ett stort 

fokus på att fånga varje elev och knyta an till deras tidigare kunskaper (jfr Lespiau & Tricot, 

2019), medan lärarna i årskurs sex och åtta betonar behovet av att kunna skapa struktur, gärna 

en gemensam, samt att kunna variera undervisningen. Lärarna i årskurs sex och åtta fram-

håller även behovet av praktiska inslag. En tolkning är, att i de två högre årskurserna får indi-

videns behov stå tillbaka i relation till gruppen. Kanske kan den lust och glädje som beskrivs i 

de yngre åldrarna hänga ihop med, att undervisningen i högre grad matchas mot de förutsätt-

ningar och behov varje elev har, medan en mer allmänt orienterad undervisning har svårt att 

fånga intresset och motivationen hos den enskilde. För att spetsa till det; trots att lärarna ger 

mer och mer detaljerade och specifika beskrivningar av motivationen och dess påverkans-

faktorer ju högre upp i åldrarna lärarna undervisar, är undervisningen och strategierna de 



 

 

 

 

 

lyfter fram för att öka motivationen hos eleverna mer generella och allmängiltiga med fokus 

på struktur och variation. 

 

Skolans hårda miljö 

När vi frågar om studieresultat motiverar eller begränsar motivationen får vi varierande svar. 

Lärarna framförallt i årskurs sex och åtta framhåller, att studieresultaten stressar vissa elever 

och att dåliga resultat i sin tur sänker motivationen. Som vi tidigare beskrivit, vill lärarna i 

årskurs åtta lyfta problematiken med hemmasittare. Hemmasittare är en vardaglig benämning 

på elever med omfattande och många gånger problematisk frånvaro. Lärarna är bekymrade, 

då de menar att det är svårt att motivera en elev som man inte får tillgång till. Det är många 

aspekter en lärare måste ta hänsyn till i och utanför klassrummet och flera av de intervjuade 

lärarna beskriver, hur skolan idag får konkurrera om elevens uppmärksamhet och motivation. 

Lärarna på samtliga stadier beskriver en otillräcklighet och tidsbrist, att det är för lite tid och 

för många elever. 

 

Flickor och pojkar – ingen stor skillnad 

Utifrån de omfattande meritvärdesskillnader som finns mellan pojkar och flickor, är en 

relevant fråga att belysa, om det utifrån studiemotivation, från lärarnas sida, upplevs föreligga 

några skillnader mellan pojkar och flickor. Generellt är det få av lärarna som beskriver, att de 

upplever, att de är några större skillnader mellan könen. Det är bara några lärare i årskurs sex 

som beskriver, att pojkar många gånger tar mer av talutrymmet och pratade rakt ut i klass-

rummet och därmed stjäl utrymme från flickor, vilket skulle kunna ha bäring på studiemo-

tivation. Tidigare forskning visar på en komplex bild av vad som kan påverka prestations-

skillnaderna mellan pojkar och flickor (Åhslund, 2019), faktorer som i flertalet fall överens-

stämmer med de faktorer som påverkar motivationen. Många för pojkar gynnsamma arbets-

sätt används, (praktiska inslag och liknande) liksom metoder som förstärker genushierarkier 

(tävlingsinslag) och bygger på jämförelse. Exempelvis lyfts användandet av Kahot och 

Quizlett, som bygger på att eleverna tävlar mot varandra, som redskap för att öka motiva-

tionen (jfr Nieminvirta, 2004). Tävling och jämförelse med andra elever kan ge upphov till 

undvikande strategier hos vissa grupper av elever, framförallt hos pojkar. Återigen kan det 

vara en avsaknad av djupare kunskap och förståelse för grupprocesser som gör, att man blir 

blind för de skillnader och hinder som uppstår för omotiverade elever och kanske framförallt 

för pojkar i klassrummet.  

 

Arbetslagens prioritering på annat 

Trots att samtliga lärare framhåller den betydelse studiemotivationen har för elevernas 

möjligheter att lyckas i skolan, är detta inte en fråga som i de yngre åren (årskurs tre och sex) 

diskuteras i någon större omfattning på arbetslagsmötet. För lärarna i årskurs åtta är frågan 

mer central, då de också beskriver fler utmaningar med elever utan motivation. Det som 

framkommer i intervjuerna med lärarna i årskurs tre och sex är, att trots att man känner till 

kopplingen mellan studiemotivation (elevens eget driv) och lärande, är detta något de sällan 

pratar om i arbetslagen. Några av arbetslagen beskriver, att detta är en fråga man tidigare 

arbetat mycket med men att den tappats bort och fått stå tillbaka till förmån för andra frågor. 
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Hur är det med den psykiska hälsans betydelse för motivation? 

Hälsan är betydelsefull för elevers studiemotivation, enligt alla lärare och enligt svenska 

myndigheter (till exempel Skolverket, 2012; Skollagen SFS 2010:100) och Världshälso-

organisationen (WHO, 2016). De beskriver, att det finns en tydlig koppling mellan både den 

fysiska och psykiska hälsan och elevernas motivation. Samtliga lärargrupper har god 

kännedom om vad som är betydelsefullt för en god fysisk hälsa: sömn, mat och fysisk 

aktivitet. När lärarna pratar om den psykiska hälsan framhåller de, hur oerhört betydelsefull 

den är, men de kan inte, på samma sätt som med den fysiska hälsan, ge exempel på vad som 

ger en god psykisk hälsa. Deras utsagor kan tolkas som villrådighet och maktlöshet som de 

inte riktigt vet hur de ska bemästra. Lärarna i årskurs tre beskriver till och med att de tycker 

sig se hur psykisk ohälsa kryper ner i åldrarna.  Lärarna i årskurs åtta beskriver i högre grad 

studiemotivationens komplexitet i förhållande till hälsa och arbetar med den vid olika 

tillfällen och i olika ämnen. De arbetar dock främst på gruppnivå och tappar kanske den 

individuella elevens förutsättningar och behov 

 

Lite(t) nytt och vissa förändringar 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att lärares syn på studiemotivation är tämligen enhetlig 

utan några större överrakningar. Att motivation ändras till innehåll ju äldre elever lärarna 

arbetar med är självklart. Att lektioner ska vara varierade och strukturerade är heller inget 

nytt. Däremot ser vi att begreppet hemmasittare smyger sig in på högstadiet som ett hinder för 

studiemotivation, likaså en allt hårdare miljö med stress, tidsbrist och lärarnas känsla av 

otillräcklighet. Förvånansvärt få lärare beskriver skillnader mellan pojkar och flickor gällande 

studiemotivation. Förvånande är också de vaga beskrivningarna av psykisk ohälsa som 

otvivelaktigt ökar. Kanske menar lärare, att detta åligger EHT:s ansvar? 

 

Arbetslaget tycks inte heller prioritera studiemotivation och detta kan förstås som resultat av 

en prioritering från ledningshåll. Det tycks utifrån intervjuerna finnas ett stöd för, att 

rektorernas strategival för att arbeta med motivationsproblematiken i skolan, har stöd för att 

göras utifrån ett helhetsperspektiv, mer än att arbeta med riktade insatser mot elevgrupper 

eller ämnen. Kanske vore det en idé värd att pröva? 

 

Jämförelse mellan elevers och lärares uppfattningar  

Vid en jämförelse av uppfattningar mellan elever och lärare som grupp, finns såväl likheter 

som skillnader. Nedan redogörs för några: 

 

Viljan att lära sig kopplar båda grupperna ihop med lust, intresse och vetgirighet samt 

framtida studier och arbete. Dock kopplar lärarna ihop detta med inre motivation i större 

utsträckning än vad eleverna gör. Här framgår en skillnad i perspektiv mellan de båda 

grupperna. 

 

Motivationens betydelse för lärandet har stor betydelse enligt både lärare och elever. Elever 

resonerar dock, att det ska vara kul och intressant medan lärare mer betonar elevers inställning 



 

 

 

 

 

och känsloläge. En fråga som inställer sig är: hur kan både elever och lärare påverka eller 

skapa ett positivt känsloläge i undervisningen?  

 

Betygens betydelse för motivationen beskrivs lite olika av de båda grupperna. Båda är ense 

om att betyg är tveeggat i relation till motivation. De kan främja eller sänka motivation. 

Intervjuerna ger vid handen, att lärare i högre grad än elever pekar på betygens betydelse för 

prestationer i skolan. Framför allt ses inverkan från resultat eller betyg som negativt, för de 

elever som inte lyckas, och man anar hos såväl elever som lärare en beskrivning av en negativ 

spiral. Ett sådant resultat styrker i viss mån de resultat som Klapp (2015) lyfter fram, 

nämligen en viss negativ effekt för betyg, i synnerhet för lågpresterande elever.  

 

Lärarens stora betydelse beskrivs i båda grupperna men med vissa nyansskillnader. De tycker 

att läraren ska leda lärandet och vara en god förebild som skapar goda relationer med och 

mellan eleverna. Eleverna pekar tydligare på personliga egenskaper såsom att lärarens är snäll 

och rättvis, medan lärarna pekar på mera på professionella och didaktiska kompetenser.  

 

Gällande upplägget på lektioner finns stora likheter mellan elevers och lärares uppfattningar. 

Undervisningen ska vara varierad och strukturerad med inslag av praktiska eller mer konkreta 

moment. Eleverna lyfter tydligt uppfattningen, att genomgångar inte får vara för långa. Lärare 

poängterar elevers delaktighet och vikten av, att undervisningen utgår från elevernas intres-

sen, vilket inte eleverna gör. Inslag med happenings eller praktiska moment som elever 

efterlyser, ser lärare en viss problematik i. De menar att elever ofta är luststyrda och vill få 

omedelbar feedback, vilket inte alltid fungerar utifrån lärarens synvinkel. Lärare ser detta som 

en konsekvens av dagens samhälle den nya tekniken med tillgänglighet och omedelbar 

respons i sociala medier. Skolans pedagogik kan inte konkurrera med detta.  

 

Skolämnena är det som mest särskiljer elevers och lärares uppfattningar. Medan eleverna har 

tydliga uppfattningar om sämsta och bästa skolämne, har inte lärare det. Eleverna pekar ut 

svenska och matematik som tråkigaste eller svåraste ämnen och praktiskt estetiska ämnen som 

de bästa. Lärare menar att uppfattningar om svåra eller lätta ämnen handlar om vad elever 

tycker om och är intresserad av. Vad denna diskrepans beror på, är svårt att sätta fingret på. 

De lärare som intervjuades kommer från en bred variation av ämnen och kanske är besvär-

ande, att peka ut sitt eget eller andra kollegors ämne som tråkiga eller svåra? En annan tanke 

värd att begrunda är, såväl perspektivskillnad som erfarenhetshorisonters betydelse, när man 

svarar på den typen av frågor. 

 

Uppfattningar om skolans lokaler särskiljer sig också. Elever liksom lärare efterfrågar 

grupprum medan lärare också pekar på interiörer, möblering och bekvämlighet som viktiga 

faktorer. Dessutom är båda grupperna överens om, att lokalerna bör vara rena och fräscha.  
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Hälsans betydelse som för förutsättning för motivation och lärande, är stor enligt både lärare 

och elever. En särskiljande uppfattning är, att elever inte tycker att skolan behandlar 

hälsoaspekter i relation till studiemotivation i någon större omfattning, medan lärare, ju högre 

upp i skolsystemets åldershierarki de befinner sig, påpekar att detta förekommer i många 

sammanhang.  

 

Lärares uppfattningar och teoretiska perspektiv 

Som framgår av resultaten ovan tycks lärarna utgå från, att elever har en inre motivation för 

lärande och det kan också anas tendenser till ett kognitivt perspektiv (Wolfolk, 2020) på 

motivation. De uppmuntrar eleverna till ett autonomt lärande, vilket så klart är önskvärt för 

framtiden. Däremot kan inte så starka inslag av den sociokulturella teorin i deras utsagor 

skönjas.  



 

 

 

 

 

 

6.3 Rektorers uppfattningar om studiemotivation   
 

Bakgrundsdata 

För att fånga skolledarnas perspektiv och uppfattningar om motivation för lärande intervjuas 

totalt fem rektorer individuellt (2 kvinnor och 3 män), samtliga rektorer för F-9-skolor. 

Intervjuguiden finns i bilaga.  

 

Totalt består det empiriska materialet från rektorerna av 4 timmar och 45 minuters intervjutid 

med ett transkriberat material på 104 A4-sidor text.  

 

Intervjuguiden omfattar ett tjugotal teman och underteman, vilka återfinns i bilaga. Dessa har 

i beskrivningen nedan klustrats till olika underkapitel. Analysen utgår både från en deskriptiv 

ansats och hybrid innehållsanalys (Baden et al. 2020: Fereday et al, 2006). Vid referat eller 

citat anges rektorerna som R1-R5, för att dels upprätthålla anonymitetskriteriet i forskningen, 

dels indikera spridning av uppfattningar. 

 

Nedan följer först en sammanfattning av rektorernas uppfattningar som en beskrivande text av 

intervjuernas olika teman, därefter följer sammanfattning och analys. 

 

Studiemotivation – att lära sig 

Studiemotivation beskrivs som ett svårt och mångfacetterat begrepp och kanske därför också 

på olika sätt av de intervjuade rektorerna. Att hitta vägar för varje elev att kunna ta till sig 

kunskap och att lära sig, konstateras vara en utmaning. Därför behöver skolans personal skapa 

förutsättningar och förstå hur elever lär sig på bästa sätt, enligt R1. Vidare innebär studie-

motivation att eleven går i gång på och lär sig saker, därför att man som människa är nyfiken 

och intresserad, och det är en social process.  Det gäller för skolan att se till, så att det finns 

möjligheter och utrymme för eleverna att kunna följa den inre drivkraften och samtidigt se till 

att det finns motiverande studiemiljöer 

 

Det handlar om att hitta lusten, vilja lära sig saker och se nyttan. Det är lärarna som får 

eleverna motiverade till att lära, påstår R2. Det är vidare viktigt, att eleverna hittar en inre 

motivation till att lära och hittar känslan av att ha lärt sig, vilket leder till att de motiveras att 

gå vidare. Studiemotivation … ger någon slags signal till oss om en vilja, en rörelse framåt i 

någon riktning, hävdar R3. Alla har motivationen inom sig, i olika grad, sprungen ur olika 

orsaker. Det är skolans uppdrag att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt, så att 

eleven känner en hög grad utav motivation, är andra uppfattningar som kommer till tals i 

intervjuerna. 

Rektorerna pekar på många olika faktorer liksom på komplexiteten i frågan om vad som 

påverkar elevernas studiemotivation. Det omtalas som den stora utmaningen, att få alla elever 

intresserade och motiverade till att lära. En sådan faktor är att hitta studiero i varje klass. För 

många elever funkar skolan om det är tillräckligt mycket studiero i klassrummet. Och då kan 

det räcka (R4). Men för vissa behöver göras andra typer av anpassningar, för att hitta 



 

 

 

175 

 

motivationen att lyckas, exempelvis mindre grupper, anpassat schema, anpassad struktur, 

förkortade skoldagar samt enskild undervisning.  

 

En rektor (R5) menar, att variation, tydliga instruktioner och återkoppling och utvärdering av 

olika aktiviteter skapar motivation. Gruppdynamiska processer uppfattas även de väldigt 

centrala i sammanhanget. 

 

Ytterligare en motivationsfrämjande faktor som lyfts fram är, att få eleverna att inse att de har 

huvudrollen i sitt eget liv och därför behöver ha kontroll över vad som ska läras och göras. 

Ordning, struktur och fina arbetsplatser där eleverna trivs, påtalas också (R4). Vidare upp-

fattas att utvärdera och reflektera som sätt att motiveras till att lära. 

 

En engagerad lärare som lyfter fram saker och ting på flera olika sätt, för att hitta ingångar till 

alla, främjar också motivation, enligt R2. Så även lärarens lyhördhet för elevens dagsform och 

välmående. Att eleverna känner inflytande över sin skolsituation och ser att de har möjligheter 

att påverka sin studiesituation, påtalas av R1 som motivationsfrämjande. Hen förtydligar sin 

åsikt med följande: …egentligen allt, hela ... från där vi egentligen planerar och lägger upp 

undervisningen och ... till att vi faktiskt också involverar dem i själva utvärderingen och 

bedömningen utav deras prestationer. en sån där a och o-del i skolans ... ja, men grund-

läggande förhållningssätt och hur vi organiserar utbildning och undervisning.  

 

Ledarskap i klassrummet nämns också som en viktig faktor, nämligen att eleven känner sig 

förstådd, bekräftad, vet vad som ska göras och vad som förväntas.  

 

Att motivation är viktig för elevernas lärande och studieresultat är rektorerna övertygade om. 

… utan motivation, felinlärning, Ja, eller ingen alls… konstaterar R2.  Eleven behöver vara 

fokuserad och se, att innehållet verkligen ger denne någonting bra, då ökar motivationen, 

enligt R3. Tror eleven, att det är svårt att nå fram till målen minskar motivationen. En annan 

aspekt som lyfts är att elever vill känna sig duktiga, men om de känner att de inte har någon 

egentlig möjlighet att lyckas i skolmiljön, då väljer eleverna andra miljöer, där de får vara 

duktiga, hävdar R3.  

 

Rektorernas svar på frågan om studieresultaten är viktiga för elevernas motivation, är 

tudelade. En rektor (R3) menar, att studieresultaten är en av de starkaste motivations-

faktorerna. Upplever eleven sig som framgångsrik i skolan, så är det en stark motiverande 

faktor i sig. Även omgivningens reaktioner på resultatet spelar stor roll. Det kan förstärka 

eller försvaga studiemotivationen. Alla elever vill lyckas, så om eleven inte lyckas och får den 

kicken, slocknar studiemotivationen. En annan rektor (R5) hävdar, att resultaten inte 

nödvändigtvis påverkar motivationen. Det handlar mer om att synliggöra framstegen och 

utvecklingen både för elever, grupper och organisation. Hen förtydligade: Titta. I går stod du 

där. Nu står du här. Bra. Utveckling, det är det vi håller på med… 

 



 

 

 

 

 

På frågan vilka de största hindren är, för att nå elever som inte är studiemotiverade ges flera 

svar av rektorerna. Det är väldigt olika med vitt skilda anledningar, menar R3, och ibland 

väldigt svårfunna anledningar. Tidsbrist är ett hinder som nämns. Ett annat är begränsade 

möjligheter, att göra på olika sätt med 30 personer i ett klassrum. Det största hindret, det är 

om inte familjen är med på noterna, föräldrarna, slog R5 fast. Det kan omfatta värderingar, 

synsätt på samhälle och skola i stort, sociala miljöer som är destruktiva, med droger och där 

man inte får med sig vårdnadshavarna, då är det ohyggligt svårt att nå fram, beskriver denne 

rektor. Ett annat hinder som tas upp är, när eleverna själva absolut inte vill studera utan göra 

något annat, exempelvis spela spel.  De släpper inte in skolan, förklarar R1.  Elever med 

någon form utav NPF-problematik, specifikt generell språkstörning eller autism är det största 

hindret enligt R 2. Barn med autism är har överrepresenterade bland hemmasittare.  

 

Lärarens, förstelärarens och rektorns roll 

Lärarens roll, när det gäller elevernas studiemotivation, är oerhört viktig, enligt samtliga 

rektorer. En rektor sammanfattar detta med, att lärare bör ha ramar, regler och relationer (R4). 

Den rektorn tror mer på ett coachande förhållningssätt, där lärare leder lärandet och skapar 

goda psykosociala förutsättningar. Val av förhållningssätt innefattar vilken syn läraren har på 

eleven, lärandet och sin egen roll i lärprocessen. Det är lärarens roll, att faktiskt bidra till 

trygga och sociala situationer i skolan, fortsätter rektorn. En annan rektor är inne på ett 

liknande spår. Det är inte bara ämneskompetensen som är viktig. Läraren ska vara närvarande, 

delaktighet, ge instruktioner och skapa samarbete, vilket inte minst gör att förberedelser är 

också är betydelsefulla. Även om läraren har en planering som fungerar bra, måste hen 

förbereda sig och göra lite mer än planeringen, hävdar R4. Läraren måste också stå för 

organisationen, se till så att man lär ut hur man jobbar i grupp och hur man angripet ett ämne. 

Läraren är också en inspiratör som måste iscensätta fina samtal.  Så att läraren naturligtvis är 

viktigast efter eleven själv, konkluderar R1. 

 

Undervisningens upplägg är viktig för elevernas motivation enligt samtliga rektorer. Det är ju 

A och O och det är där allting måste börja, påstår R 5. Läraren behöver anpassa sig efter 

elevgruppen, variera och strukturera undervisningen, göra den intressant och spännande, ge 

tydliga instruktioner, lägga in praktiska eller laborativa inslag, vara välorganiserad och knyta 

samman undervisningen och gjorda lärdomar i slutet, främja internationellt samarbete och 

arbeta tematiskt.  Lektionens uppbyggnad och genomförande är ju helt central understryker 

även R1.  

 

Förstelärarens roll är inte direkt kopplad till elevernas studiemotivation men möjligen 

indirekt. På en skola påpekar rektor, att förstelärare arbetar: … på uppdrag av rektor och 

uppdraget är väldigt väldefinierat och kopplat till vad det är vi ska åstadkomma rent ... ja, 

men operativt, om man säger så. Rent strategiskt /…/ de är viktiga ledare i skolans 

organisation /…/ är det studiemotivation som är viktigt, ja, då tänker jag att då är det de 

tankarna och idéerna som ska prägla det (R2).  
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En annan rektor nyttjar förstelärarnas roll på två sätt. Dels som ett specialpedagogiskt 

uppdrag, dels ett förstelärarpar som jobbar med att följa upp elevernas resultat (R1). Det 

senare går att härleda till studiemotivation. En tredje rektor (R3) nyttjar förstelärarna på olika 

sätt. I områden där skolan har profilerat sig, IT-sidan där de har stora utmaningar samt de 

ämnen där de underpresterar såsom i matematik. Även rektor 5 använder förstelärare 

ämnesspecifikt inom matematik, svenska och svenska som andra språk. Rektor förtydligar 

förstelärarens roll: De är också en jättestor nyckel till att motivera inte bara eleverna ska jag 

nog säga utan även sina kollegor, för de har ju också den här fördjupningen i ämnet, tänker 

jag, så att det förväntar jag mig av dem (R5). 

 

Gällande rektorns roll kopplat till elevernas studiemotivation, ges olika infallsvinklar.  En är 

att som skolledare bygga en organisation, där lärarna verkligen får möjlighet att samarbeta 

kring eleverna, lära känna eleverna och hitta nycklarna samt att ta hjälp av EHT, när det 

behövs, beskriver R4. Hen förtydligar sig: Som skolledare tycker jag att då handlar det om 

att sätta förutsättningarna för lärarna att hinna se varje elev, och ta vara på och ta del av 

den dokumentation och information vi får med från eleven underifrån …  

  

En annan rektor (R1) pekar på vikten av att se till så att läraren har möjlighet till kompetens-

utveckling samt ge förutsättningar i schemaläggning och i hela organisationen för detta. 

Rektor ska vara normgivare, organisatör och tydlig med värderingar. I normgivningen ligger 

också det pedagogiska ledarskapet och rektor måste förstå och diskutera lärprocesser. En bra 

rektor ska inte härja runt, utan den ska se till så att det faktiskt fungerar. Så det är väldigt 

mycket att vara strategisk och ha ett perspektiv på helheten som gör att man kan sy ihop det 

/…/det är rektorn då som är den centrala normgivaren för både lärarna och eleverna (R1).  

 

Samma spår är R3 inne på, när hen beskriver, att rektor ska sätta ribban och målet samt ange 

tonen. Rektor ska vara delaktig i både de små detaljerna och måla de stora penseldragen.  …i 

möte med människor varje dag och varenda minut egentligen, vad det ger för signal om vad 

som är viktigt också /…/. Så att jag försöker nog nyttja alla formella och informella tillfällen 

för att förmedla, på något sätt, min idé om hur vi ska lyckas med det vi ska åstadkomma (R3). 

 

En annan av informanterna (R5) problematiserar bilden med elevers studiemotivation och 

påpekar, att det är lärarna som träffar eleverna. Dock finns pedagogiska konferenser eleverna 

till gagn som ger rektor förutsättningar för att diskutera dylika frågor. Rektor ska medverka i 

lektionsbesök, för att vara delaktig i diskussionen, när det gäller ämneslag och didaktiska 

frågor, menar R4. Rektor ska finnas med i ämneslag och diskutera skolans resultat. Rollen i 

hela organisationen är att synliggöra vilket tänk skolan har i frågor gällande utbildning, 

utveckling och lärande. Rektor har verktyg att skapa förutsättningar som ger lärarna och 

eleverna den handlingsfrihet de behöver, för att kunna göra det jobb de ska göra tillsammans.  

 



 

 

 

 

 

Förändringar? 

Svaret på frågan om rektorernas syn på elevers studiemotivation har förändrats under den tid 

de arbetat i skolan, besvaras jakande av fyra och nekande av en rektor. En rektor (R2) påstår 

sig ha blivit bättre på att förstå eleverna med åldern, erfarenheter, vidareutbildning och att 

därmed kunna fånga in och hitta motivationen hos alla. En annan rektor (R4) hävdar, att hen 

tycker att det är svårare att motivera högstadieelever jämfört med mellanstadieelever. Elever-

nas motivation har minskat under årens lopp, ansåg R1, och därför krävs det mer i dag av 

lärare och skolpersonal, för att eleverna ska fokusera på skolarbetet. Det finns så många andra 

saker som tar deras tid i anspråk inte minst den digitala världen. Rektorn förklarar vidare, att 

idag så räcker det inte att säga till en elev att lära sig saker ’bara för att’. Det godtar elever 

inte, utan det behövs en förklaring till varför de ska lära sig just detta. Skolan har blivit mer 

ifrågasatta idag. Den rektor (R3) som har av avvikande uppfattning, har alltid tyckt att studie-

motivation varit viktig, och vet vad lärare och elever med hög motivation kan åstadkomma.  

 

Skolan och skolämnen 

Skolans fysiska miljö är viktig anser samtliga informanter, men en av dem modifierade 

uppfattningen med följande kommentar:  …ibland kanske vi sätter lite för hög tilltro till att 

det är lärmiljöerna som ger kicken. Här har vi jobbat mycket med att ha det så avskalat som 

möjligt, och så likvärdigt som möjligt, att man ska känna igen sig/…/ det har mer egentligen 

en NPF-inriktning, än studiemotivationsinriktning. Så att osäkert ifall den fysiska miljön är så 

viktig egentligen (R3).  

 

En annan rektor hävdar, att om de fysiska förutsättningarna inte finns, blir det väldigt svårt 

med fritidshemmet som exempel. Som fritids är ju eftersatt här, man kan inte ha fritids i 

lektionssalar, det är dumheter (R1). Finns inte förutsättningar blir man väldigt begränsad som 

lärare. Ordning, reda, närmiljö, material, skönhet och atmosfären är viktiga delar i en lärmiljö, 

enligt R5. Utan goda fysiska lärmiljöer skulle det inte gå att genomföra den undervisning som 

är tänkt. Lokalerna måste också vara ämnade för den aktivitet du tänkt skapa, exempelvis 

slöjdsalar, påpekar R4. Att det är rent och fräsch i lokalerna påverkar också motivationen. 

 

Frågan om det är lättare att motivera eleverna i vissa ämnen besvaras både med ja och nej, 

enligt rektorerna. Dock påpekas tydligt, att elevers motivation är individuell beroende på 

intressen, men att det också beror på läraren samt vilket ämne som är populärt för tillfället. 

Det kan som i fallet på en skola exemplifieras med ämnet teknik, vars popularitet lyfte för att 

eleverna fick möjlighet att lära sig programmera inom det ämnet. Generellt anser rektorerna, 

att det är lättare att motivera de yngre barnen och svårare på högstadiet. En annan allmän bild 

bland rektorerna är, att det är lättare att motivera elever inom de praktiskt estetiska ämnena 

därför att: …de har den här variationsrikedomen från start med både teori och praktik (R4). I 

kärnämnena läggs mycket tid för att försöka motivera eleverna, enligt R4. Främst gäller det 

matematik och svenska språket, som enligt denne rektor är de mest abstrakta ämnena. Det gör 

det svårare för lärarna att nå fram och de har heller inte lika självklara variationsrikedom som 

praktisk-estetiska ämnen. Att lägga in spel eller dataspel i ett svårt ämne kan vara en ingång.  
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Hemmets och kamraternas roll 

Hemmet är betydelsefullt för elevernas studiemotivation enligt rektorerna. Det kan vara såväl 

en stödjande som stjälpande faktor, beroende på värderingar om kunskap och skola. Därför är 

det, som en rektor uttrycker det, viktigt, att föra samtal med vårdnadshavare, om att man 

måste hålla i och hålla ut, alltså att inte släpper efter ett första misslyckande (R3). Att 

tillsammans med eleverna och föräldrarna skapa bilden av skolan som en framgångskultur 

och att skolan är ett bra ställe att vara på, om man ska lära sig saker, är en viktig strategi, 

menar R5. Skolans roll att vara folkbildare, framförs också i sammanhanget. Gällande de 

äldre eleverna menar en rektor, att det är viktigt att eleverna själva tar mer ansvar, för att hålla 

kontakt med skolan. Om en pedagog för dialogen med eleven utan andra vuxna, kanske 

skolan lyckas bättre, funderar R2. 

 

De intervjuade rektorerna ser även kompisars inställning som mycket betydelsefull för 

elevernas studiemotivation särskilt i puberteten. Ungdomarna i den åldern är identitets-

sökande, påpekar R1, och identitetsskapandet är en process som till stor del sker i relation till 

de jämnåriga. Befinner sig eleven i ett sammanhang där skolan inte ses som viktig, kan det få 

negativ inverkan på skolgången, som till exempel skolk. Då är det viktigt för eleverna, att det 

finns vuxna förebilder som motvikt till kompistrycket. En informant menar, att kompisarnas 

inverkan kan variera men ju äldre barnen blir desto viktigare blir de. Så föräldrarna 

motiverar, dominerar i början, sen så, när de växer, så blir kompisarnas större. När man 

kommer upp i nian så kan de vara helt avgörande (R2). 

 

Rektorn; rollen och uppfattningar 

Under intervjuerna med rektorerna ställdes specifika frågor utifrån deras professionella roll. 

Samtliga rektorer bekräftar i sina svar att utbildningens förutsättningar, det vill säga, resurser, 

arbetssätt, det kollegiala lärandet, kompetens, handlingsfrihet och utrymmen, är viktigt för 

elevernas studiemotivation. Det kollegiala lärandet beskrivs som en förutsättning för att det 

ska bli bra utbildning och beskrivs av R4, som en pedagogisk utvecklingsprocess, samarbete 

och samsyn. Det finns också röster som menar, att det handlar om hur man inom skolan som 

organisation kommunicerar mellan olika funktioner och olika kompetenser exempelvis mellan 

lärare, EHT och skolledning (R2). Alla skolans kompetenser måste ses som en helhet (R5). 

Även insikter om att vissa miljöer passar enskilda elever bättre än andra kommer fram i 

intervjuerna och att undervisningen därför bör ske på ett sätt som gör att eleven upplever sig 

respekterad. En rektor (R2) önskar mer och bättre förutsättningar kopplat till lokalerna.  

 

Huruvida skillnader mellan pojkars och flickors motivation föreligger delar rektors gruppen 

och besvaras med både ja och nej av. En informant (R4) menar, att det avspeglas tydligt i 

resultat och stipendier samt att de har fler pojkar i de särskilda undervisningsgrupperna. Det 

är fler pojkar som behöver mer resurs och mer stöd för att hitta sin motivation än flickor, 

påstår hen.  En liknande uppfattning står R3 för, som menar, att skolan är som ett tvärsnitt av 

befolkningen i samhället. Den rektorn beskriver att flickor som kommer från andra länder, är 

de som egentligen ligger i topp, när det gäller prestation medan pojkarna ligger långt efter. 

Denne rektor frågar sig: Hur kan jag motivera killarna kontra tjejerna? Hen konkluderar, att 



 

 

 

 

 

flickorna är lite mer mogna och har lite mer fokus. Två av rektorerna problematiserar frågan 

med att hävda, att det inte är motivationen som särskiljer könen. Däremot har de generellt sett 

olika förutsättningar. Dock är den individuella variationen större än den mellan könen. Det är 

viktigt, att lärare är medvetna om hur de bedriver undervisningen, exempelvis att se till att det 

finns goda möjligheter till experiment, laborationer och aktiviteter, eftersom de uppfattar 

pojkar vara mer beroende av sådan variation i undervisningen, (R2).  Variationen inom 

gruppen pojkar tycks också vara bredare, vilket gör, att bland pojkar hittar man extremer åt 

alla håll i större utsträckning, vilket i sin tur också ställer särskilda krav. Utbildningssystemet 

bygger på en tradition som utformades av kvinnor för kvinnor, menar R5, vilket i stor 

utsträckning medverkar till att flickor tycks klara grundskolan bättre.  

 

Även rektorernas svar på frågan om elevers olika lärstrategier beaktades i det pedagogiska 

arbetet spänner i en båge från ja till nej. Här lyfts aspekter som att pedagogerna är olika och 

därför också anammar olika undervisningsstrategier. En rektor tycker sig, vid sina lektions-

besök, tydligt se, att olika lärstrategier nyttjas och att ungefär 2/3 av lärarna varierar sin 

undervisning.  Dock finns problem med en klass på 30 elever, när det kommer till praktiskt 

genomförande och att anpassa undervisningen till alla, påpekar R3. Lärarna anpassar kanske 

snarare undervisningen på grupp- än individnivå. Det finns ett utvecklingsbehov i frågan, 

men en skola har sedan en tid arbetat med lektionsdesign. Den utvecklingsinriktade 

pedagogen vill ständigt utvecklas och utmanar därför sig själv, hävdar R2.   

 

Att elevers närvaro påverkar studiemotivationen råder det dock konsensus om bland 

rektorerna. … jätteviktigt, för är man inte närvarande, då tappar man ju sociala 

sammanhang, då tappar man tråden. Då blir det mycket svårare, allting, och då är risken 

väldigt stor att man misslyckas och då tappar man motivationen (R1).  Om eleverna inte är 

närvarande på lektionerna, kommer de inte framåt på ett bra sätt.  

 

Även elevernas förmåga till uthållighet för motivationer är för informanterna i studien en 

självklarhet. Att vara uthållig är dock är utmanande, påstår R1, och förtydligar sig med 

följande ord: Att uthålligheten hos många inte är kanske vad vi är vana vid att den har varit. 

Och det är ett samhällsproblem tänker jag, överlag, att uthålligheten hos både barn och 

vuxna ibland kanske inte riktigt är som man tror eller tänker eller så, va. Vi hänger kvar i en 

gammal struktur som kanske egentligen inte är så uppdaterad utifrån verkligheten vi faktiskt 

är i.  

 

Det underlättar ju om eleverna är uthålliga, men då får de vänta längre på belöningen, 

funderar R1 och fortsatte resonemanget med, att en del elever behöver ha belöningen direkt 

och att belöning direkt å andra sidan fungerar på alla. Man kan ha små belöningar och 

belöningen behöver inte vara märkvärdig. Däremot ska den vara relevant och kopplad till att 

eleven faktiskt åstadkommit något. Annars blir den meningslös. Uthållighet är en fördel för 

elever men det är likväl viktigt att underlätta för uthållighet genom undervisningens upplägg 

och variationsrikedom med inslag som ger eleverna möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, 

sammanfattar en rektor. Elever idag är inte lika uthålliga som de var för tio år sen, påstår R2. 
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Det finns också starka kopplingar mellan uthållighet och motivation, enligt R4. Ska man bli 

väldigt duktig på någonting, måste man göra det väldigt många gånger och under lång tid.  

Uthålligheten är således en framgångsfaktor.  

 

Rektorerna ombeds också svara på frågan om de saknar något i rollen som skolledare, för att 

kunna arbeta med studiemotivation mer. Ett svar lyfter fram, att mer resurser för kompetens-

utveckling för personalen är önskvärt. Dock menar en annan rektor, att de har de här resurser-

na i sin egen organisation på skolan och att det är bättre att nyttja den, i stället för att …ta in 

någon fantastisk föreläsare eller gå någon fantastisk utbildning (R2). 

 

Ett tredje svar är en önskan om både mer tid, resurser och pengar, för att starta processer, för 

att kunna hjälpa de omotiverade eleverna. Strategier för att kompetenshöja personalen 

behöver heller inte vara kostnadsdrivande, om man använder kompetensen som redan finns i 

den egna personalen eller nyttjar gratisföreläsningar. Dessutom har många digitala resurser 

följt i kölvattnet av pandemin ofta med fri tillgång. Att inventera vad som finns tillgängligt 

där och använda dessa resurser, lyfts också fram som en strategi. 

 

Arbetslaget och skolledningen 

Huruvida diskussioner förs i kollegiet eller arbetslaget om elevernas studiemotivation och vad 

dessa i så fall omfattar, råder delade meningar om bland rektorerna. En av informanterna 

svarar kort och gott dagligen (R5). Och diskussionerna rör sig ofta om hur och varför vissa 

elever lyckas eller inte. En annan rektor beskriver att diskussionerna förs en gång i månaden 

(R2). En tredje rektor tycker, att det är svårt att svara på, därför att det förs så många 

diskussioner. Men att bland dessa är den viktigaste diskussionen den om att skapa lugn och 

studiero i klassrummen (R1). En ytligare uppfattning redovisar R3, som säger, att begreppet 

berörs i många fall knutet till elevhälsoarbetet.  En av rektorerna (R4) berättar, att de jobbat 

mycket med studiemotivation de senaste åren. Det har bland annat handlat om socialt stöd 

som stöd för ökad motivation,  

 

Rektorerna menade att samsyn om studiemotivation i stort sett finns i arbetslagen. Rektorns 

roll består därför i att vara inlyssnande och läsa av hur olika uppfattningar betonas. I 

arbetslagen förs också ett resonemang kring specifika elever och sådant som sambedömning 

och samplanering lyfts fram av rektorerna som viktigt och stödjande i sammanhanget. 

 

För att hanterar arbetslagens inställning beskriver en rektor, att hen är tydlig med vad hen 

förväntar sig och beskriver: … förväntar oss det här samarbetet, vi förväntar oss att de här 

diskussionerna ska hållas och vi förväntar oss att man tar till sig av det, och jobbar i den 

riktningen. Och att det inte är valbart liksom. Och där behöver man ju vara tydlig och rak 

men ändå inkännande (R4). Rektor förtydligar, att med detta sätter hen lite press på 

arbetslagen och målen som de ska nå, utan att någon lärare går i däck och inte hittar 

motivation. Detta jämförs också med arbetet med eleverna. Rektor vill hitta motivationen hos 

dem och jobba vidare. En annan rektor (R1) är inne på samma linje. Också hen är väldigt 

tydlig med vilka normer och värderingar som gäller, men samtidigt öppen och lyssnar in var 



 

 

 

 

 

lärarna befinner sig för att föra ett professionellt samtal. Lärarna måste mötas med respekt 

(R1). Ett annat sätt att hantera arbetslagen är genom de ledarplaner som skrivs i överens-

kommelser med arbetslagen. Överenskommelserna följs upp och resultatanalyser genomförs. 

De skriver i dessa överenskommelser frågeställningar som utgör utgångspunkter för analyser 

med fokus på studiemotivation och formativ bedömning.  

 

Olika strategier för hur arbetslaget och lärarna kan stödja icke-studiemotiverade elever 

beskrivs av rektorerna. Här lyfter man fram mer samarbete och större öppenhet, anpassningar, 

att lärare vågar be om hjälp, när de behöver stöd samt att våga säga, när något fungerar väl 

och dela detta med kollegor. Så här sammanfattar R2 frågan: Det är på något sätt nyckeln, att 

hitta de här … ja, men samarbetsformerna. Inte sitta på sin egen kammare och snickra och 

hamra och slita sitt hår och inte komma någonstans.  Lärare behöver också lära sig mer om 

den formativa bedömningen, enligt R4. Viktigt är också att anmäla problem tidigt till EHT 

innan problemet blir för stort. En skola har ett resurscentrum som har en ingång i, att försöka 

hantera omotiverade eleverna. Att skolledarna själva eller förstelärarna i kollegiala samman-

hang träder fram och pratar om didaktik och pedagogiska utmaningar i ämneslagen, kan 

också vara ett steg, menar R3. En rektor uttrycker, ett annat perspektiv med följande ord: Ja, 

det landar någonstans i samma fråga, skulle jag vilja påstå. Alltså, allt är möjligt. Jag 

menar, vi måste bara få reda på hur de lär sig på bästa sätt. Ja, men och någonstans fånga 

upp ... ja, men de resurser som eleverna bär på (R1).  

 

Hälsans betydelse 

Rektorerna är eniga om att den fysiska hälsan spelar roll för elevers motivation i skolan: det 

går ju hand i hand det här att har vi elever som faktiskt rör på sig och har en god fysisk hälsa 

så se vi bättre studieresultat också, förklarar R2. Vid en av skolorna har forskningsprojekt 

bedrivits om hur idrott och kroppsliga, fysiska aktiviteter påverkar lärande. De har skapat ett 

eget ämne som heter hälsa, som är ett tematiskt ämne schemalagt i årkurserna åtta och nio. De 

fokuserar också kroppskultur som är en del i en av kurserna. För att klara en arbetsdag i 

skolan, så krävs en fysisk kapacitet. Det vill säga kondition, påpekar en annan rektor (R4).  

 

Den psykiska hälsan anses vara helt avgörande för många elever, enligt rektorerna. En rektor 

(R4) varnar för, att i för hög grad använda begreppet psykisk ohälsa och menar, att det kan 

många gånger handla om naturliga variationer i måendet som kanske inte direkt är att 

klassificera som ohälsa. En annan informant beskriver, att det finns många elever, fram för 

allt på högstadiet som lider av psykisk ohälsa. De slåss med den här motivationen och lusten 

att lära sig saker. Där tar det här andra mörka för mycket av platsen, så att det fort över … 

förtydligar R1. Detta tillstånd kan ta all energi ifrån skolarbetet påpekar R3, men förklarar 

även att skolan trots allt är ett väldigt hälsosamt ställe att vara på. 

 

På frågan om hälsans betydelse behandlas i skolan är svaret entydigt ja. Det är en del i 

idrottsundervisningen och finns läroplanen. Dessutom är skolhälsovården en viktig del i 

skolan, med hälsosamtal och uppföljningar. Här lyfts mer specifikt hälsosamtalen som 

skolsköterskor genomför i fyran och sjuan som viktiga inslag. Inom området Agenda 2030 
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genomförs temadagar systematiskt, vilka handlar om bland annat hälsa, beskriver R4. En 

annan rektor berättar, att de genomför återkommande hälsovecka på skolan, när man jobbar 

med sådant som gynnar hälsan. Vid en av skolorna finns ingen egentlig medveten satsning, 

när det gäller hälsan. 

 

I intervjuerna ges också utrymmer för att reflektera över EHT:s roll i arbetet med hälso-

aspekter och enigheten om dess betydelse är tydlig på alla fem skolor. Dock påpekar en rektor 

… ibland kan känna att vi det kanske hamnar för mycket i det också. Så det är också en 

balans där emellan. Och hur mycket hälsoaspekt ska vi egentligen sitta och diskutera, och hur 

stort ansvar har vi i den biten? (R4) Personalen inom EHT rosas för att vara kompetent och 

vill hitta nycklarna (R1). Särskilt viktig i sammanhanget framstår den medicinska kompe-

tensen.  

 

Elevhälsoarbetet är kontinuerligt återkommande en gång i veckan då arbetslaget diskuterar 

elever, helt enkelt en del av vardagen, beskriver R2. Viktigt i sammanhanget, påpekar R1, är 

vikten av att alla professioner talar samma språk. De ska ha samma begrepp och stånd-

punkter, när exempelvis vaccinering är aktuellt. En rektor (R3) framför vikten av ett saluto-

gent sätt i teamet, så att de tänker friskvårdsfaktorer och pratar samma språk. Hälsosamtalet 

lyfts fram som ett väldigt viktigt samtal och skolsköterskorna sitter genom detta på stor 

kunskap om eleverna.  

 

Perspektiven mellan de olika yrkesprofessionerna i EHT skiljer sig, enligt rektorerna, vilket 

också ska vara fallet. Det ses som berikande och EHT möjliggör för dem att fånga den 

samlade kunskapen om eleven. Skolhälsovård omfattar specialkompetenser som kurator och 

speciallärare eller specialpedagoger, skolsköterska, studievägledare och läkare var och en med 

sina professionsperspektiv. De tar därmed olika delar av ansvaret och ser eleverna utifrån sitt 

professionsperspektiv samtidigt som de genom samverkan bidrar till en helhetsbild. En rektor 

varnar dock för följande: …det vill gärna sticka i väg ibland. Det finns liksom ett syndrom 

bland elevhälsopersonal emellanåt att man ska in och rädda barn som man tycker synd om 

ifrån hemska lärare /…/. Och det är ungefär som man på sjukhuset ska rädda liv till varje pris 

och hur som …  Och då kanske man tappar perspektivet, att vi är en skola och vi ska jobba i 

det perspektivet och så, så att jag får jobba ganska mycket med elevhälsoteamet generellt 

(R4).  

 

Elevhälsoarbetet är väldigt uppstyrt i lagstiftningen med åtgärdsprogram och hela den 

processen, påpekar R5, och där ska man hålla sig och inte hitta på egna saker. Individerna i 

EHT har inte alltid en gemensam bild av vad som är svårigheten, problemet, och problema-

tiserar då utifrån sin profession, enligt R2, som förklarar, att det är en viktig uppgift att hitta 

någon slags gemensamma nämnare att utgå ifrån såväl till orsakerna varför eleven inte lyckas 

och inte känner studiemotivation som när det gäller adekvata insatser.  

 



 

 

 

 

 

Konklusioner  

De fem rektorerna ger en tämligen enhetlig bild av elevers studiemotivation. Begreppet är 

mångfacetterat och omfattar viljan, nytta, lusten att lära, intresse och att hitta vägar till 

lärandet.  Den påverkas av gruppsammansättning, engagerade lärare som ger tydliga 

instruktioner och återkoppling samt har ett bra ledarskap i klassrummet. Lärare bör också hitta 

olika sätt att lära och få eleverna att hitta och inte huvudrollen i sitt lärande och kunna 

reflektera över undervisningens innehåll.  Studiemotivation är enligt rektorerna viktigt för 

elevernas lärande, för att det behövs för att de skall vara fokuserade, se och förstå innehållet 

samt att känna sig duktiga och lyckas. Gällande studieresultat kan dessa antingen förstärka 

eller försvaga motivationen. De största hindren för att främja elevernas studiemotivation 

bedöms vara familjen, dess värderingar och attityder till skolan samt elever med NPF-

problematik.  

 

Lärarens roll för elevers studiemotivation är också enligt rektorerna oomtvistlig. Läraren ska 

sätta ramar och regler, skapa trygga och sociala relationer samt vara ämneskompetent. 

Strategier som är viktiga i sammanhanget är förberedelser, organisering av lärandet samt att 

läraren är en inspiratör, visar lyhördhet och ser och bekräftar eleverna.  Strategier för 

lärarlaget som lyfts fram är mer samarbete och en större öppenhet, anpassningar, att våga be 

om hjälp för stöd samt att dela med sig av material och lektionsupplägg. Viktigt är också att 

även rektor och förstelärarna deltar i diskussioner om didaktik. Lektionsupplägg är A och O 

för elevers motivation och lärarna bör anpassa sig efter elevers behov, ge variation, tydliga 

instruktioner och struktur samt ett intressant och spännande upplägg med helst praktiska 

inslag. Förstelärarnas roller är olika på de fem skolorna och endast indirekt kopplade till 

studiemotivation. Rektorns roll ses som att bygga en organisation som ger möjlighet för 

samarbete och samverkan, kompetensutveckling, schemaläggning, normgivning, sätta målet, 

ange ribban och tonen samt att vara delaktig i klassrumsbesök och didaktiska diskussioner.   

 

Specifika frågor om utbildningens förutsättningar kopplas av rektorerna till vikten av att 

kommunikation mellan olika funktioner och olika kompetenser fungerar samt att bättre 

förutsättningar gällande kompetensutveckling, material, tid, resurser samt för att gynna 

samarbete och samsynen. Gällande skillnader mellan flickors och pojkars studiemotivation är 

svaren divergerande. Resultat, stipendier, att särskilda undervisningsgrupperna domineras av 

pojkar och att de behöver mer resurs och stöd jämfört med flickorna, som anses mer mogna 

och fokuserade, är en del av argumentationen för att det föreligger könsrelaterade skillnader. 

En annan uppfattning är att motivationen inte skiljer beroende på kön men däremot i indi-

viduella och organisatoriska förutsättningar som till exempel att utbildningssystemet gynnar 

flickorna. Närvaro och uthållighet är också avgörande faktorer för studiemotivationen.  
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Fyra av rektorerna ser förändringar i elevernas studiemotivation beroende på att dagens 

samhälle lockar till annat. Dessutom är de helt eniga om, att det är svårare att motivera elever 

på högstadiet jämfört med yngre åldrar. 

 

Den fysiska miljön betydelse kretsar kring faktorer som att det ska vara ordning och reda i 

material och lokaler. Rektorerna ser det också som lättare att motivera elever i praktiskt 

estetiska ämnen, även om de betonar att det ändå är individuella variationer beroende på 

intresse och lärare. Mer tid för att skapa motivation, menar de, läggs i kärnämnena.  

 

Diskussioner i arbetslag förkommer i viss utsträckning, men den tycks vara mer specifikt 

inriktad emot studiero samt hur och varför elever lyckas eller misslyckas. För att hantera 

lärarlagets inställning arbetar rektorerna med diskussioner som huvudsaklig påverkansväg. 

Genom dessa kommuniceras, tydliggörs och återkopplas ledningens syn på normer, värde-

ringar och mål skapas samsyn. Vidare finns rektors ledarplan som följs och utvärderas. 

Hemmets betydelse ses som antingen stödjande eller stjälpande beroende på värderingar och 

kunskap. Ju äldre eleverna är desto viktigare tycks kamratinflytande vara.   

 

Hälsans betydelse bedöms viktig, såväl den psykiska som den fysiska. Rektorerna menar, att 

elevers hälsa behandlas på många sätt: med temaveckor, inom idrottsämnet, i arbetet med 

Agenda 2030 samt i elevhälsosamtal. EHT framhålls som viktiga med ett för frågor och 

problem relaterade till motivation tydligt uppdrag och kompetent personal.  Elevhälsosamtal 

bedöms utgör särskilt viktiga underlag i det arbetet. Att EHT-personalen kommer från olika 

professioner uppfattas som berikande för att belysa och problematisera utifrån olika 

perspektiv och värderingar. 

 

6.3.1 Analys och konklusioner 
 

Rektorerna verkar ha förståelse för motivationens komplexitet och att motivation är ett 

svårfångat begrepp. I grunden ses motivation som en inre inställning hos eleven med vilja, 

intresse och att kunna se nytta som främsta kännetecken. Rektorerna kopplar även de 

motivationen till lusten att lära. När rektorerna ska beskriva vad som påverkar motivationen, 

framhåller de, att elevernas studiemotivation påverkas eller villkoras av lärmiljön i klass-

rummet (jämför SPSMs tillgänglighetsmodell), vilket gör att rektorerna främst beskriver yttre 

påverkansfaktorer. Rektorerna lyfter exempelvis fram studiero i klassrummet, anpassningar, 

mindre grupper, lärarens engagemang och ledarskap.  Det är dock en rektor som säger, att 

man måste få eleverna att förstå, att de har huvudrollen i sitt eget liv och för det egna lärandet. 

Detta uttalande kan möjligen ses som representera något annat än förståelse för studiemotiva-

tionens transaktionella karaktär (jämför Perry et. al., 2006), där man betonar hur värderingar 

från den sociala omgivningen övertas och införlivas i den enskilda eleven. 

 

På frågan om huruvida studieresultat påverkar elevernas motivation får vi skilda svar. Någon 

av rektorerna ser detta som den mest betydelsefulla drivkraften i elevernas studiemotivation 



 

 

 

 

 

medan flera av de andra rektorerna menar, att studieresultatet kan både vara främjande och 

hindrande för elevernas motivation. Rektorerna menar att det är viktigare att eleverna får 

uppleva att de gör framsteg i sitt lärande. 

 

Vidare är det flera rektorer som kopplar studiemotivationen till graden av studiero i 

klassrummet, vilket kan tolkas som att studiero är något som kan vara svårt att få till i alla 

klassrum. I rektorernas beskrivningar är dock studieron central för elevernas studiemotivation. 

En rektor menar, att bara skolan får till tillräckligt med studiero, kommer skolan fungera för 

de flesta elever. Rektorerna beskriver även, att studiero är något som flitigt diskuteras i 

lärararbetslagen. Frågan är bara vad menas med studiero? En rektor kopplar studieron till lugn 

och ro medan de andra verkar tycka, att vad som ger studiero kan skilja sig från klass till 

klass. 

 

Elevhälsoteamet verkar rektorerna uppleva som betydelsefullt, för arbetet med elevernas 

studiemotivation. Att elevhälsoteamet består många olika professioner upplevs som en styrka, 

förutsatt att professionerna kan hitta ett gemensamt språk.  Det finns dock rektorer som 

menar, att elevhälsoteamet också kan bli ett hinder för elevens utveckling, när samarbetet med 

läraren och lärararbetslaget tappas bort.  

 

Vad som endast marginellt framkommer i rektorernas beskrivningar är didaktikens betydelse. 

Däremot nämns kollegialt lärande ett antal gånger i deras uppfattningar hur de kan stimulera 

arbetslagen att arbeta tillsammans för att möta utmaningarna kopplade till att skapa studie-

motivation. Det kanske pekar på vad som kan vara en trend inom lärares arbete just nu. Inte 

heller finns ämnen som rektorerna pekar ut som särskilt utmanande i undervisningen och som 

hindrande motivation för lärande. 

 

Jämförelse mellan lärares och rektorers uppfattningar  

Många lika men också skilda uppfattningar framkommer i en jämförelse mellan rektorernas 

uppfattningar och lärarnas. Nedan beskrivs några: 

 

Påverkan på motivation beskrivs likartat och mångfacetterat och de faktorer som lyfts fram 

gemensamt är: gruppsammansättning, lärare, undervisnings upplägg, ledarskap i klassrummet, 

förmågan att som elev ikläda sig huvudrollen för sitt lärande med mera. Den tydligaste 

skillnaden är att rektorer betonar studiero som påverkansfaktor starkare, medan lärarna 

betonar hemförhållanden och elevers dagsform. 

 

Gällande största hindret för motivation pekar båda grupperna ut hög skolfrånvaro eller 

hemmasittare som den svåraste utmaningen vad gäller elever framför allt på högstadiet. 

Skillnader i svaren är att lärare pekare ut bristen på tid för varje elev, medan rektorerna 

hänvisar till hemmets värderingar. 

 

Lektionerna upplägg är ett område där samstämmigheten i rektorers och lärares svar är stor. 

Här dominerar faktorer som, att anpassa sig efter elevers behov, variation i undervisning, 
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struktur, lektioner med intressant och spännande innehåll, praktiska inslag, tydliga 

instruktioner samt välorganiserad planering. 

 

Huruvida det är lättare att motivera elever i något ämne är rektorernas uppfattning, att det kan 

vara olika, utan att precisera ämnen medan lärare däremot anser det detta beror på elevens 

intressen. 

 

Rektorers uppfattningar och teoretiska perspektiv  

En kortare analys av rektorernas uppfattningar och de teoretiska perspektiv som beskrivs i 

andra kapitlet, ger vid handen, att många av svaren kan länkas till SPSMs tillgänglighets-

modell (SPSM, 2022). Detta är naturligt, med tanke på rektorernas position som ansvariga för 

organisationen. Denna modell länkar även elevers hela situation till motivation på ett tydligt 

sätt, vilket vi ser i rektorernas uppfattningar. I likhet med lärarna ser vi uppfattningar som 

stödjer antaganden om, att elever har en inre motivation (jfr Woolfolk & Karlberg, 2015). Vad 

som inte framgår är någon tydligare didaktisk koppling till elevers motivation med antingen 

den klassrumsbetonade didaktiska triangeln som utgångspunkt (Hoppman,1997) eller en 

läroplansdidaktisk utgångspunkt (Westbury, 2000). 

 

  



 

 

 

 

 

7. Elevhälsoteamens uppfattningar om studiemotivation 
 

I skollagen anges att den samlade elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbild-

ningens mål och att elevhälsan har ett särskilt ansvar för, att bevaka, att skolan bidrar till att 

skapa goda och trygga uppväxtvillkor, samt även krav på, att elever ska ha tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk 

kompetens. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsoteamet 

(EHT) består av olika professioner och har olika sammansättning beroende på lokala 

förhållanden exempelvis skolans storlek. EHT leds företrädesvis av rektor och är den enhet 

eller grupp som har till uppgift att analysera, bereda och fatta beslut i elevhälsofrågor i skolan. 

EHT ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa (SFS 

2010:800, Socialstyrelsen & Skolverket 2016).  

 

Ett elevhälsoperspektiv på elevers studiemotivation adderas till projektet genom intervjuer 

med olika EHT, om deras uppfattningar om studiemotivation. Intervjuerna genomfördes i 

fokusgruppsintervjuer med deltagare från EHT vid fem grundskolor i Sundsvalls kommun. 

Totalt genomfördes sju fokusgruppsintervjuer med 35 deltagare från EHT:s olika professioner 

som lärare (olika nivåer), specialpedagoger, speciallärare, fritidspedagog, skolkuratorer, 

skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare. Samtliga deltagare hade relevant utbildning 

utifrån sin profession och hade därtill erfarenhet av arbete i EHT. Deltagarna bedöms därmed 

vara en grupp med bred och djup erfarenhet av EHT arbete samt arbete med elevers 

studiemotivation i grundskolans kontext.  

 

En intervjuguide utformades innehållande fem olika teman med underliggande frågor som i 

stor utsträckning liknar den intervjuguide som används i projektet vid intervjuer av lärare men 

intervjuguiden som används vid EHT intervjuerna innehåller även frågor om elevhälsoper-

spektivet (se bilaga). Fokusgruppsintervjuerna genomfördes av forskare i projektet och 

spelades in samt transkriberades. Ambitionen vid intervjuerna är att deltagarna skall återge sin 

upplevelse på ett sätt som möjliggör ökad förståelse och tolkning av innebörden. Vid analysen 

har deltagarnas beskrivningar klustrats till fem olika områden. Analysen har en deskriptiv 

ansats och hybrid innehållsanalys har använts (Baden, Kligler-Vilenchik & Yarchi, 2020; 

Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Totalt består det empiriska materialet av sju timmars 

intervjutid med ett transkriberat material på 229 A4-sidors text (se tabell 1). 
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Tabell 7.1 Beskrivning av fokusgruppsintervjuer EHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer en sammanfattande text av EHT:s uppfattningar avseende studiemotivation. Det 

är en beskrivande text av personalens svar på undersökningens olika teman, vilka samman-

fattas med en analys. Vid citat anges elevhälsoteamen som EHT 1-EHT 7, för att upprätthålla 

anonymitetskriteriet i forskningen.  

 

 

7.1 Om studiemotivation 
 

Personliga uppfattningar om begreppet studiemotivation och förändringar över tid 

Fokusgruppsintervjuerna inleddes med frågan Vad innebär/betyder studiemotivation för 

dig/er och har innehållet i begreppet ändrats över tid? Här framkommer, att EHT:s upp-

fattning av studiemotivation är, att det är komplext och mångfacetterat. Motivation beskrivs 

som lust och vilja att lära sig, att utvecklas och gå framåt mot ett mål. Men också som hopp 

om en framtid och en tro på sig själv som individ. Motivation beskrivs även som ett be-

löningssystem, att man blir motiverad, när man gör någonting roligt och om man gör någon-

ting roligt så blir detta intressant, en form av självbelönade. Det blir lätt att lära och det skapas 

en positiv spiral. EHT uttrycker vidare, att det är viktigt med tidig positiv feedback, för att 

gynna unga elevers motivation och lust att gå vidare i sitt lärande.  

 

Motivation utrycks av EHT som en kärna till varför man ska lära sig, och att det gäller att 

hitta den egna unika motivationen, sin egen mening till att lära. Det kan vara många olika 

saker som motiverar individer men ju tidigare man blir medveten om vad som motiverar en 

själv, desto lättare är det att kunna motivera sig, när det behövs och även att förstå andra 

personer och deras motivation. En möjlig motivation för elever, som nämns av EHT, är att 

föräldrar uttrycker, att de vill att eleven ska vara duktig i skolan. Det är något som kan 

fungera ganska länge, för att motivera elever men kanske inte lika bra med äldre elever.  

Elevhälsoteam (EHT) Deltagare  Intervjulängd Textmängd 

EHT 1 4 55 minuter 31 sidor 

EHT 2  6 73 minuter 44 sidor 

EHT 3  11 65 minuter 35 sidor 

EHT 4  4 59 minuter 34 sidor 

EHT 5  4 59 minuter 34 sidor 

EHT 6  3 55 minuter 25 sidor 

EHT 7 3 54 minuter 26 sidor 

 35 deltagare 

32 Kvinnor och 3 Män 

 

420 minuter =7 timmar 

Md 60 minuter 

M 60 minuter 

229 sidor 

Md 34 sidor 

M 32,7 sidor 

 



 

 

 

 

 

 

Flera deltagare nämner, att trygghet i skolan är en viktig förutsättning för studiemotivation 

och att trygghet och trivsel i skolan behövs, för att generera lust till att lära. Att skolsitua-

tionen och skolmiljön måste vara trygg, för att eleverna skall motiveras till lärande, är 

deltagarna eniga om oavsett profession. I detta sammanhang nämns även vikten av att 

tillvarata barnens medfödda nyfikenhet och kunskapstörst samt att välmående är en viktig 

faktor i detta. Speciellt viktigt bedöms det vara i början av skolgången i förskoleklass och 

lågstadiet, då det beskrivs som viktigt att känna och uppleva ”att lyckas”, att eleven klarar av 

uppgiften. Deltagarna resonerar även runt vad som gör elever trygga och där nämns lärares 

engagemang som en viktig och betydelsefull faktor men även hemmet och föräldrarna anses 

viktiga. Hemförhållanden lyfts upp av flera EHT och det anses viktigt, att elever får bra mat, 

att de sover bra och att det är lugnt i hemmet (inga allvarliga konflikter). Det är även viktigt, 

att skolan som helhet upplevs som en positiv plats. Helt enkelt att det är roligt att gå till 

skolan. Att vara med i gemenskapen, känna tillhörighet, ha kompisar, att det fanns bra 

rastaktiviteter, bra lärare som engagerar sig och visar omsorg om eleverna är viktiga faktorer.  

EHT utvecklar resonemanget om vad det innebär att vara en bra lärare med utläggningar om 

ledarskap och förmåga att skapa ett sammanhang och en klassrumsmiljö (lärmiljö), där 

eleverna upplever tillhörighet och sammanhang. Undervisningen lyfts av alla EHT som en 

viktig faktor. Undervisningen ska vara varierad, tydligt uttrycka vad som förväntas av elever, 

tydligt presentera vilka mål undervisningen har samt ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i 

undervisningens utformning och att undervisningen anpassas efter eleverna och inte det 

motsatta. Då det gäller hemmet och föräldrarna uttrycker EHT, att det är betydelsefullt, att 

föräldrar talar gott om skolan inför sina barn och att detta kan påverka elevens motivation.  

 

EHT:s erfarenheter av faktorer som påverkar elevernas studiemotivation 

Föräldrastöd är en viktig faktor för studiemotivation och att föräldrar talar gott om skolan 

oavsett sina egna erfarenheter av skolan. Hemförhållanden är viktiga med bra mat, sömn och 

ordning och reda i hemmet. EHT beskriver, att det är viktigt att hem och skola, föräldrar och 

lärare har en bra relation och känner tillit till varandra, då detta påverkar elevers studie-

motivation.  

 

Elevers tillit och trygghet beskrivs som en viktigfaktor av EHT. Ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv framhålls, att det är viktigt att elever tidigt får känna att de lyckas, det vill säga, att 

eleven klarar av uppgifter i skolan. Det skapar trygghet som ger utrymme för att elever vågar 

fortsätta och prova och misslyckas men trots det vågar prova en gång till. Detta kräver också 

uthållighet och engagemang av lärare. EHT menar, att om eleven känner, att läraren är 

genuint engagerad och verkligen vill hjälpa dem så försöker de flesta elever lite mer. Att våga 

göra fel inför andra innebär att du är trygg och mottaglig för lärande, De eleverna blir 

triggade av misstag och vill övervinna uppgiften för de är trygga i sig själva och i skolan 

(EHT 3). 

 

Bra relationer mellan hem och skola generellt beskrivs som en viktig faktor som kan påverka 

elevers studiemotivation och EHT är ofta brobyggare mellan föräldrar och lärare, då till 

exempel kurator eller skolsköterska kan ha haft långvarig kontakt med en familj, innan läraren 
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lär känna eleven och familjen. EHT uttrycker, att de i sitt arbete har ansvar för att säkerställa, 

att elevens perspektiv inkluderades i frågor som rör eleven. Det, menar man, kan också 

påverka elevers studiemotivation positivt. Att göra eleven röst hörd och prata med eleven och 

inte bara om eleven. Vem vet bättre vad som motivera Calle än Calle själv Det är självklart 

att eleverna måste komma till tals (EHT 4). 

 

Att inkludera elever är viktigt för EHT, som tidigt pratar med elever om deras framtids-

drömmar, Även om vuxenlivet ligger långt fram så är det viktigt att prata med eleverna om 

deras framtidsplaner och utforska elevens tankar och föreställningar om framtiden, för att 

kunna stötta eleven i positiv riktning mot utbildningens mål. 

 

Lärarens engagemang och bemötande är en återkommande faktor som starkt påverkar 

elevernas studiemotivation i såväl positiv som negativ riktning enligt EHT.  Relationen till 

familjen är den viktigaste relationen för eleven men relationen mellan lärare och elev är ofta 

den första och längsta relation ett barn har till en vuxen person utanför den egna familjen. 

EHT beskriver även elevärenden, där EHT haft stor betydelse för elevens lärande, välmående 

och hälsa, då dessa möten ofta skett i ett sårbart och känsligt läge för eleven. En person som 

då ger hjälp och stöd upplevs som snäll, trovärdig och någon som eleven kan lita på fort-

sättningsvis och EHT beskriver hur detta utggör grunden för en stark relation. EHT är överens 

om att relationer med elever är fundamentalt viktiga för elevhälsoarbete och studiemotivation. 

En sådan enkel sak som att kunna elevers namn och klasstillhörighet är en liten men viktig 

detalj för all personal i skolan och även för EHT. Det är inte bara relationen mellan elev och 

lärare som nämns utan även andra relationer av betydelse till exempel förälder-lärare, EHT-

lärare och elev-elev.  

 

Samtal beskrivs som ett av de viktigaste verktygen för EHT och Motiverande samtal (MI) är 

en evidensbaserad samtalsmetod som används av flera EHT. Genom att ta sig tid till indi-

viduella samtal med elever ges möjlighet att utforska elevens egen motivation. De som 

använder MI beskriver hur metoden hjälper dem att tillsammans med eleven utforska elevens 

ambivalens och på så vis identifiera vad som motiverar eleven och vad som inte motiverar 

eleven (till exempel mammas tjat). MI samtalen beskrivs som korta och effektiva.  

 

Med positiva förtecken beskrivs att arbeta på en mindre skola eller enhet med färre elever och 

en mindre arbetsgrupp. Det ses som en fördel, när syftet är att arbeta med att stärka elevernas 

motivation. Då grunden i arbetet är relationsskapande med elever så försvåras detta vid större 

enheter och fler elever. EHT beskriver att skolor slagits ihop till större enheter med ökat 

elevantal och att detta gör det svårare för EHT att lära känna alla elever som de tidigare gjort 

på mindre skolenheter. Stora skolenheter medför att elever lätt blir osynliga och försvinner i 

mängden. Det har förändrats under min tid här och det har blivit så mycket, man hinner inte 

lära känna eleverna och det är en nackdel tycker jag …det har blivit så många elever… för 

kunde jag namnen och det betyder otroligt mycket att kunna säga namn till elever man möter i 

korridoren Jag tycker det är väldig synd att man inte lär känna eleverna och framför allt när 

det handlar om att jobba med motivationen (EHT 2).  

 



 

 

 

 

 

Utveckling i negativ riktning beskrivs bland annat tidsbrist av EHT som utgörande ett hinder 

för att hinna arbeta med att stärka elevers studiemotivation. Även det främjande och förebyg-

gande arbetet påverkas negativt, då tiden inte räcker till, för att skolornas elevantal har ökat. 

EHT beskriver att de i skollagen har ett uttalat ansvar för att skapa goda och trygga uppväxt-

villkor, genom sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete och att det är stressande att inte 

kunna prioritera detta i sitt arbete. Vi släcker bränder, så uttrycker vi det! Det är åtgärder 

hela tiden och det förebyggande motiverande arbetet får stryka på foten …det är jag så trött 

på… (EHT 1). 

 

Till faktorer som påverkar i negativ riktning beskrivs också hem med socioekonomiska 

problem eller där någon familjemedlem är långvarigt sjuk, arbetslös eller frånvarande 

föräldrar. Oengagerade lärare som egentligen inte bryr sig om eleverna och inte vill, kan, 

orkar eller förmår anpassa sin undervisning, utan tycker att det är eleverna som ska anpassa 

sig till lärarens sätt att undervisa är en annan negativt verkande faktor. Detta om något 

påverkar elevers studiemotivation negativt enligt EHT. En deltagare i EHT upplever, att 

högstadiets lärare var ovilliga att anpassa undervisningen och på så sätt stödja elevens 

studiemotivation. Så här sade hen: Ibland är det trögt som tex då det gäller bildstöd som 

verktyg för att ge tydlighet över dagen så att eleven vet hur länge man ska håll ihop... Vi har 

arbetat med bilstöd sen dag 1, men på högstadiet så går det inte att fortsätta med bild-

stöd…jag har aldrig förstått varför det är så?! Jag kan inte förklara för eleven varför det inte 

går för jag förstår inte själv… (EHT 1). 

 

Stress i skolan och livet lyfts också av alla EHT som en betydelsefull faktor som kan påverka 

studiemotivationen i negativ riktning. Skolans organisation skapar stress enligt EHT och 

nämner schemaplanering, läxor, prov, omprov och nationella prov som starka stressfaktorer. 

Utanför skolan nämns stress i livssituationen till exempel socioekonomi eller sjukdom i 

familjen. Så här beskrivs skolans organisation med omprov av EHT: Prov och omprov det är 

djävulens påfund…till sist har eleven omprov i fem ämnen och så tillkommer de vanliga 

proven också då är det mänskligt att tappa motivationen…det spelar liksom ingen roll hur 

mycket de jobbar. både bakåt och framåt för de hinner inte…det är övermäktigt (EHT 2). 

 

Konklusion 

Studiemotivation handlar om att vara nyfiken, vetgirig, ha kunskapstörst och att lära sig saker. 

Det ska vara roligt att gå i skolan, och i skolan ska elever uppleva delaktighet, gemenskap och 

sammanhang i skolmiljön. Att känna sig trygg i skolmiljön, ha kompisar och att det fungerar 

bra hemma med föräldrar som ger stöd, är också viktigt. Sammantaget är detta positiva 

faktorer som främjar studiemotivation. Detta överensstämmer med Stensmo (2005, s. 117), 

som beskriver, att motivation handlar om ”de processer som sätter människan i rörelse, de 

krafter som ger hennes beteende energi och riktning”.  

 

Ur ett salutogent perspektiv kan resultaten tolkas som att elever som trivs och känner sig 

hemma i skolan (känsla av sammanhang) förstår och uppfattar skolmiljön och undervisningen 

som positiv (begriplighet) kan hantera och möta krav i skolan (hanterbarhet), och upplever 

motivation att påverka sitt lärande i skolan (meningsfullhet) (Antonovsky, 2005). En bra 
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lärare är en engagerad lärare med förmåga att skapa en bra lärmiljö i klassrummet enligt EHT.  

Sveriges Elevkårer (2014) beskriver också, att interaktionen mellan lärare och elev är den 

viktigaste faktorn, för att höja studiemotivationen. Ingvar och Eldh (2014) beskriver moti-

vation ur ett hjärnperspektiv med utgångspunkt i elevernas hjärnor. Elevers hjärnors utveck-

ling förutsätter, att vuxna kan ge trygghet, återkoppling och utmaningar i lagom dos för att 

skapa motivation. Kärnan i allt lärande är det pedagogiska kontraktet mellan lärare och elev, 

mellan vuxen och barn. Det pedagogiska kontraktet baseras på, att den vuxne förmedlar att: 

Jag är övertygad om, att du kan lära dig detta-och det är viktigt för mig att du lyckas! Detta 

överensstämmer med resultatet av intervjuerna, där relationer med elever framstår som 

fundamentalt viktiga för studiemotivation. Elevhälsoarbete och EHT har ett tydligt fokus på 

relationsskapande arbete och fungerar ofta som brobyggare mellan lärare och familj, elev-

lärare och elev-elev för att främja samarbete. Relationsskapande arbete i skolan finns be-

skrivet som ett evidensbaserat arbetssätt (Rising Holmström et al, 2013). I relationskapande 

arbete är samtal ett viktigt verktyg och Motiverande samtal (MI) används av flera EHT. MI 

beskrivs ofta som en användarvänlig och anpassningsbar klinisk metod och används inom en 

mängd olika människobehandlande verksamheter. Genom att vara löst strukturerade och 

flexibla kan samtalen anpassas efter olika målgrupper och verksamheter med syfte att 

motivera människor till livsstils- och beteendeförändringar (Holm Ivarsson 2016). I reso-

nemanget om vad som förstärker eller motverkar elevers studiemotivation har faktorer som 

utgår från individen nämnts. Men EHT nämner också faktorer i organisationen, då till 

exempel skolans organisation med stora skolenheter, enligt EHT, medför svårigheter att 

arbeta förebyggande och åtgärdande. Dessa stora skolenheter gör det svårt att snabbt 

identifiera elever i behov av stöd och kan medföra att elever försvinner i mängden. Stora 

skolenheter betyder också stor elevmängd och EHT beskriver en ständig tidsbrist och svårt att 

hinna med främst det förebyggande arbetet.  

 
 

7.2 Att arbeta med studiemotivationsfrågor  

 

EHT:s uppfattning av olika professioners roll avseende elevers studiemotivation 

Deltagarna uttrycker, att läraren i klassrummet är viktig för elevers studiemotivation (beskriv-

et tidigare). Lärare har en central roll och är betydelsefulla för elevers motivation och har 

möjlighet att göra skillnad för elever både här och nu samt för elevernas framtida liv. Ett bra 

bemötande från lärarens sida och förmåga och vilja att se varje enskild individ är basen för att 

få elevers tillit och bygga studiemotivation. Likaså är lärares ledarskap i klassrummet betyd-

elsefullt för en god lärmiljö. EHT arbetar ofta med observationer av till exempel klassrums-

situationer för att ge lärare stöd i arbetet och ge ytterligare perspektiv på klassrumssituationen. 

Att ge återkoppling till en lärarkollega till exempel hur de valt att organisera och strukturera 

klassrummet och undervisningen, kan ibland vara svårt, då EHT:s rekommendationer kan 

uppfattas som kritik. Det varierar också hur förändringsbenägen lärare är och det förkommer 

att lärare anser, att eleverna ska anpassa sig efter deras undervisning i stället för det omvända 

och EHT upplever att det är vanligare att lärare på högstadiet är negativa till anpassningar i 

klassrummet. Jag tror enda sättet är att möta eleverna där de befinner sig ..då är det svårt 



 

 

 

 

 

med lärare som  kräver att eleverna ska vara på en viss nivå för annars fungerar inte  deras 

undervisning (EHT 7). 

 

EHT beskriver unisont att det är väldigt viktigt att ge eleverna en känsla av att lärare och 

skolan som helhet vill elevernas bästa.  Övergången till högstadiet (årskurs sju) beskrivs som 

en jobbig och svår övergång, där det är lätt att elever tappar fotfästet och studiemotivationen.  

Flera deltagare i EHT beskriver, hur de uppmanar lärare att ta det lite extra lugnt i början av 

årskurs sju och tänka att högstadiet består av tre år och fokusera på att lära känna elevgruppen 

för att skapa trygghet och lugn. Det framkommer att EHT:s arbete handlar väldigt mycket om 

att arbeta i det fördolda, genom att stötta och handleda lärare, elever och även rektorer. Både 

specialpedagoger och skolsköterskor berättar, att deras arbete handlar om att stötta och hand-

leda lärare till exempel närvara vid elev- och föräldrasamtal som handlar om svårigheter med 

studiemotivation. Likaså skolkuratorer har stor erfarenhet av att ge stödsamtal till elever, 

lärare och föräldrar. Skolsköterskor träffar alla elever vid individuella hälsosamtal vid minst 

fyra tillfällen under skolgången och följer elevernas utveckling under skolgången. Hälsosam-

talen fokuserar på elevers hälsa, välbefinnande och skolsituation, där motivation är en del och 

skolsköterskor beskriver, att trots att de inte är pedagoger så handleder de eleverna med hjälp 

av MI, till exempel hur de ska planera för att hinna med läxor och prov. Ibland hjälper skol-

sköterskor till att stötta elever som har svårt att kommunicera med sina lärare till exempel 

efter frånvaro vid återgång till skolan.  EHT som helhet fungerar ofta som ett bollplank och 

stöd till lärare, arbetslag och rektor speciellt i besvärliga elevärenden där till exempel 

bristande studiemotivation ofta ingår.  

 

Skolsköterskor och kurator har även mycket föräldrakontakt och beskriver hur de handleder 

föräldrar i deras föräldrar roll till exempel i strategier för att undvika onödiga konflikter 

hemma med läxläsning, sovtider och hur länge elever ska vara ute på kvällen. EHT beskriver, 

att ibland tar lärare för givet, att alla föräldrar klarar av att läsa och förstå veckobrev eller 

hjälpa till med läxan. Speciellt föräldrar till elever med neuropsykiatriska diagnoser behöver 

lite extra stöd och så här beskriver specialpedagogen det: Jag hade en pappa som själv fått en 

ADHD diagnos som vuxen och hade svårt med struktur .. Grabben hade schema med bilder i 

skolan och pappan frågade om han kunde få en kopia, självklart fick han det, det hjälper ju 

eleven också.. (EHT 3). 

 

Tillsammans med lärare och rektor kan EHT hjälpa till med att skapa så bra förutsättningar 

som möjligt för elevens lärande.  Många EHT beskriver att skolan arbetar främst med 

generella anpassningar på gruppnivå i undervisningen och lärmiljön, för att underlätta för 

eleverna och förebygga att elever får problem med studier och motivation. Trots det finns det 

även behov av individuella anpassningar för elever i behov av särskilt stöd. Så här uttrycker 

en deltagare: Alla delar i EHT är pusselbitar som bidrar till en helhetsbild av eleven. Lärande 

och måendet går hand i hand för att hela maskinen ska fungera. Vi måste jobba som ett team 

alla positioner och är jätteviktiga (EHT 3).  
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EHT:s uppfattning av förändring avseende om elevernas studiemotivation förändrats under 

din/er yrkesaktiva tid 

Några deltagare uttrycker, att deras uppfattning förändrats och att det beror på, att skolan 

förändrats i takt med att samhället förändrats till exempel genom en ökad grad av digitali-

sering. Detta uttrycks av en deltagare: Nya tider kräver förändrad undervisning och eleverna 

ligger ofta före oss lärare tex i digitalisering vi måste variera vår undervisning mer och 

snabbare …det gäller att hitta en inkörsport till just den här eleven och ibland kan det vara 

via ett dataspel på engelska för det motiverar eleven (EHT 1). 

 

EHT beskriver, att deras uppfattning om elevers studiemotivation förändrats, för att elever får 

allt serverat idag, behöver inte kämpa för någonting och att föräldrars inställning förändrats så 

till vida, att skolan inte är lika viktig idag. Tidigare hade skolan och lärare ett högt anseende i 

samhället och så är det inte idag. Det innebär att lärare och föräldrar inte har samsyn och 

förmedlar olika budskap om vad som är viktigt och det påverkar elevers studiemotivation 

negativt. Generellt tror jag att samhället har förändrats jämfört med då jag växte upp… nu 

får barn väldigt mycket gratis. De behöver inte kämpa för att nå målet. Det får en Iphone av 

föräldrarna ändå… i skolan måste de kanske kämpa för att nå mål, och då blir det tråkigt och 

då lägger man ner det. Det är inte viktigt att gå i skolan för alla.  Jag hör elever som säger 

till mig vad ska jag gå i skolan för?! Jag kan leva på Soc lika bra..då är det svårt att motivera 

dem (EHT1).  

 

Flera deltagare nämner också en förändring av organisation, då styrdokument förändrats och 

att detta påverkar undervisningen och även elevernas studiemotivation. Lgr 11 nämns som 

startpunkten för förändring, då kunskapskraven på eleverna förändras och eleven skall 

prestera tidigt i sin skolgång. Hen uttrycker sig så här: Efter Lgr11 har det hänt något med 

kraven som är på ungarna som har blivit tydligare Vi kräver ganska mycket av dem…och vi 

tappar många inom NPF som blir hemma just pga. av kraven. Du ska utveckla, du ska 

motivera varför du gör som du gör! Inte bara välja blå färg för att den är fin…och låta 

känslan och kreativiteten styra …jag tror vi tappar något där (EHT 3). 

Konklusion 

EHT arbetar både med indirekt stöd till elevers studiemotivation genom handledning av 

lärare, arbetslag och föräldrar, samt med direkt stöd till elever i grupp eller individuellt. Vid 

handledning av lärare kan återkoppling från EHT ibland upplevas negativt och som kritik. En 

organisatorisk förändring beskrivs utifrån formuleringar av kunskapskraven i läroplaner som 

kan försvåra måluppfyllelse och motverka studiemotivation hos många elever och främst 

bland elever med neuropsykiatriska svårigheter. Detta överensstämmer med Hjörne och Säljö 

(2013), som beskriver skolan som institution och dess utveckling och huruvida alla elever 

platsar i en skola för alla. Frågan är stor och komplex, vidare än vad föreliggande studie kan 

besvara, men en fundering som dröjer kvar är, om elevers studiemotivation är ett elevproblem 

eller ett skolproblem?  

 



 

 

 

 

 

 

7.3 Motivation och lärande 

 

Är motivation viktig för elevers lärande/studieresultat? Är studieresultat viktiga för elevers 

motivation? 

EHT upplever att studiemotivation inte alltid behövs till exempel för de självgående smarta 

eleverna som klara sig vilket fall, i alla fall till en viss nivå. Men för många elever krävs det 

motivation för lärande och studieresultat. Deltagarna beskriver, att en del elever bryr sig om 

resultaten och blir glada om det går bra men det finns även erfarenheter av elever som är 

pressade, stressade och som blir väldigt ledsna och ångestfyllda av ett dåligt resultat. Hen 

uttrycker sig så här: Många elever menar att betygen talar om för dem att dem är bra eller 

dåliga och att detta gör att dem blir omotiverade. Där måste vi alla hjälpas åt och visa 

eleverna att du kan det här och det här och du klarade av detta helt enkelt hjälpa dem att se 

när de lyckas även om det inte är 100% så att glöden inom dem inte slocknar (EHT 6).  

 

Det är ofta elever som rör sig i ytterkanterna som EHT upplever att de möter under längre tid 

med täta samtal. De som pressar sig för mycket på alla områden och de som har gett upp och 

även så kallade hemmasittare. Att få hemmasittare att gå tillbaka till skolan är ett arbete som 

verkligen kräver, att man identifierar vad som motiverar eleven och där EHT ofta är inbland-

ade. Att få eleven att tro på sig själv och sin egen förmåga och att inte skuldbelägga familjen 

eller eleven, beskrivs som viktigt i detta arbeta. En deltagare uttrycker sig så här: Alla elever 

vill lyckas och alla föräldrar vill att deras barn lyckas det är min tro och min utgångspunkt 

Jag tror att alla vill lyckas i skolan och ingen väljer att bli hemmasittare (EHT 4). Flera EHT 

uttrycker en känsla av att antalet hemmasittare ökar men det har ingen säker källa för detta. 

Deltagarna kom från fem olika skolor och det är tydligt, att en del skolor har en mer tydlig 

pluggkultur, där det är häftigt att ha bra betyg medan andra beskriver, att det är viktigt med 

idrottsresultat och att ha en egen moppebil eller att festa.  

 

Är undervisningens utformning viktig för elevers motivation? 

På denna fråga svarar deltagarna, att det viktigaste återigen är relationen mellan lärare och 

elev och en varierad undervisning. Även att elever ges möjlighet att påverka undervisningen i 

någon mån. Att elever ges möjlighet till förberedelser och att undervisningen planeras, så att 

den fångar elevernas intresse. Att undervisningen är tydlig och har struktur som ger igenkän-

nande och möjlighet till framförhållning det vill säga, att eleven vet vad som väntar och 

känner igen upplägget. En deltagare reflekterar över behov av anpassning och flexibilitet i 

undervisningen och säger så här: Ökad flexibilitet från lärare behövs det går inte att hävda sin 

stora erfarenhet av att ha arbetat i 30 år då man gjort på samma sätt i 30 år oavsett vilken 

elev man mött (EHT 5). 
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Är skolans fysiska miljö viktig för att undervisningen ska motivera till lärande? 

Deltagare lyfter behov av att se över den fysiska miljön i skolan då det är elevernas och 

lärarnas arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska stödja och underlätta lärandet för alla även för elever 

med behov av särskilt stöd. Val av klassrumsmöbler och möjlighet till att avskärma elever 

alternativt tillgång till grupprum och NPF anpassade miljöer, lyfts som viktigt för att skapa en 

lugn lärmiljö och motivera lärandet. En deltagare beskriver skolans stolar så här: Jag säger 

bara en sak satsa på bra stolar och ventilation! Prova själv att sitta på trästolarna i mellan-

stadiet Jag får ont i rumpan efter 10 min! Gruppstorlek är viktig för den fysiska miljön, med 

stora grupper tar slut på luften då man klämmer in för många elever i små klassrum (EHT 6). 

 

Det framförs som väsentligt, att kommunen satsar mer på underhåll av skolor, så att eleverna 

både ser att de som individer är viktiga och att skolan är viktig. Detta beskrivs också minska 

lusten att sabba, klottra och förstöra. Både inne- och utemiljö beskrivs som viktiga för elevers 

motivation. I detta sammanhang nämns också skollunchen och serveringen som en betydel-

sefull del av skolans innemiljö och att det är bra att lärare och elever äter tillsammans, för det 

är ett bra tillfälle för samtal om andra saker förutom skolämnen. 

 

Är det skillnad på pojkars och flickors studiemotivation?  

På denna fråga beskriver deltagare, att flickor mognar tidigare och att detta gör, att lärare ofta 

har högre förväntningar på flickor än på pojkar. Flickor sitter ofta och jobbar och pysslar 

medan pojkar flamsar och detta accepteras av lärare. Många svarar att studiemotivation beror 

mer på individen än på könet. Däremot är det flera deltagare som beskriver, hur studiemoti-

vationen förändras med ökande ålder hos både flickor och pojkar. Jag tycker det mer beror på 

individen sen om det är tjej eller kille spelar inte så stor roll (EHT 5) 

 

Konklusion 

Motivation är viktig för elevers lärande och studieresultat men det finns inte alltid samband 

mellan motivation och resultat i form av betyg. EHT arbetar mycket med elever i ytterkant-

erna, de som pressar sig för mycket på alla områden och de som har gett upp och även så 

kallade hemmasittare. Oavsett resultat så är EHT:s utgångspunkt att möta eleverna där de är 

och stötta dem mot utbildningens mål. Att få eleven att tro på sig själv och sin egen förmåga 

och att inte skuldbelägga familjen eller eleven, beskrivs som centralt. Här ses ett tydligt 

barnperspektiv i EHT:s arbete och en vilja att stärka elevernas rätt (2010:800).  

Det är viktigt med varierad undervisning, där elever ges möjlighet till delaktighet, förbered-

elser och att undervisningen planeras så, att den fångar elevernas intresse. Skolan är en stor 

arbetsplats och elevernas arbetsmiljö måste anpassas efter deras behov. Det framkommer inte 

några tydliga skillnader i uppfattningen om pojkars och flickors studiemotivation förutom 

individuella skillnader avseende elevers studiemotivation.  Pojkar är dock i majoritet bland 

elever i behov av särskilt stöd och flickor bland elever som upplever stress och psykisk 

ohälsa. 

 



 

 

 

 

 

7.4 Vad påverkar elevers motivation 

 

Motivation och studiestrategier 

EHT beskriver hur de arbetar med att göra eleven (utifrån ålder) delaktig i sitt eget 

lärande. Genom ökad delaktighet får eleven vara med och bestämma i någon mån 

och detta kan öka motivationen. Att elever får göra sin röst hörd om sitt eget lärande 

och vad de tycker om undervisningen, är också ett sätt att nå icke studiemotiverade 

elever och viktigt ur ett demokratiskt perspektiv samt bidrar till ett öppet klimat i 

klassrummet.   

Att utforska elevens motivation genom att använda MI och att ha samtal, samtal, och 

återigen samtal beskrivs av deltagare. Både individuella samtal och i grupp men mest 

individuella samtal. Att medvetet sträva efter och arbeta för bra relationer med elever 

och föräldrar så att alla drar åt samma håll, det vill säga, det bästa för eleven, 

beskrivs som en grundförutsättning för EHT. 

EHT beskriver också, att det är viktigt att ha en tydlig målbild till exempel, att eleven 

vill bli lastbilschaufför eller sjuksköterska, då blir eleverna intresserade av vad de 

måste kunna för att ta sig dit men detta sker oftast inte förrän i högstadiet. Hen 

beskriver det så här: Jag arbetar med att medvetandegöra eleven så att de vet varför 

de gör saker. Det är motiverande som tex att ta körkort för att få köra bil. Då eleven 

har körkort kan hen köra själv och slipper åka buss och bli skjutsad. Tydlig målbild! 

(EHT 1). 

För de elever som inte har tydliga framtidsmål gäller det att locka fram det genom att 

i samtal med eleven ställa frågor som …vad är du intresserad av?  vad är roligt? vad 

är tråkigt? Här är EHT en viktig resurs. EHT beskriver, att det största hindret att nå 

icke studiemotiverade elever är elevens bagage, det vill säga  alla misslyckanden och 

dåliga erfarenheter av skolan som eleverna har med sig sedan tidigare. EHT utmanas 

också av de åtgärder lärare väljer för att skapa lugn och ro i klassrummet. En deltag-

are beskriver så här: Nu senast hörde jag i personalrummet att vi ska sätta varannan 

tjej för att få lugnare inverkan på killarna…det retar mig att lärare tycker att det är 

tjejernas uppgift att lugna grabbarna. Det är den åtgärd man tar till då det är stökigt 

i klassen (EHT 6). 

 

Omgivning (hemmet och kompisar) 

Hemmet och föräldrar är viktiga för elevers lärande och motivation. Deltagare från 

EHT beskriver, att alla föräldrar vill att deras barn ska lyckas och påverkan hemifrån 

är viktigt för studiemotivation men ibland är det för mycket press från föräldrar, 

andra gånger är föräldrarna helt frånvarande.  EHT resonerar utifrån perspektivet, att 

skolan och EHT har ett särskilt ansvar som utjämnande faktor att bidra till att skapa 

bra och trygga lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. EHT 

beskriver också att om hemmiljön inte är positiv för eleven, så har EHT ett särskilt 

ansvar för att bevaka detta. Ur skolsköterskornas perspektiv beskrivs detta som ett 

välkänt område och uttrycks så här: Elever kommer ofta till mig med ont i magen 
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men det är inte magen som är problemet men dom behöver prata med någon om att 

det är stökigt och bråkigt hemma …svårt att koncentrera sig på matte då. (EHT 6). 

Kompisar blir viktigare för motivation ju äldre eleverna blir och grupptryck kan vara såväl 

positivt som negativt. I en del skolor och klasser är det positivt med plugg medan det i andra 

är negativt och töntigt. Att skryta med att man inte har gjort läxorna är mer vanligt än det 

motsatta, trots att eleven i själva verket har gjort läxan. Det handlar ofta om att ha en tuff 

antiplugg attityd. En del elever väljer gymnasieinriktning efter kompisar och tryggheten i ett 

kompisgäng betyder mer än valet av gymnasieprogram. För de elever som redan under 

grundskolan saknar kompisar och är utanför gemenskapen så är EHT övertygade om, att detta 

påverkar motivationen, då dessa elever oftast inte trivs i skolan.  

 

Skolan (kollegor, arbetslag, rektor) 

I EHT diskuteras ständigt elevers motivation eller brist på motivation. Ibland är det lärarens 

motivation som brister och man tycker att man provat allt. Då ser EHT sin uppgift som att 

försöka hjälpa till, så man kommer in på ett nytt spår och hjälpa läraren och eller arbetslaget 

att se på saken på ett lite annat sätt.  EHT kan till exempel göra klassrumsobservationer, besök 

konsultationer, kartläggningar delta vid föräldrasamtal med mera, så att läraren blir lite 

avlastad och kan få lite ny fart. EHT beskriver en samsyn så till vida, att de arbetar mot ett 

gemensamt mål, alla vill det bästa för eleven men de arbetar med olika perspektiv utifrån sina 

olika professioner. EHT arbetar tvärvetenskapligt och det sker ett lärande och utbyte såväl 

internt som externt i EHT. Väldigt ofta får vi höra från lärare att det finns ingen motor 

…eleven saknar motor och då är det väl läraren som måste vara eller hitta startmotorn… Då 

får vi tänka hur kan vi från EHT stötta detta? Så brukar vi diskutera som klasslärare blir men 

lätt hemmablind och så har man också 25 andra elever att hinna med (EHT 1). 

Rektor och skolledning är jätteviktiga för att stödja pedagogerna i deras arbete med elever. 

Rektor kanske bara träffar ett fåtal elever men rektor och skolledningen ger förutsättningar för 

pedagogernas och EHT:s arbete. Det är viktigt att rektor är delaktig i arbetet med elevernas 

studiemotivation och att rektor är en synlig ledare även för elever. EHT beskriver, att 

elevernas studiemotivation är en viktig faktor i skolans totala måluppfyllelse och undervis-

ningsuppdrag. Rektor är den som styr skutan och som fördelar resurserna och som också 

ansvarar för allas arbetsmiljö (EHT 7). 

Motivation, hälsa och lärande  

EHT beskriver ett tydligt samband mellan elevers hälsa (fysiska och psykisk) och motivation. 

Det är väl beforskat och fastställt att måendet påverkar lärandet (EHT 7). 

EHT är överens om att fysisk aktivitet är bra för koncentration och ork. Kroppen är 

gjord för att vara i rörelse och skolan måste tänka på elevers möjlighet till fysisk 

aktivitet och rast, vid planering av schema och raster. Många lärare tycker att raster 

är deras egen tid för paus och kaffe. Detsamma gäller för elever och då bör man inte 

planera, att eleverna ska förflytta sig på rasten eller byta om för idrott, för då får de 

ingen tid för återhämtning.  



 

 

 

 

 

Fysisk och psykisk hälsa går hand i hand och bägge är enormt viktigt för motivation 

och lärande. EHT beskriver att skolgård och rastaktiviteter som inbjuder till fysisk 

aktivitet är viktigt. Om du rör på dig mår du bättre får ett lättare sinne orkar ta tag i 

det som är lite tufft (EHT 6). 

Om rasten innebär otrygghet och att elever blir utsatta för kränkningar och mobb-

ning, påverkar det naturligtvis studiemotivationen och lärandet. En del deltagare från 

EHT deltar i raster och finns medvetet tillgängliga i skolkorridorer, för att förebygga 

konflikter och främja en lugn skolmiljö.  

Det är viktigt med bra sömn, att röra på sig regelbundet och äta hälsosamt. EHT och 

skolsköterskorna beskriver, att de arbetar med att handleda elever (grupp och indi-

viduellt) och främja hälsosamma levnadsvanor, genom att berätta vad som händer i 

kroppen, när man sover för lite, äter oregelbundet, kanske enbart snabba kolhydrater, 

stressar för att hinna med både skola, fritidsintressen och sociala medier. En del 

elever blir skjutsade från dörr till dörr och sitter sedan med tv och dator hela kvällen 

med nästan ingen fysisk aktivitet. Kanske enda gången de rör sig är på skolidrotten 

(EHT 2). 

Hälsosamtalen (som utförs med MI) lyfts som ett väldigt bra tillfälle att möta varje 

enskild elev och tala med eleverna om deras egen uppfattning om sin hälsa och sin 

skolsituation och sitt lärande. Hälsosamtalen beskrivs som handledande samtal 

avseende livsstil till exempel frågor om sömn, kost, fysisk aktivitet, rökning, alkohol, 

relationer, skolsituation, läxor, skolk, stress, betyg och kompisar. EHT är överens 

om, att det är problem, att majoriteten av eleverna behöver öka sin fysiska aktivitet 

men ett ännu större problem är den ökande psykiska ohälsan och stressen bland 

eleverna. Det finns hur mycket forskning som helst att det är viktigt med fysik 

aktivitet för att förebygga stress och ohälsa …jag har förslagit att det ska läggas till 

åtgärdsprogram precis som vården som ger motion på recept (EHT 2). 

EHT beskriver, att det ofta rör sig om flickor på högstadiet som uppger att de mår 

psykiskt dåligt och bland annat är stressade över skolan. Här upplever EHT, att lärare 

har olika sätt att hantera detta Det finns lärare som vill att EHT ska ta över problemet 

helt och hållet, medan andra lärare försöker hålla kontakten med eleven och föräld-

rarna. EHT beskriver, att det är särskilt viktigt att upprätthålla kontakten med elever 

med psykisk ohälsa, för att förebygga hemmasittare. 

 

Konklusion 

EHT beskriver att de flesta elever trivs bra i skolan och upplever skolgången positivt 

och tycker om och motiveras av att lära sig nya saker och färdigheter. Men för de 

barn och ungdomar som inte når kunskapskraven som förväntat eller inte trivs i 

miljön, kan skolan bli en riskfaktor för utanförskap och dålig självkänsla. Tidigare 

forskning visar, att detta kan leda till psykisk ohälsa (Holmström et al 2014; Eng-

ström, 2017). Att arbeta med elevers delaktighet för att öka motivation för lärande 
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och hälsa, är en strategi som EHT använder i till exempel MI samtal i olika former, 

för att utforska elevens motivation till lärande och till livsstilsförändringar.  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska skolan stödja alla elevers lärande och sociala utveckling, 

främst genom sina förebyggande och hälsofrämjande insatser. EHT:s fokus ska riktas mot 

lärmiljöer som är främjande och förebyggande för elevernas hälsa och lärande (Socialstyr-

elsen & Skolverket, 2016). Eleverna tillbringar stor del av sin tid i skolan och skolmiljön 

(kompisar, trivsel, frånvaro av mobbning) är därför också en viktig faktor. Olika skolkulturer 

beskrivs av EHT som kan innebära grupptryck (positivt och negativ) med betydelse för 

elevers studiemotivation. EHT:s kunskap om olika skolkulturer och subgrupperingar bland 

elever är betydelsefull, för att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 

utveckling och hälsa (2010:800; Socialstyrelsen & Skolverket 2016).   

Hemmet är en viktig faktor för elevers motivation och i de fall det inte fungerar optimalt, har 

EHT och skolan en skyldighet att fungera som utjämnade faktor. Elevers hälsa, fysisk såväl 

som psykisk har stor betydelse för studiemotivation. Forskning visar, att lärande och hälsa går 

hand i hand och påverkar varandra ömsesidigt i elevens utvecklingsprocess (Persson & 

Persson 2016). Det innebär också att skolsvårigheter, brist på motivation, skolavhopp och 

psykisk ohälsa, har ett samband (Milerad & Lindgren, 2017; Socialstyrelsen & Skolverket, 

2016). I Barn- och utbildningsnämndens Mål och resursplan 2019 poängteras, att var och en 

ska ha rätt till en god och trygg skolgång och att ständigt arbete behövs, för att öka fysiskt och 

psykiskt välmående hos alla elever (Sundsvalls kommun, 2019). Hälsosamtalet är ett 

instrument att använda för att främja elevers välmående och studiemotivation, där möjlighet 

ges att synliggöra samband mellan studiemotivation, lärande, hälsa och välmående.   

  



 

 

 

 

 

8. Diskussion – verksamhetsmässiga konsekvenser och didaktiska 

implikationer 
 

I inledningen av denna rapport hävdas att motivation, välmående och koncentration är viktigt 

i skolans värld, och att dessa frågor inryms i frågan om studiemotivation. Där hävdas också, 

att ett intresse för studiemotivationsfrågor kan ge ett fokus på ”möjligheternas struktur” 

(Fransson och Lindh, 2004 s 63), det vill säga, möjligheter till elevers framgångsrika lärande 

och institutionen skolans möjligheter att leva upp till samhälleliga förväntningar. Därtill 

kommer, Skollagens skrivningar (SFS 2010:800), om att arbetet i skolan ska främja, att barn 

och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden samt en livslång lust att lära, samt att 

i utbildningen hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov och att barn och elever ska ges 

stöd och stimulans, så att de utvecklas så långt som möjligt och motiverar ett intresse för 

studiemotivationsfrågor. Därutöver tillkommer den problematiska situationen, att 1700 elever 

lämnar grundskolan i Sverige varje år utan slutbetyg (Skolverket 2020a). I Sundsvall uppnår 

endast 62,9 % av de kommunala grundskolornas elever kunskapskraven i alla ämnen 

(Skolverket, 2022a). Dock påverkas denna siffra av enstaka ämnen. Det ämne som har den 

lägsta procentsatsen, i antal elever som uppnår kunskapskraven i respektive ämne (statistiken 

avser i denna del samtliga huvudmän i kommunen), är svenska som andraspråk (62,9 %). 

Övriga ämnen varierar mellan 84,3 % (matematik) till 98,9 (modersmål). (Skolverket, 2022 a, 

b). 

Syftet med denna studie är, att tillsammans med Sundsvalls kommun beskriva och analysera 

frågan om studiemotivation i grundskolan. Eftersom studiemotivation och elevhälsoarbete är 

nära länkade till varandra, har elevhälsofrågor utgjort en del av studien. Studiens frågeställ-

ningar är de följande. A) Vilka är elevers, lärares, elevhälsoteams och rektorers perspektiv på 

faktorer som påverkar elevers studiemotivation? B) Vilka skillnader och likheter finns mellan 

elevers, lärares, elevhälsoteams och rektorers perspektiv på faktorer som påverkar elevers 

studiemotivation? C) Vilka didaktiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt bevarar och 

främjar studiemotivation hos eleverna. 

   

I kapitel ett ges en bakgrund till vårt intresse för studiemotivation och i kapitel två presenteras 

dominerande teorier på området. I kapitel tre redovisas tidigare forskning på området och det 

kan konstateras, att studier om studiemotivation är begränsade till antalet. Detta gäller särskilt 

svenska studier. I kapitel fyra, fem, sex och sju besvaras frågeställningarna a) och b) ovan 

genom en beskrivning av perspektiv på studiemotivation och analytiska avsnitt som kommen-

terar de funna resultaten. I kapitlen presenteras först en genomgång av elevers och lärares svar 

på en utskickad enkät, därefter presenteras elevers, lärares, rektorers och elevhälsopersonals 

intervjusvar. I kapitlen berörs även frågeställning c) ovan. I detta avslutande kapitel kommer 

frågeställning c) att ytterligare kommenteras. Det görs genom en analys och diskussion om 

resultatens verksamhetsmässiga och didaktiska implikationer. Med genomgången av de 

verksamhetsmässiga och didaktiska implikationerna av resultaten har samtliga frågeställ-
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ningar behandlats och besvarats. Syftet med studien, att beskriva och analysera studiemoti-

vation i grundskolan, är därmed uppfylld. Detta skrivet med de begränsningar i möjlig 

generalisering av resultaten som fem grundskolor i en kommun medför.   

 

 

8.1 Verksamhetsmässiga konsekvenser  
 

Som konstateras ovan är denna studies intresse att kartlägga och förstå olika aspekter av 

studiemotivation i grundskolan. Det vill säga, de olika områden eller frågor som olika aktörer 

i skolan upplever påverkar elevers studiemotivation. För att strukturerat diskutera resultatens 

möjliga konsekvenser för verksamheter, görs valet att utgå från den modell för påverkans-

faktorer för framgångsrikt lärande som Specialpedagogiska myndigheten (SPSM, 2022) tagit 

fram; tillgänglighetsmodellen. Tillgänglighetsmodellen visar på olika förutsättningar som 

behöver beaktas eller uppfyllas, för att elevernas lärande skall vara framgångsrik. SPSM 

menar att det krävs ett samspel mellan social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö för att 

nå framgång. Det överensstämmer med de teoretiska utgångspunkterna i denna rapport och 

som presenterades i kapitel två, det vill säga, att studiemotivation innefattar såväl inre som 

yttre motivationsfaktorer. Med inre faktorer avses elevernas individuella drivkrafter, och med 

yttre faktorer den påverkan som den sociala och fysiska omgivningen, lärarna, hemmet och 

arbetsformerna för undervisning i skolan har på motivationen. För analysen i denna studie tas 

som utgångspunkt, att motivation formas i ett samspel mellan en situation och en person. 

Elevers prestationer formas av de egna ambitionerna och i samspelet mellan lärares, föräldrars 

och andras förväntningar. 

En kraftsamling från alla aktörer 

De som framgår i denna studie, och även i studier från gymnasieskolan (Boström & Bostedt, 

2019; 2020 a,b,c; 2021; 2022), är, att elevers studiemotivation sjunker med ju högre upp i 

årskurserna de kommer och är relaterad till studieresultat, val av vänner, familjens stöd samt 

hälsa och välmående. Detta tycks särskilt gälla motivation för några viktiga skolämnen som 

svenska och matematik. Slutsatser gällande att upprätthålla eller förstärka motivation 

understryker vikten av att se helheten, det vill säga, att beakta såväl interna som externa 

orsaker till motivation. Med det menas, att beakta både elevers interna drivkrafter likväl som 

sociala relationer till kamrater och lärare, den fysiska miljön och lärarnas didaktiska 

arbetssätt. En slutsats är, att det idag behövs en kraftsamling kring åtgärder gällande elevers 

studiemotivation. Alla aktörer runt eleverna, lärare, rektorer elevhälsopersonal, föräldrar, 

skolhuvudmän och politiker, behöver tillsammans diskutera frågan om studiemotivation och 

komma överens om insatser med eleverna i fokus. Med utgångspunkten elever i fokus 

behöver elevernas synpunkter och uppfattningar beaktas i planerade skolutvecklingsinsatser 

tillsammans med lärare och skolpersonal i övrigt.  

 

Resultat från denna studie visar, att det konkreta didaktiska arbetet i klassrummet är betyd-

elsefullt för elevers studiemotivation tillsammans med riktade insatser gällande hälsorela-

terade frågor, studiestrategier, framtidval, livsrelaterade frågor med mera. Mentorerna eller 



 

 

 

 

 

klassföreståndarna bör låta motivationsfrågor utgöra ett särskilt fokus i sina utvecklingssamtal 

med eleverna. Vidare menar framkommer, att vårdnadshavare bör involveras i detta arbete på 

ett konkret sätt med inbjudan till temadagar och att studiemotivation blir ett fokusområde för 

föräldraträffar. Elevernas och lärarnas beskrivningar gällande vårdnadshavarnas engagemang 

för elevernas skolarbete behöver lyftas fram som ett åtgärdsområde.  

 

Sist, men inte minst, dras slutsatsen, att skolpolitiker och skolhuvudmän behöver kopplas in i 

arbetet, för att på central nivå både fokusera och utvärdera insatser gällande motivation för 

lärande och om möjligt allokera resurser för arbetet. Även en mediastrategi kan vara av 

betydelse för att tydliggöra skolans viktiga roll för elevers framtid.  

 

Betydelsen av den pedagogiska miljön 

Samtliga grupper som intervjuas i denna studie (elever, lärare, elevhälsopersonal (EHT) och 

rektorer) framhåller lärarens viktiga betydelse för elevers studiemotivation och lärande. 

Forskningsresultat bekräftar också detta (se till exempel Hattie, 2009; Timperley, 2013). 

Läraren har en avgörande betydelse genom ansvaret att organisera arbetet i klassrummet samt 

att, tillsammans med skolledning, skapa, bära och förmedla skolans kultur, normer och värden 

(Lunabba, 2013; Mørck, 2003). För att bevara, främja och öka elevers studiemotivation 

fordras, att lärare, rektorer, EHT-personal, vårdnadshavare och skolhuvudmän beaktar de 

olika förutsättningar och behov eleverna har samt kan förhålla sig till lärmiljöns komplexitet 

(Björklid & Fischbein, 2011; Evanshed, 2012; Giota, 2013; Hugo, 2011). En komplexitet som 

såväl kan generera positiv samverkan och därmed förstärka motivationsarbetet, som skapa 

riskera, att ibland underminerar elevernas studiemotivation och lust att lära. 

 

I centrum för förutsättningarna för lärande och lärares uppdrag finns undervisningen. Av 

elevenkätundersökningen framgår, att eleverna uppfattar, att enskilt arbete är den vanligast 

förekommande undervisningsmetoden, men att de samtidigt menar, att det är det sämsta sättet 

att lära sig. Lärarna anger liknande svar i lärarenkäten. Aktuell forskning visar, att enskilt 

arbete ställer höga krav på förmåga till självdisciplin och självständighet hos den enskilde 

eleven (Carlgren, 2015; Vinterek, 2006; Zimmerman, 2018). Enskilt arbete är därtill ett 

arbetssätt som är särskilt svårt för många pojkar (Zimmerman, 2018). Zimmerman menar, att 

orsaken till att pojkar har svårare att klara enskilt arbete är, att de inte, på samma sätt som 

flickorna, tränas i dessa förmågor från tidig ålder och att pojkarna har svårare att läsa av hur 

lärare vill att en uppgift ska utföras.  

 

Eleverna, elevhälsoteamen och två av tre lärargrupper menar, att en varierad undervisning är 

viktigt för att skapa studiemotivation. Lärarna i årskurs tre lyfter fram elevernas intressen och 

vikten av att knyta an till deras tidigare erfarenheter som de mest betydelsefulla faktorerna för 

studiemotivationen. Elevernas ålder har därmed, vilket är en självklarhet men än då viktigt att 

poängtera, betydelse för val av arbetssätt. Lärarna i årskurs sex och åtta betonar behovet av att 

skapa förutsägbara strukturer som ett betydelsefullt inslag för studiemotivation. Lärarna i 

årskurs åtta framhåller även behovet av att lägga in praktiska inslag i undervisningen. 

Betoningen på en rolig och varierad undervisning från nästa samtliga respondenter visar 

insikter om behovet av en annan lektionsdesign än den som genomförs. Konsekvensen av 
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denna möjliga diskrepans mellan den undervisning som elever önskar, lärare beskriver som 

gynnsam och det eleverna beskriver genomförs i verkligheten, blir att metoder, undervisning 

och arbetssätt måste vara i centrum för de diskussioner som förs i team, arbetslag och i 

lärarkollegier. För att lyckas med det krävs, att den känsla av tidsbrist som såväl lärare som 

EHT-personal och rektorer ger uttryck för kan adresseras. 

 

Betydelsen av den fysiska miljön 

Lärmiljöer beskrivs i forskningen på lite olika sätt och kan omfatta många olika aspekter 

gällande förutsättningar för lärande. Lärmiljön representeras i SPSM:s tillgänglighetsmodell 

av orden social, pedagogisk och fysisk miljö. Lärmiljö är därmed hela den miljö och de 

sammanhang som eleverna befinner sig i under en skoldag. Elever interagerar med den 

sociala och fysiska miljön i meningen att de påverkar och påverkas av den (Björklid & 

Fischbein, 2011). Som beskrivits tidigare har denna studie en teoretisk förankring i, att 

motivation ses som transaktion, det vill säga att elevers tilltro och förståelsen för det egna 

jaget överförs och villkoras av den lärmiljö eleven befinner sig (Perry et als. 2006). Lärmiljön 

innefattar såväl fysiska och sociala som pedagogiska aspekter som samspelar med varandra 

(Björklid, 2005; Björklid & Fischbein, 2011; Qvarsell, 2017).  

Den fysiska miljön är betydelsefull, då den sänder tydliga budskap om huruvida man är 

välkommen eller inte i en miljö. Rummens och byggnaders estetiska kvaliteter, proportioner, 

material, kulörer och ljussättning påverkar dessutom både elever och lärares mående och 

välbefinnande (Björklid, 2005). 

Flera rektorer i vår studie menar, att elevernas studiemotivation påverkas av graden av 

studiero i klassrummet. Eleverna lyfter i intervjuerna fram, att de önskar fler grupprum, för att 

kunna få lugn och ro eller arbeta med ett grupparbete. De upplever, att de existerande 

grupprummen i för stor utsträckning används till annat, som till exempel studiehandledning, 

modersmålsundervisning av elever eller att de helt enkelt inte finns (framförallt högstadiet). 

Lugn och ro kan tolkas som betydelsefullt för både lärandet och att eleverna ska känna 

studiemotivation. Men hur får lärare till detta i det egna klassrummet? Stora ombyggnationer 

och renoveringar kan av ekonomiska skäl vara svårt att få resurser till, men kan klassrummen 

möbleras på ett flexiblare sätt, med både formella platser (bänkar) och mer informella (soffa 

eller fåtöljer)? Går det att variera belysning på olika platser och skapa möjlighet att sitta helt 

avskilt? Kan man låta eleverna vara med och skapa sina lärorum?  

Betydelsen av den sociala miljön 

Anknytning och trygga relationer mellan elever och lärare samt relationerna mellan eleverna 

själva har stor betydelse för hur elever, och då framför allt pojkar, upplever skolan. Av 

föreliggande studie framgår, att de allra flesta elever trivs bra i skolan och upplever skol-

gången positivt och tycker om och motiveras av att lära sig nya saker och färdigheter. Särskilt 

pojkarna ger i studien uttryck för att trivas i skolan samt tycka om lärarna och skolan. Däre-

mot framgår inte av studien hur det ser ut för de barn och ungdomar som inte når de för-

väntade kunskapskraven. Hur ser deras trivsel i skolan ut? Hur ser det ut för de flickor som 

inte lyckas anpassa sig till de krav som ställs på dem i skolan? Många andra undersökningar 



 

 

 

 

 

visar att flickor oftare ger uttryck för ett dåligt mående. Att inte lyckas i skolan eller  inte 

trivas i skolmiljön är en riskfaktor för utanförskap och dålig självkänsla, vilket på sikt kan 

leda till psykisk ohälsa (Holmström et al 2014; Engström, 2017). Skolans miljö är viktig för 

barns och ungas möjlighet att utveckla god hälsa i nutid och framtid (Holmström et al, 2012a, 

2012b,2014; Engström, 2017; Milerad & Lindgren, 2017). Det är därför viktigt att 

elevhälsoarbetet även fortsättningsvis har hög prioritet.   

 

Såväl elever, lärare som rektorer betonar hur betydelsefulla vårdnadshavare är. Lärare och 

rektorer beskriver, att just vårdnadshavares inställning och engagemang många gånger är 

avgörande för elevernas inställning till skolan och skolarbetet.  Både i denna studie och i 

tidigare forskning har det uppmärksammats, hur viktig vårdnadshavares inställning och 

engagemang är för elevernas prestationer och motivationsorientering i skolarbetet (Mata et al. 

2018). Vidare är det betydelsefullt att eleverna känner stöd från vårdnadshavarna. I våra 

intervjuer och i våra enkäter beskriver de flesta elever, att deras föräldrar tycker att skolan är 

viktig.  Men i enkätsvaren kan vi även se, att flertalet elever upplever, att de inte får stöd i sitt 

skolarbete hemma. I intervjuerna beskriver eleverna, att frånvaro av stöd kan bero på att 

föräldrarna inte hr kunskaper nog för att hjälpa till eller att de är för upptagna med livet i 

övrigt. Elevhälsoteamen beskriver sig i våra intervjuer som brobyggare mellan föräldrar och 

lärare. En fråga som utkristalliseras blir, om det går att i högre grad nyttja deras kompetens 

och erfarenheter, för att hitta vägar att möjliggöra för vårdnadshavare, att ännu mer stödja sina 

barn i skolarbetet.  

 

Betydelsen av att vilja vara i skolan 

I teorikapitlet beskrivs olika definitioner och förståelser av motivation. En typ av motivation 

som inte får glömmas bort är, när elever har svårt att hitta motivation över huvud taget. I detta 

tillstånd ger de upp och skyller på annat än sin egen prestation och ser helt enkelt inte sam-

bandet mellan prestation och resultat (Sjöberg, 1997). En variant av obefintlig motivation är 

utmaningen med elever som är ’hemmasittare’, det vill säga a-motivation. Elever kan i årskurs 

tre vara trygga med lärare och kamrater för att i årskurs sex uppvisa olika orostendenser och i 

årskurs åtta ifrågasätter att gå till skolan över huvud taget. Vad är det som gör att elever 

tappar motivationen att gå till skolan? Vad är det som händer under mellanstadiet som gör att 

eleverna förändras och inte längre känner samma studiemotivation som i yngre åldrar?  

 

De elever som intervjuas i årskurs åtta menar, att orsaken ofta är att dessa elever misslyckats 

så många gånger i skolan, att de inte upplevde, att det finns någon möjlighet att lyckas. De har 

gett upp i ambition och motivation. Ett misslyckande på ett prov gör, enligt eleverna, att de 

kommer efter, har svårt att klara nästa prov och till slut är bördan för stor. Vad kan ytterligare 

göras för att förhindra den negativa spiralen av misslyckanden? Hur kan skolarbetet fortsätta 

att utvecklas, för att hjälpa elever med utmaningar i skolarbetet? 

 

Brist på tid ett hinder  

De största hindren för att främja elevernas studiemotivation bedöms av lärarna vara tillgänglig 

tid och förståelse för vad barnen är intresserade av. I dagens skola upplever de flesta lärarna 
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att de saknar tid till, att tillsammans med kollegor diskutera, hur de kan förändra undervis-

ningen. Krav på dokumentation och andra uppgifter än undervisning påverkar möjligheten att 

utveckla och förbättra undervisningen. Hur kan detta förändras eller hanteras? Hur kan större 

utrymme skapas, för att förbättra undervisningen?  

 

Lärarna ska utgå från elevernas förkunskaper och vad de är intresserade av. Detta kan vara 

problematiskt, då det inom samma klass kan finnas stor spridning av kunskapsnivå och tiden 

inte räcker till för alla. Hur välplanerad undervisningen än är, kan det vara svårt att räcka till 

för alla.  

 

 

8.2. Didaktiska implikationer 
 

En diskussion om didaktiska implikationer från denna studie kräver, att inledningsvis klargöra 

vilken didaktisk tradition som utgångspunkten tas ifrån och vad didaktik kan omfatta. Ordet 

didaktik betyder undervisningskonst eller läran om undervisning. Didaktik kan placeras in i 

spänningsfältet mellan pedagogisk teori och praktisk erfarenhet och handlar om hur ”…kun-

skaper, värden och erfarenheter ska organiseras i undervisnings- och lärandesituationer” 

(Wahlström, 2015, s.178).   

 

Klassrumsdidaktik 

Studien utgår från den tyskspråkiga didaktiska modellen, vilken lyfter fram lärarens ledarskap 

och undervisningssätt samt lärarens förmåga att skapa en gynnsam lärmiljö. Den så kallade 

didaktiska triangeln (jämför Hoppman, 1997) åskådliggör betydelsefulla och bärande aspekter 

av undervisningen och lärmiljön (se figur 8.1). Triangeln sätter fokus på läraren, eleven och 

innehållet och relationerna mellan dem i form av representation, metoder och interaktion. Den 

didaktiska tringeln kan användas för att belysa undervisningspraktikens komplexitet, där olika 

faktorer samspelar. Den kan även med fördel nyttjas som ett underlag, för att diskutera betyd-

elsefulla lärarkompetenser. Den didaktiska triangeln är också ett verktyg, för att systematiskt 

reflektera över hur undervisningen kan organiseras, för att skapa bästa möjliga utveckling för 

varje enskild elev och specifika grupper. Allt detta sker i den kontext som den omgivande 

lärmiljön utgör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figur 8.1. Den didaktiska triangeln och omgivande lärmiljö (efter Gidlund & Boström, 2017)  

 

 
 

 

Figuren exemplifierar de grundläggande aspekterna i en undervisningssituation, undervisning-

ens innehåll och form, eleverna och läraren samt dess omgivande kontext, lärmiljön. De tre 

hörnen i triangeln; läraren, eleven, och ämnet visar, att det finns tre sidor (relationer), ämne-

elev, elev-lärare och lärare-ämne. De olika delarna av triangeln interagerar på olika sätt, i 

olika grader och sammanhang med varandra.  

  

Hörnet ämne omfattar undervisningens specifika kunskapsinnehåll, hörnet elev refererar till 

elevers lärande på individ- och gruppnivå och hörnet lärare belyser lärarens yrkesskicklighet 

och ledarskap. Triangelns olika sidor omfattar relationer mellan ämnet, läraren och eleven. 

Lärmiljöer kan beskrivas på lite olika sätt och kan omfatta många olika perspektiv på lärande. 

I denna studie definieras lärmiljö som hela den miljö och de sammanhang som en elev 

befinner sig i under en skoldag,  

 

En av studiens tre frågeställningar är att analysera vilka didaktiska förhållningssätt som kan 

utläsas ur det empiriska materialet, för att skapa eller upprätthålla elevers studiemotivation. I 

texten nedan redovisar några viktiga resultat. 

 

Läraren, läraren och återigen läraren 

Läraren har avgörande betydelse för elevers lärande. Detta är något som belagts även i tidi-

gare forskning (till exempel Hattie, 2009; Timperley, 2013). Samtliga grupper som svarat på 

enkäter och blivit intervjuade för denna studie, elever, lärare, elevhälsopersonal samt rektorer 

lyfter samstämmigt lärarens avgörande betydelse för elevernas studiemotivation. Eleverna i 

alla tre årskurser framhåller vikten av bra lärare. En bra lärare menar de är engagerad, 

motiverad, snäll, lite sträng och rättvis, de kan förklara bra och hjälper till. De föredrar ett 

upplägg av undervisningen, där de får interagera med läraren. Lärarna upplevs rättvisa på 

samtliga skolor och eleverna förstår i hög utsträckning vad lärare förväntar sig. I två av 

årskurserna (årskurserna tre och sex) framkommer även vikten av en förstående lärare. Här 

kan vi således se att elever börjar fokusera lärares personlighet. Specifikt för årskurs sex är, 

att flera elever önskar, att läraren inte skall prata för mycket. I årskurs åtta framhävs, lärarens 

personlighet, relationer med eleverna, undervisningskompetens samt god ämneskunskap. För 
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de äldre eleverna är oengagerade lärare något negativt. Således ser vi allt bredare önskemål, ju 

äldre eleverna blir. Det kan bero på elevers kognitiva mognad och insikter om lärarens betyd-

else för studierna. Det ena hörnet i den didaktiska triangeln (läraren) är således en viktig 

nyckel till elevers motivation till att lära. 

 

 Ett tungt ansvar vilar på lärarens axlar. Lärarens roll har av många forskare framhållits som 

den enskilt viktigaste faktorn för elevernas prestationer och resultat (Darling- Hammond, 

2000; Grönlund, 2014; Hattie, 2009; Nias, 1987; Timperley, 2013). Läraren har en avgörande 

betydelse, inte bara föreliggande studie utan också i den didaktiska modellen, eftersom läraren 

är den som organiserar arbetet och har det övergripande ansvaret i klassrummet. Genom de 

olika didaktiska val som läraren gör, är denne ansvarig för de förutsättningar för lärande som 

skapas i undervisningssituationen, men även de begräsningar som uppstår, när arbetssätt och 

metoder inte överensstämmer med elevgruppens förutsättningar och behov. 

    

Lärares didaktiska val och ledarskap har en särskild och avgörande betydelse för elevers 

skolprestationer. Samuelson (2008) beskriver, att ledarskapet i klassrummet måste ha som 

mål, att skapa utrymme för lärande samtidigt som eleverna tränar samspel med andra. 

Ledarskapet i klassrummet är mer än bara organisering. Läraren måste samtidigt försöka 

skapa meningsfullhet, hitta elevernas motivation, lust och glädje, stärka deras självförtroende 

och öka deras självkännedom. Denna uppgift är komplex och mångfacetterad, men trots det 

utmanande uppdraget, måste läraren sträva efter att anpassa sin undervisning dels efter 

eleverna och deras förutsättningar, dels efter den grupp de möter (Boström & Svantesson, 

2007).  

 

Det pedagogiska ledarskapet är mångfasetterat och består av en rad aspekter som läraren 

måste förstå, behärska och förhålla sig till. Enligt Ogden (2017) kännetecknas ledarskapet i 

klassrummet av goda relationer, struktur och ämneskunskaper samt förmåga till att skapa och 

upprätthålla studiero. Det är detta som läraren ska förhålla sig till och iscensätta, samt att 

tidigt implementera och använda förebyggande strategier, för att möta elevernas olika för-

utsättningar och utmaningar. Särskilt viktigt blir detta för elever med olika former av be-

teendeproblematik, där goda relationer och struktur ökar tryggheten och utgör en förutsättning 

för att skapa studiero (Hopland & Nyhus, 2016).  

 

Se över och skapa förutsättningar för lärare att utveckla sitt ledarskap i klassrummet. Säker-

ställ en arbetsmiljö som ger goda villkor och mötesplatser. Ge lärare tid och möjlighet till 

fortbildning i lärarrollen. Det kan vara utbildning i ledarskap i klassrummet, personlig 

utveckling, coachande förhållningssätt eller mentorer och ”skuggning” i klassrummet. Skapa 

diskussionsfora för frågor om lärares ledarskap. Avsätt tid inom arbetslaget, eller ännu bättre 

hela skolan, för diskussion om dessa frågor. Fokusera hellre goda exempel än negativa 

erfarenheter i arbetssätt. Involvera gärna elever och annan personal i utvecklingsarbetet. Kom 

också ihåg, att eleverna ju äldre de blir, desto lättare har de att kunna artikulera sina önskemål. 

 

# Lyft fram och skapa stöd för lärare i rollen som ledare.  

 



 

 

 

 

 

 

Undervisningens upplägg 

Anpassas undervisningen tillräckligt till elevernas förutsättningar och behov? Forsknings-

studier har kunnat påvisa, att i många klassrum tas det inte tillräckligt stor hänsyn till elevers 

särskilda förutsättningar och behov samt att läraren inte i undervisningen utnyttjar 

möjligheten att grupp- och individanpassa i tillräcklig utsträckning (Boström, 2013; Hugo, 

2006). I elevsvaren i denna studie framhåller elever i alla årskurser vikten av: variation, 

struktur, intressanta och underhållande lektioner (helst med praktiska inslag genom att göra 

och uppleva), varierat undervisningssätt samt samverkan med andra elever och läraren som 

något betydelsefullt. Eleverna poängterar även, att de lär sig sämst ensam och via enskilt 

arbete. Enskilt arbete är dock samtidigt den arbetsform som eleverna menar dominerar. 

Eleverna menar, att mer än hälften av allt arbete i skolan utgörs av, att de arbetar ensam 

(siffrorna varierade i årskurserna från 50 till 70%). I årskurs tre beskriver elever, att 

belöningar är motiverande för studierna och i årskurs åtta betonas vikten av att anpassa 

undervisningen till individen. I årskurs åtta tillkom även betydelsen av korta mål, snabb 

återkoppling samt diskussioner om ämnet. Överfört till den didaktiska triangeln kan alltså 

konstateras, att två av dess sidor, nämligen retorik eller framställning och metoder har 

avgörande betydelse för eleverna. 

 

Det finns en rad studier som tyder på, att enskilt arbete begränsar framförallt lågpresterande 

elevers möjlighet att uppnå kunskapskraven (Håkansson & Sundberg, 2012; Vinterek, 2006). 

Vinterek (2006) menar, att en hög grad av enskilt arbete har ett tydligt samband med sämre 

studieresultat. Orsaken till detta, menar hon, är, att arbetsformen har en negativ påverkan på 

många elevers motivation och engagemang, vilket bekräftas av eleverna i denna studie.  

Vinterek menar vidare, att vid enskilt arbete minskar elevernas direkta kontakt med läraren. 

En sämre kontakt kan ge sämre insyn i var eleverna är i kunskapsbildningsprocessen och vad 

de håller på med, vilket kan öka risken för att elever skyndar sig igenom uppgifter så fort som 

möjligt, utan att riktigt förstå vad de gör (Carlgren, 2015).  

 

# Skapa förutsättningar för lärare att utveckla och förbättra sin didaktiska förmåga.  

 

Att planera terminer, kurser, teman och lektioner kräver omtanke och insikter. Ska lärare 

utvecklas därvidlag behövs tid, samverkan och goda exempel. Elevers behov av tydlig 

struktur är särskilt viktigt i sammanhanget, vilket också har framkommit i tidigare studier 

(Boström & Bostedt, 2020, 2021). Detta kan och bör lärare uppmärksamma i all planering. 

För att hitta goda lektionsupplägg eller inslag under lektioner kan arbetslagen eller hela skolan 

aktivt samla på goda exempel. På nätet finns flera sajter om detta, exempelvis lektionsplane-

ring.se eller lektion.se. Viktigt i sammanhanget är också, att systematiskt utvärdera olika 

metoder. Specifika utvecklingsarbeten om individualisering är ett annat förslag i samman-

hanget. EHT beskriver, att en stor del av deras arbete handlar om handledning av lärare, 

klassrumsobservationer, kartläggning av lärmiljö med mera. De kan med fördel EHT kopplas 

in i detta arbete. Viktigt att påpeka är, att även ett sådant utvecklingsarbete tar tid. 

 

# Se över arbetsformen enskilt arbete. När bedöms den ge mest nytta och varför?  



 

 

 

211 

 

 

I resultatet finns en diskrepans mellan elevers uppfattningar om bästa sättet att lära sig och 

den dominerande undervisning som bedrivs i form av enskilt arbete. Visserligen skriver 

läroplanen om vikten av självständiga arbeten, men frågan är om det relevant och försvarbart i 

den omfattning som elever och lärare uppfattar det. Detta är en kritisk punkt i studiens resultat 

och signalerar behov av ett utvecklingsarbete för hela skolan. Den utveckling mot en mer 

individualiserad pedagogik och en ökad mängd eget arbete som många forskare lyft fram 

(Vinterek, 2006; Zimmerman, 2018) kan utgöra en orsak till att elever har svårt att ta till sig 

undervisningen. I en undervisningspraktik som bygger på enskilt arbete och egen planering 

kan svagpresterande elever och framförallt många pojkar, ha svårare att klara sig, eftersom 

deras kognitiva omognad kan göra så att de dels har sämre självdisciplin, dels en lägre grad av 

självständighet men även kan ha det svårare att uppfatta hur lärare vill att uppgifter ska 

utföras (Boström & Åhslund, 2018).  

 

# Hur kan undervisningen göras så att den innehåller ett kunskapsinnehåll med metodiska 

inslag där elever får ’uppleva och göra’? 

 

Elever i samtliga årskurser upplever, att de lär sig bra med uppgifter som innehåller inslag av 

”learning-by-doing” (Dewey 1897, 2018) och detta i kombination med att de bäst gillar 

praktiskt-estetiska ämnen. Detta manar till eftertanke. Ett förslag kan vara att systematiskt 

samla metodiska upplägg, där upplevelse eller görande finns med. Ett annat är att anslå 

utvecklingstid till diskussioner om arbetssätt eller att ge förstelärare ett särskilt uppdrag att 

beakta detta. 

 

# Främja uppgifter som bygger på samverkan och grupparbeten, och utveckla den 

arbetsformer.  

 

Eftersom många elever upplever att de lär sig bäst i grupp och att kamrater är viktiga för dem, 

är det viktigt att utveckla en undervisning byggd på samverkan och grupparbeten. Det ska inte 

vara grupparbeten där var och en bidrar med en liten del av helheten, utan ett grupparbete i 

dess bästa form och mening. Grupparbeten där eleverna tillsammans konstruerar ny kunskap 

och lär sig samarbete och att kommunicera.  

 

# Utveckla tydlig och konstruktiv feedback.  

 

Elever, särskilt i de senare åldrarna, efterfrågar ännu tydligare feedback från lärarna. Detta är 

viktigt, för att de skall lyckas i studierna och verkligen förstå ett innehåll. Ett förslag är därför, 

att i par, team eller lärarlag tillsammans förbättra denna del av lärarkompetensen. 

 

I denna studie finns vissa resultat som signalerar, att pojkar och flickor har olika uppfattningar 

om vad som gynnar dem bäst i undervisningens upplägg. Forskning (Åhslund, 2019) har 

pekat på, att de bästa fungerande undervisningsmetoderna varierar beroende på kön, men att 

lärare samtidigt tror sig undervisa enligt deras olika förutsättningar. Trots detta har pojkarna 



 

 

 

 

 

sämre betyg i nästan alla ämnen. Ett utvecklingsarbete behövs för att dokumentera och 

analysera hur pojkar respektive flickor reagerar på olika undervisningsmetoder.  

 

Forskning visar, att gynnsammare förutsättningar för pojkarna kan skapas i undervisningen, 

om läraren använder stödjande strukturer, använder elevaktiva och samarbetsinriktade 

arbetssätt samt om läraren lyckas skapa ett relationellt stödjande klimat i klassrummet (Dunn 

& Dunn, 1999; Halldórsson & Ólafsson, 2009; Hopland & Nyhus, 2016, Samuelsson & 

Samuelsson, 2016). Det finns även studier som påvisar ett samband mellan framförallt pojkars 

undvikande strategier och det sociala klimatet i klassrummet, där de undvikande strategierna 

kan tyda på och vara ett uttryck för ett otryggt socialt klimat i klassrummet (Nieminvirat, 

2004).  

 

Allvarligast blir det om skolan och lärare blundar för skillnaderna mellan pojkar och flickor. 

Betygsskillnader och forskning visar, att det föreligger skillnader som relaterar till genus och 

kön. Detta är det viktigt att lärare känner till, inte minst utifrån det från skolverket uttalade 

behovet, av att öka likvärdigheten i klassrummet och i skolan. Utan denna kunskap finns det 

en risk, att lärare behandlar pojkar och flickor på ett oreflekterat sätt, vilket sannolikt får 

konsekvenser för båda gruppernas lärande. 

 

# Främja undervisning som är fördelaktigt både för pojkar och flickor.  

 

Ämnet 

Ett viktigt hörn i den didaktiska triangeln är ämnet. Resultaten i denna studie visar, att 

samtliga elever uppskattar något eller några av de praktiskt estetiska ämnena. Eleverna i 

årskurs tre anser, att många ämnen är roliga och en majoritet nämnde matematik, men de 

anser också att svenska är tråkigaste ämnet. I årkurs sex nämns även svenska som ett jobbigt 

ämne och i synnerhet att skriva längre rapporter. I årskurs åtta bedömer eleverna, att 

matematik är det i särklass tråkigaste ämnet. Mönstret föranleder att frågan ställs: vad händer 

med detta viktiga ämne under åren från låg- till högstadium, från att många elever gillar det 

till att majoriteten ogillar det?  

 

# Satsa på didaktiskt utvecklingsarbete inom både matematik och svenska.  

 

Båda dessa ämnen är avgörande för elevernas förutsättningar för fortsatta studier och för 

elevernas framtida liv. Stimulera utvecklingsarbeten i hela skolan inom dessa ämnen. 

Dokumentera och utvärdera insatserna. Knyt gärna en följeforskare till arbetet. I den didak-

tiska triangeln gällande ämnet kan också tematiska innehåll och ämnen inkluderas. Flera av 

elevernas resonemang i svaren handlar om vikten av att förbereda sig för framtiden. 

 

De existentiella frågorna figurerar i elevers huvuden oavsett årskurs. Därför kan det behövas 

ett specifikt ämne som berör dem och deras liv. Detta ämne kan handla om allt ifrån tro och 

vetande till hälsa och lärande, om livsstrategier och studiestrategier, om samarbete och 

egenarbete, om självförtroende och självkänsla, om bildning och samhälle … Listan kan göras 

lång. 
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# Satsa på temadagar eller skapandet av ett ämne som kan benämnas livskunskap.  

 

Temadagar kan inrymma mål för skolan och livet, visioner, självförtroendeträning, studie-

strategisk träning, samarbetsövningar, hälsofrågor samt existentiella frågor. 

 

Det är tydligt att eleverna finner de praktiskt estetiska ämnena som betydelsefulla. Dessa 

behövs för att orka med och bearbeta de mer teoretiska ämnena. Därför bör det övervägas, om 

dessa ämnen i större utsträckning kan komma in i elevers skolvardag. Om inte timplanen kan 

utökas kan inslag av praktisk estetisk art integreras i de andra ämnena. 

 

# Ge mera utrymme för de praktiskt estetiska ämnena 

 

Elever i föreliggande studie fokuserar mindre på betyg, eftersom det är tveeggat för deras 

motivation, och mera på lärande. Det talar för, att processerna kring betyg och bedömning 

behöver fokusera lärandet, för att främja motivationen hos eleverna. 

 

#   Betyg och bedömning som fokuserar lärande 

 

Eleverna (gruppen) 

Några av frågorna i det empiriska materialet berör elevernas lärande, men inte så mycket 

gruppen. En viktig slutsats gällande lärstrategier är, att betona individanpassning utifrån den 

enskilde eleven. Detta framkom framför allt i intervjuerna med elever i årskurs åtta. Det är 

därför viktigt, att lära känna både den enskilde eleven men även gruppens lärstrategier, för att 

kunna matcha dem med bästa möjliga metoder och ledarskap.  

 

# Lär känna både den enskilde eleven och gruppens preferenser för lärande och sök på bästa 

sätt matcha dem med metoder.  

 

Internationell forskning (Dunn & Griggs, 2007) påvisar, att prestationer, koncentration och 

motivation påverkas positivt, om elever matchas i undervisningen med sitt bästa sätt att lära. 

Självklart är det omöjligt med en mängd olika undervisningsupplägg och därför är variation i 

undervisning ett första steg för att ge fler elever möjligheter att lyckas. 

 

# Arbeta med lär- och studiestrategier.  

 

För att elever ska lyckas lära och i förlängningen bli autonoma individer, behöver de kunskap 

om sig själva och möjliga strategier för att hantera studierna. Därför rekommenderas upplägg 

för klasser om lär- och studiestrategier, så att eleven på ett bra sätt kan bygga upp det livs-

långa lärandet med de personliga strategierna. Lärare kan också få viktiga inblickar i deras 

lärande för att utveckla sin undervisning.  



 

 

 

 

 

 

Lärmiljön 

I den ovan presenterade didaktiska modellen omger lärmiljön arbetet i skolan. Det kan 

omfatta såväl den fysiska som den psykosociala lärmiljön (Wery & Thomson, 2013). 

Gällande den förra framkommer i studien tydliga önskemål från samtliga klasser om flera 

grupprum och en ren och fräsch skolmiljö. Eleverna har inte så kritiska synpunkter på 

klassrummet, till skillnad från lärarna. Från de yngre barnen (årskurs tre och sex) finns 

önskemål om goda utemiljöer, där de kan spela, leka och röra sig.  

 

# Satsa på att tillgängliggöra grupprum. 

 

Att få tillgång till fler grupprum tycker eleverna i samtliga klasser är viktigast gällande den 

fysiska lärmiljön, där de dels kan arbeta tillsammans i mindre grupper, dels kan få bättre lugn 

och ro än i det stora klassrummet. 

 

# Satsa på goda utemiljöer för låg- och mellanstadiet. 

 

Den psykosociala miljön beskrivs indirekt i studien på flera sätt. Även om eleverna anger, att 

de i stort sett känner sig trygga, flaggas för ett behov av bättre studiero i alla klasser. Samtliga 

elever beskriver också en oro för mobbing. De yngre barnen (årkurs tre) menar, att bråk stör 

studiemotivationen samt att de känner en viss oro för att inte vara trygga med läraren och 

kamraterna. De äldre eleverna hävdar, att stress och press är hämmande för motivationen. De 

preciserar också tydligt de negativa psykosociala faktorerna. I årskurs sex beskrivs en oro för 

att gå ut på rasterna och svårigheter med koncentration. I klass åtta anges, att välmående och 

trygghet är förutsättningen för att kunna gå i skolan. Det motsatta gäller för en problematisk 

social miljö. I detta sammanhang är det relevant, att peka på elevers uppfattningar om hälsa i 

förhållande till studiemotivation. Samtliga elever ser vikten av en god fysisk och psykisk 

hälsa men bedömer inte, att dessa aspekter hanteras i någon större utsträckning i skolan. Dock 

har lärarna en motsatt uppfattning. 

 

# Satsa på en god social miljö och studiero 

 

Studiero kan tyckas vara ett stort och vitt område, men det kan brytas ned i olika delar. Exem-

pelvis kan ett arbete med studiero kopplas till lärares ledarskap och/eller positivt beteende-

stöd. En möjlig väg att gå är att lärare i sitt ledarskap medvetet kan jobba med icke-verbala 

och verbala strategier som stödjer studiero. Ett annat utvecklingsområde för skolan kan vara 

att öka vuxennärvaron på rasterna. Framgår av studien, att det är av största vikt, att fånga upp 

elever med hög frånvaro och i samverkan med EHT aktivt arbeta på individnivå med frågor 

kopplade till psykosociala frågor.  

 

Läroplansdidaktik 
Intervjuerna har även analyserats utifrån den anglosaxiska didaktisk traditionen (Westbury, 

2000). Där fokuseras en mål- och mätinriktad läroplanskultur inom utbildningssystemet och 

läroplanen regleras i styrdokument, där implementering av läroplanernas innehåll står i fokus 
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(Wahlström, 2015). Läroplansinnehållet är visserligen mångtydigt, men reglerat via de 

aktuella styrdokumenten. När innehållet ges är lärarens implementering en uppifrån-och-ned-

process.  

 

Figur 8.2 Den anglosaxiska didaktiska triangeln (efter Wahlström, 2015). 

 
 

Skolan styrs av lag och läroplaner. Läroplanerna revideras i akt och mening att främja elevers 

lärande och resultat. Ämnen tillkommer och timplaner revideras. Vid planering av nya läro-

plansreformer syns dock ibland politiska inspel eller lösningar som inte alltid är förankrade i 

aktuell forskning. Ska vi få en skola som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 

2010:800) behövs, att praktiknära forskning utgör underlag för reformarbetet. Det medför att 

skolforskare och yrkesverksamma behöver involveras på olika sätt i diskussionerna om 

läroplansförändringar. Implementering av nyheter i läroplaner skall verkställas av skolledare 

och lärare.  

 

# Säkerställ att nya läroplansreformer bygger på aktuell praktiknära forskning 

 

# Ge lärare tid, möjlighet och stöd i att implementera nya läroplansinslag 

 

De avslutande orden i denna rapport ägnas till det resultat som kanske allra tydligast sticker ut 

som absolut och nödvändigt att ta fasta på: att skapa tid för lärares utvecklingsarbete. I denna 

studie ser lärare tid som ett av de största hindren för att nå alla elever. Om dessa nyckelper-

soner ska lyckas i sitt arbete behöver de just … tid. Att implementera nyheter i undervisning-

en kräver tid och stöd. 
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3. Intervjuformulär elever, lärare, rektorer och EHT-personal 
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Bilaga 1 – elevenkäter 
  



 

 

 

 

 

 
Elevenkät årskurs tre 
 
1. Hej! 
 
Vi som gör denna studie heter Göran Bostedt, Lena Boström, Malin Rising 
Holmström   och Veronica Eriksson. Vi arbetar på Mittuniversitetet och 
Bergsåkers skola. Vi är intresserade av vad som påverkar elevers intresse för 
skolarbete. Vår undersökning genomförs i samarbete med Bergsåkers, 
Montessori, Höglunda, Matfors och Vibacke skola och har finansierats av 
Sundsvalls kommun.  
 
Läs frågorna noga och kryssa i de olika svarsalternativen. När du är klar går du 
vidare till nästa sida. 
 
Tack för din hjälp! 
 
Mvh Göran, Lena, Malin  och Veronica 
 
 

1. Vilken skola går du på? 

 Bergsåker 

 Haga 

 Höglunda 

 Matfors 

 Vibacke 

 Montessori 

 

 
2. Kön 

 Pojke 

 Flicka 

 
 

3. Hur ofta pratar du svenska hemma? 

 Alltid 

 Nästan alltid 

 Ibland 

 Aldrig 
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4. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 Ofta Ibland Aldrig 

Fysisk aktivitet 

(idrottar/sportar/badar)    

Spelar något instrument    

Spelar på dator    
Annan fritidsaktivitet 

(umgås med 

syskon/kamrater, är i 

stallet/rider, gör läxor, 

läser en bok) 

   

 
 

5. Vilken är den högsta utbildning som din mamma eller pappa (eller 
vårdnadshavare) har slutfört. Välj den med högst utbildning.  

 Har inte gått i skolan eller färre än 9 år i grundskolan. 

 9-årig grundskola 

 Gymnasieutbildning 

 Eftergymnasial utbildning, högskola/universitet 

 Vet ej 

6. Är du någon gång frånvarande från skolan? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En gång i veckan eller oftare 

 Några få gånger i månaden 

 Aldrig eller nästan aldrig 



 

 

 

 

 

7. Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dig och din skola? 
 
Frågan består av flera delfrågor. Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön 
pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Jag gillar att vara i 

skolan     

Jag känner mig 

trygg i skolan     

Jag gillar att träffa 

mina klasskamrater 

i skolan 
    

Min skola är en 

plats där jag lär 

mig mycket 
    

Klassrummen och 

skolan är 

trivsamma 
    

 

8. Vad tycker du behöver förändras för att du skulle lära dig ännu mer och 
trivas ännu bättre i skolan? (Skriv gärna några meningar)... 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

9. Hur bra stämmer följande påståenden på din klass?  
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 
I min klass är det... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

viktigt att man 

förstår det man ska 

lära sig 
    

viktigt att man 

anstränger sig/gör 

sitt bästa 
    

viktigt att man får 

bra skriftliga 

omdömen 
    

viktigt att man 

deltar på 

lektionerna 
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10. Hur bra stämmer följande påståenden på dig? 
 
Frågan består av flera delfrågor. Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön 
pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.)  
 
För mig är det... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

viktigt att jag 

förstår det jag ska 

lära mig 
    

viktigt att jag 

anstränger mig/gör 

sitt bästa 
    

viktigt att jag får 

bra skriftliga 

omdömen 
    

viktigt att jag deltar 

på lektion     

viktigt att jag lär 

mig så mycket jag 

kan 
    

 

11. Hur reagerar du på följande påståenden? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

För mig är det bra 

att vara lika duktig 

som andra elever 
    

Jag är säker på att 

jag kan klara av 

även det svåraste 

skolarbetet, om jag 

försöker 

    

Mina lärare vill att 

jag anstränger mig 

och gör mitt bästa i 

skolarbetet 

    

Lärarna på min 

skola är rättvisa 

mot mig 
    

 

 
 



 

 

 

 

 

12. Hur ställer du dig till följande påståenden? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Min familj tycker 

att skolan är viktig      

Min familj är 

intresserad av att 

det går bra för mig 

i skolan 

    

I min familj får jag 

mycket hjälp med 

mitt skolarbete 
    

 
 
 

13. Om du får läxor/hemarbete får du någon hjälp med dessa läxor?  

 Jag får inga läxor i skolan 

 Ja, av någon i min familj 

 Ja, av kompisar 

 Ja, av personal på skolan efter skoltid 

 Nej, men jag skulle behöva hjälp 

 Nej, jag behöver inte hjälp 
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14. Nedan följer en enkel uppställning av saker som påverkar hur man lär sig 
på bästa sätt. Sätt ett kryss i det som stämmer bäst för dig. 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i via dator, klicka på grön pil och 
svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 
När det är nytt och svårt lär jag mig bäst... 
 Ja Nej Vet ej 

ensam    

med andra elever    

med stöd av en lärare    

genom att läsa en text    
genom att se 

bilder/bildstöd    

genom att lyssna (på 

lärare eller kamrater)    

genom att göra och 

uppleva    

genom att använda 

händerna    

genom en tydlig struktur 

från läraren    

när jag själv får tänka ut 

hur uppgifterna skall 

lösas 
   

när lärare har olika 

undervisningssätt    

när lärare har samma 

undervisningssätt    

när jag får korta mål och 

snabb återkoppling    

när jag själv sätter upp 

mina mål    

 
 
 

15. Hur tycker du att följande stämmer om ditt skolarbete? 

 Vi arbetar mycket själva 

 Vi arbetar mycket i mindre grupper 

 Vi arbetar mycket med exempel 

 Vi arbetar mycket med olika exempel 

 Vi arbetar mycket med temaarbeten 

 Vi arbetar mycket två och två 

 



 

 

 

 

 

16. Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner?  
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Jag vet vad mina 

lärare förväntar sig 

av mig 
    

Det är lätt att förstå 

mina lärare     

Mina lärare är bra 

på att förklara     

Mina lärare låter 

mig visa vad jag 

har lärt mig 
    

Mina lärare talar 

om vad jag skall 

förbättra i skolan 
    

Det är arbetsro på 

lektionerna     

Lärarna ser och 

hjälper både mig 

och mina 

klasskamrater 

    

 

17. Så här är en bra lärare. 
 
Skriv lite om hur en bra lärare är.  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

18. Som näst sista fråga vill vi gärna få dina uppfattningar om arbetet i skolan 
allmänt. Hur reagerar du på följande påståenden?  
 I stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls 

Vi har bra läromedel i 

våra ämnen    

Vi har digitala 

läromedel i våra ämnen    

 

De här ämnena är jag MEST motiverad inom, därför att... 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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De här ämnena är jag MINST motiverad inom, därför att... 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

19. Som sista fråga lärresurser är bland annat digitala verktyg, appar och 
talsyntes. 
 
Lär du dig BÄTTRE eller SÄMRE med olika lärresurser? Motivera ditt svar. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Tack för att du svarat på vår enkät och lycka till med skolarbetet!! 
 
Mvh Göran, Lena, Malin och Veronica 
  



 

 

 

 

 

Elevenkät årskurs 6 
 

1. Hej! 

 

Vi som gör denna studie heter Göran Bostedt, lena Boström, Malin Rising Holmström 

och Veronica Eriksson. Vi arbetar på Mittuniversitetet och Bergsåkers skola. Vi är 

intresserade av vad som på verkar elevers intresse för skolarbete. Vår undersökning 

genomförs i samarbete med Bergsåkers, Montessori, Höglunda, Matfors och Vibacke 

skola och har finansierats av Sundsvalls kommun.  

 

Läs frågorna noga och kryssa i de olika svarsalternativen. När du är klar går du vidare 

till nästa sida.  

 

Tack för din hjälp! 

 

Mvh Göran, Lena, Malin och Veronica 

 

 

1. Vilken skola går du på? 

 Bergsåker 

 Haga 

 Höglunda 

 Matfors 

 Vibacke 

 Montessori 

 

2. Kön 

 Pojke 

 Flicka 

 Annat 

 

3. Hur ofta pratar du svenska hemma? 

 Alltid 

 Nästan alltid 

 Ibland 

 Aldrig 
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4. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? 

 

Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön pil 

och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.)  
 Ofta Ibland Aldrig 

Idrottar/sportar    
Spelar dataspel/ute på 

social medier    

Besöker fritidsgården    

Spelar något instrument    
Annan fritidsaktivitet 

(exempelvis sjunger i 

kör, schack, går långa 

promenader, teater, 

parkour) 

   

Gör läxor    

Läser böcker    
 

 

5. Vilken är den högsta utbildning som din mamma eller pappa (eller din 

vårdnadshavare) har slutfört? Välj den med högst utbildning. 

 Har inte gått i skolan eller färre än 9 år i grundskolan 

 9-årig grundskola 

 Gymnasieutbildning 

 Eftergymnasial utbildning, högskola/universitet 

 Vet ej 

 

6. Är du någon gång frånvarande från skolan? 

 En gång i veckan eller oftare 

 Några få gånger i månaden 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dig och din klass? 

 

Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön pil 

och svara på alla delfrågor innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Jag gillar att vara i 

skolan     

Jag känner mig 

trygg i skolan     

Jag gillar att träffa 

mina klasskamrater 

i skolan 
    

Min skola är en 

plats där jag lär 

mig mycket 
    

Klassrummen och 

skolan är 

trivsamma 
    

 

8. Vad tycker du behöver förändras för att du ska lära dig ännu mer och trivas ännu 

bättre i skolan? (Skriv gärna några meningar)... 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

9. Hur bra stämmer följande påståenden på din klass?  

 

Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön pil 

och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 

I min klass är det... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

viktigt att man 

förstår det man ska 

lära sig 
    

viktigt att man 

anstränger sig/gör 

sitt bästa 
    

viktigt att man får 

bra betyg     

viktigt att man 

deltar på 

lektionerna 
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10. Hur bra stämmer följande påståenden på dig?  

 

Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön pil 

och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 

För mig är det... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra  Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

viktigt att jag 

förstår det jag ska 

lära mig 
    

viktigt att jag 

anstränger mig/gör 

mitt  bästa 
    

att jag får bra betyg     
viktigt att jag får 

fram de rätta svaren     

viktigt att jag deltar 

på lektionerna     

viktigt att jag lär 

mig så mycket jag 

kan 
    

 

11. Hur reagerar du på följande påståenden? 

 

Frågorna består av flera delfrågor. (om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön pil 

och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

För mig är det bra 

att vara lika duktig 

som andra elever 
    

Jag är säker på att 

jag kan klara av 

även det svåraste 

skolarbetet, om jag 

försöker 

    

Mina lärare 

förväntar sig att jag 

anstränger mig och 

gör mitt bästa i 

skolarbetet 

    

Lärarna på min 

skola är rättvisa 

mot mig 
    

 



 

 

 

 

 

12. Hur ställer du dig till följande påståenden? 

 

Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön pil 

och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Min familj tycker 

skolan är viktig     

Min familj är 

mycket intresserad 

av att det går bra 

för mig i skolan 

    

I min familj får jag 

mycket hjälp med 

mitt skolarbete 
    

 

13. Om du får läxor/hemarbete får du någon hjälp med dessa läxor?  

 Jag får inga läxor i skolan 

 Ja, av någon i min familj 

 Ja, av kompisar 

 Ja, av personal på skolan eller andra efter skoltid 

 Nej, men jag skulle behöva hjälp 

 Nej, jag behöver inte hjälp 
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14. Nedan följer en enkel uppställning av saker som påverkar hur man kan lära sig på 

bästa sätt. Sätt ett kryss i det som stämmer bäst för dig.  

 

Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i via dator, klicka på grön pil och svara 

på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 

När det är nytt och svårt lär jag mig bäst... 
 Ja Nej Vet ej 

ensam    

med andra elever    

med stöd av en lärare    

genom att läsa en text    
genom att se 

bilder/bildstöd    

genom att lyssna (på 

lärare eller kamrater)    

genom att göra och 

uppleva    

genom att använda 

händerna    

genom en tydlig struktur 

från läraren    

när jag själv får tänka ut 

hur uppgifterna skall 

lösas 
   

när lärare har olika 

undervisningssätt    

när lärare har samma 

undervisningssätt    

när jag får korta mål och 

snabb återkoppling    

när jag själv sätter upp 

mina mål    

när vi diskuterar ämnet    

när vi gör EPA    

när vi har genomgångar    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15. Hur tycker du att följande stämmer om ditt skolarbete? 

 Vi arbetar mycket själva 

 Vi arbetar mycket i mindre grupper 

 Vi arbetar mycket med exempel 

 Vi arbetar mycket med läroböckerna 

 Vi arbetar mycket med temaarbeten 

 

16. Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? 

 

Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön pil 

och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Jag vet vad mina 

lärare förväntar sig 

av mig 
    

Det är lätt att förstå 

mina lärare     

Mina lärare är bra 

på att förklara     

Mina lärare låter 

mig isa vad jag har 

lärt mig 
    

Mina lärare talar 

om för mig vad jag 

skall förbättra i 

skolan 

    

Det är arbetsro på 

lektionerna     

Lärarna ser och 

hjälper både mig 

och mina 

klasskamrater 

    

 

 

 

17. Så här är en bra lärare. 

 

Skriv lite om hur en bra lärare är . 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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18. Som näst sista fråga vill vi gärna få dina uppfattningar om arbetet i skolan allmänt. 

Hur reagerar du på följande påståenden? 
 I stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls 

Vi har bra läromedel i 

våra ämnen    

Vi har digitala 

läromedel i våra ämnen    

 

De här ämnena är jag MEST motiverad inom, därför att... 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

De här ämnena är jag MINST motiverad inom, därför att... 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

19. Som sista fråga lärresurser är bland annat digitala verktyg, appar och talsyntes. 

 

Lär du dig BÄTTRE eller SÄMRE med olika lärresurser? Motivera ditt svar. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Tack för att du svarat på vår enkät och lycka till med skolarbetet!! 
 
Mvh Göran, Lena, Malin och Veronica 
  



 

 

 

 

 

Elevenkät årskurs åtta. 
 
1. Studiemotivation i grundskolan.  
Hej! 
 
Vi som gör denna studie heter Göran Bostedt, Lena Boström, Malin Rising Holmström och 
Veronica Eriksson. Vi arbetar på Mittuniversitetet och Bergsåkers skola. Vi är intresserade av vad 
som på verkar elevers intresse för skolarbete. Vår undersökning genomförs i samarbete med 
Bergsåkers, Montessori, Höglunda, Matfors och Vibacke skola och har finansierats av Sundsvalls 
kommun. 
 
Läs frågorna noga och kryssa i de olika svarsalternativen. När du är klar går du vidare till nästa 
sida. 
 
Tack för din hjälp! 
 
Mvh Göran, Lena, Malin och Veronica 

1. Vilken skola går du på? 

 Bergsåker 

 Haga 

 Höglunda 

 Matfors 

 Vibacke 

 Montessori 

 

2. Kön 

 Pojke 

 Flicka 

 Annat 

 

3. Hur ofta pratar du svenska hemmal? 

 Alltid 

 Nästan alltid 

 Ibland 

 Aldrig 

 
 

 Annat 
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4. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? 
 

Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön pil 

och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.)  
 Ofta Ibland Aldrig 

Idrottar/sportar    
Spelar dataspel/ute på 

social medier    

Besöker fritidsgården    

Spelar något instrument    
Annan fritidsaktivitet 

(exempelvis sjunger i 

kör, schack, går långa 

promenader, teater, 

parkour) 

   

Gör läxor    

Läser böcker    
 

5. Vilken är den högsta utbildning som din mamma eller pappa (eller 
vårdnadshavare) har slutfört. Välj den med högst utbildning.  

 Har inte gått i skolan eller färre än 9 år i grundskolan 

 9-årig grundskola 

 Gymnasieutbildning 

 Eftergymnasial utbildning högskola/universitet 

 Vet ej 

 

6. Är du någon gång frånvarande från skolan? 

 En gång i veckan eller oftare 

 Några få gånger i månaden 

 Aldrig eller nästan aldrig 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

7. Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dig och din skola? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Jag gillar att vara i 

skolan     

Jag känner mig 

trygg i skolan     

Jag gillar att träffa 

mina klasskamrater 

i skolan 
    

Min skola är en 

plats där jag lär 

mig mycket 
    

Klassrummen och 

skolan är 

trivsamma 
    

 

8. Vad tycker du behöver förändras för att du ska lära dig ännu mera och trivas 
ännu bättre i skolan? (Svara gärna med några meningar)... 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

9. Hur bra stämmer följande påståenden på din klass?  
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 
I min klass är det... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

viktigt att man 

förstår det man ska 

lära sig 
    

viktig att man 

anstränger sig/gör 

sitt bästa 
    

viktigt att man får 

bra betyg     

viktigt att man 

deltar på 

lektionerna 
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10. Hur bra stämmer följande påståenden på dig?  
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.)  
 
För mig är det... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

viktigt att jag 

förstår det jag ska 

lära mig 
    

viktigt att jag 

anstränger mig/gör 

mitt bästa 
    

att jag får bra betyg     
viktigt att jag deltar 

på lektionerna     

viktigt att jag lär 

mig så mycket jag 

kan 
    

 

11. Hur reagerar du på följande påståenden? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (om du fyller i via dator, klicka på grön pil och 
svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra stämmer inte alls 

För mig är det bra 

att vara lika duktig 

som andra elever 
    

Jag är säker på att 

jag kan klara av 

även det svåraste 

skolarbetet, om jag 

försöker 

    

Mina lärare 

förväntar att jag 

anstränger mig och 

gör mitt bästa i 

skolarbetet 

    

Lärarna på min 

skola är rättvisa 

mot mig 
    

 

 
 



 

 

 

 

 

12. Hur ställer du dig till följande påståenden? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i via dator, klicka på grön pil och 
svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 

 
Stämmer helt  

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte så bra 

Min familj tycker 

skolan är viktig     

Min familj är 

mycket intresserad 

av att det går bra 

för mig i skolan 

    

I min familj får jag 

mycket hjälp med 

mitt skolarbete 
    

 
 
 

13. Om du får läxor/hemarbete får du någon hjälp med dessa läxor? 

 Jag får inga läxor i skolan 

 Ja, av någon i min familj 

 Ja, av kompisar 

 Ja, av personal på skolan eller andra efter skoltid 

 Nej, men jag skulle behöva hjälp 

 Nej, jag behöver inte hjälp 
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14. Nedan följer en enkel uppställning av saker som påverkar hur man kan  lära 
sig på bästa sätt. Sätt ett kryss i det som stämmer bäst för dig. 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 
När det är nytt och svårt lär jag mig bäst... 
 Ja Nej Vet ej 

ensam    

med andra elever     

med stöd av en lärare    

genom att läsa text    
genom att se 

bilder/bildstöd    

genom att lyssna (på 

lärare eller kamrater)    

genom att göra och 

uppleva    

genom att använda 

händerna    

genom en tydlig struktur 

från läraren    

när jag själv får tänka ut 

hur uppgiften skall lösas    

när lärare har olika 

undervisningssätt    

när lärare har samma 

undervisningssätt    

när jag får korta mål och 

snabb återkoppling    

när jag själv sätter upp 

mina mål    

när vi diskuterar ämnet    

när vi gör EPA    

när vi har genomgångar    
 
 
 

15. Hur tycker du att följande stämmer in på ditt skolarbete? 

 Vi arbetar mycket själva 

 Vi arbetar mycket i mindre grupp 

 Vi arbetar mycket med exempel 

 Vi arbetar mycket med läroböckerna 

 Vi arbetar mycket med temaarbete 

 



 

 

 

 

 

16. Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om dy fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 

 
Stämmer helt  

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Jag vet vad mina 

lärare förväntar sig 

av mig 
    

Det är lätt att förstå 

mina lärare     

Mina lärare är bra 

på att förklara     

Mina lärare låter 

mig visa vad jag 

har lärt mig 
    

Mina lärare talar 

om för mig vad jag 

skall förbättra i 

skolan 

    

Det är arbetsro på 

lektionerna     

Lärare ser och 

hjälper både mig 

och mina 

klasskamrater 

    

 
 
 

17. Så här är en bra lärare. 
 
Skriv lite om hur en bra lärare är. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

18. Som näst sista fråga vill vi gärna få dina uppfattningar om arbetet i skolan 
allmänt. Hur reagerar du på följande påståenden? 
 I stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls 

Vi har bra läromedel i 

våra ämnen    

Vi har digitala 

läromedel i våra ämnen    
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De här ämnena är jag MEST motiverad inom, därför att... 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

De här ämnena är jag MINST motiverad inom, därför att... 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

19. Som sista fråga lärresurser är bland annat digitala verktyg, appar och 
talssyntes. 
 
Lär du dig BÄTTRE eller SÄMRE med olika lärresurser? Motivera ditt svar.  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Tack för att du svarat på vår enkät och lycka till med skolarbetet!! 
 
Mvh Göran, Lena, Malin och Veronica 
 

 

  



 

 

 

 

 

Bilaga 2 – Lärarenkät 
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Lärarenkät studiemotivation 
 
1. Studiemotivation i grundskolan. 
Hej! 
 
Vi som gör denna studie heter Göran Bostedt, Lena Boström, Malin Rising Holmström, Ingela 
Åhslund och Veronica Eriksson. Vi arbetar på Mittuniversitetet och Bergsåkers skola. Vi är 
intresserade av vad som på verkar elevers intresse för skolarbete. Vår undersökning genomförs i 
samarbete med Bergsåkers, Montessori, Höglunda, Matfors och Vibacke skola och har 
finansierats av Sundsvalls kommun. 
 
Läs frågorna noga och kryssa i de olika svarsalternativen. När du är klar går du vidare till nästa 
sida. 
 
Tack för din hjälp! 
 
Mvh Göran, Lena, Malin, Ingela och Veronica 

1. Vilken skola arbetar du på? 

 Bergsåker 

 Montessori 

 Höglunda 

 Matfors 

 Vibacke 

 

2. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

 

3. I vilken av de tre klasserna jobbar du som mest i? 

 Klass 3 

 Klass 6 

 Klass 8 

 Annat 

 

4. I vilka årskurser har du behörighet att undervisa? 

 F 

 1-3 

 4-6 

 Lärare i estetiska/ praktiska ämnen 

 7-9 eller Annat 

 
 
 



 

 

 

 

 

5. Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina elever och din 
skola? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Eleverna gillar att 

vara i skolan     

Eleverna känner sig 

trygga i skolan.     

Eleverna gillar att 

träffa sina 

klasskamrater i 

skolan. 

    

Vår skola är en 

plats där de lär mig 

mycket. 
    

Klassrummen och 

skolan är 

trivsamma 
    

 

6. Vad tycker du behöver förändras för att de ska lära sig ännu mera och trivas 
ännu bättre i skolan? (Svara gärna med några meningar)... 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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7. Hur bra stämmer följande påståenden på din (a) klass (er)? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 
I min klass är det... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

viktigt att eleverna 

förstår det man ska 

lära sig 
    

viktig att eleverna 

anstränger sig/gör 

sitt bästa 
    

viktigt att eleverna 

får bra 

betyg/omdömen 
    

viktigt att eleverna 

deltar på 

lektionerna 
    

 
 
 

8. Hur bra stämmer följande påståenden på dig som lärare? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 
För mig är det... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

viktigt att eleverna 

förstår det de ska 

lära sig 
    

viktigt att eleverna 

anstränger sig/gör 

sitt bästa 
    

att eleverna får bra 

betyg/omdömen.     

viktigt att eleverna 

deltar på 

lektionerna 
    

viktigt att eleverna 

lär sig så mycket de 

kan. 
    

 

 
 
 



 

 

 

 

 

9. Hur reagerar du på följande påståenden? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (om du fyller i via dator, klicka på grön pil och 
svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Elever blir 

motiverade om de 

upplever att de är 

lika duktiga som 

andra elever 

    

Elever blir 

motiverade när de 

upplever att de kan 

klara av även det 

svåraste 

skolarbetet, om de 

försöker 

    

Elever blir 

motiverade om de 

upplever att lärare 

förväntar sig att de 

anstränger sig och 

gör sitt bästa i 

skolarbetet 

    

Elever blir 

motiverade om de 

upplever att lärarna 

är rättvisa mot dem 

    

 

10. Hur ställer du dig till följande påståenden? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i via dator, klicka på grön pil och 
svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt  

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Elevernas familjer 

tycker skolan är 

viktig 
    

Elevernas familjer 

är mycket 

intresserade av att 

det går bra för 

eleven i skolan 

    

Elevernas familjer 

hjälper barnen med 

skolarbetet. 
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11. Om dina elever får läxor/hemarbete får de någon hjälp med dessa läxor? 

 Jag ger inga läxor/hemarbeten. 

 Ja, de får hjälp av någon i deras familj 

 Ja, av kompisar 

 Ja, av personal på skolan eller andra efter skoltid 

 Nej, men de skulle behöva hjälp 

 Nej, de behöver inte hjälp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

12. Nedan följer en enkel uppställning av faktorer som påverkar hur elever kan 
lära sig på bästa sätt. Sätt ett kryss i det som stämmer bäst för dina elever (i 
någon av de tre klasserna, klass 3,6 eller 8). 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 
När det är nytt och svårt lär de sig bäst... 
 I stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls 

ensam    

med andra elever     

med stöd av en lärare    

genom att läsa text    
genom att se 

bilder/bildstöd    

genom att lyssna (på 

lärare eller kamrater)    

genom att göra och 

uppleva    

genom att använda 

händerna    

genom en tydlig struktur 

från läraren    

när eleven själv får 

tänka ut hur uppgiften 

skall lösas 
   

när lärare har olika 

undervisningssätt    

när lärare har samma 

undervisningssätt    

när elever får korta mål 

och snabb återkoppling    

när elever själva sätter 

upp sina mål    

när vi diskuterar ämnet    

när vi gör EPA    

när vi har genomgångar    
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13. Hur tycker du att följande stämmer in på din undervisning? Du kan kryssa i 
flera alternativ. 

 Eleverna arbetar mycket själva 

 Eleverna arbetar mycket i mindre grupp 

 Eleverna arbetar mycket med exempel eller praktiska uppgifter 

 Eleverna arbetar mycket med läroböckerna 

 Eleverna arbetar mycket med temaarbete 

 

14. Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om dina lektioner? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om dy fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

 
Stämmer helt  

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Mina elever vet vad 

jag som lärare 

förväntar mig av 

dem 

    

Jag har lätt att 

förstå mina elever.     

Jag som lärare är 

bra på att förklara 

för mina elever 
    

Jag låter mina 

elever visa vad de 

har lärt sig. 
    

Jag talar om för 

mina elever vad de 

skall förbättra i 

skolan 

    

Det är arbetsro på 

lektionerna     

Jag ser och hjälper 

både den enskilde 

eleven och 

gruppen. 

    

 
 
 

15. Så här är en elev som är motiverad i skolan. 
 
Skriv lite om detta! 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 



 

 

 

 

 

16. Vi vill gärna få dina uppfattningar om arbetet i skolan allmänt. Hur reagerar 
du på följande påståenden? 
 I stor utsträckning I viss utsträckning Inte alls 

Vi har bra läromedel i 

våra ämnen    

Vi har digitala 

läromedel i våra ämnen    

Läromedel påverkar 

elevers studiemotivation    

 

17. De här ämnena mina elever är MEST motiverad inom därför att... 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

18. De här ämnena är mina elever MINST motiverad i, därför att... 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

19. En fråga om lärresurser (bland annat digitala verktyg, appar och 
talssyntes). 
 
Lär eleverna sig BÄTTRE eller SÄMRE med olika lärresurser? Motivera ditt 
svar. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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20. Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om elevers 
studiemotivation? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 

Elevers studiemotivation .... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

...beror på deras 

intresse för olika 

ämnen. 
    

...beror på hur väl 

de lyckas i skolan 

(dvs resultat, betyg, 

omdömen etc) 

    

... beror på hur 

lärare planerar 

undervisningen. 
    

...beror på stöttning 

från familjen.     

...beror på lärmiljön 

i skolan.     

... beror på lärares 

relation till eleven.     

...beror på 

personlighetstyper, 

karaktärsdrag. 
    

...beror på mognad 

för skolarbete.     

 

Kommentera gärna dina uppfattningar. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

22. Hur ställer du dig till följande påståenden om hur eleverna kan förbättra sin 
studiemotivation? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på 
grön pil och svara på alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 
 

Strategier för att förbättra studiemotivationen. 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Med korta mål     
Med snabb 

feedback på 

uppgifter 
    

Med en 

indivuduellt 

anpassad 

undervisning. 

    

Med en väl 

fungerande klass     

Med goda 

relationer till 

vårdnadshavare 
    

Med varierad 

undervisning     

Med medvetet 

arbete om 

studiemotivation i 

klassen (ex 

studieteknik, 

framtidsmål etc) 

    

Med mera läxor/ 

hemarbete     

Med mera studiero     
 

    
 

Andra förslag till strategier för att förbättra elever studiemotivation. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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23. Studiemotivation och kön 
Hur bra tycker du att följande påståenden stämmer om flickors och pojkars studiemotivation? 
 
Frågan består av flera delfrågor. (Om du fyller i enkäten via dator, klicka på grön pil och svara på 
alla delfrågorna innan du går vidare till nästa fråga.) 

Flickor och pojkar... 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Flickor och pojkar 

är generellt olika 

motiverade för 

skolan. 

    

Flickor är mer 

motiverade av 

teoretiska ämnen i 

skolan än pojkar 

(generellt sett). 

    

Pojkar är mer 

motiverade av 

praktiska ämnen i 

skolan än flickor 

(generellt sett). 

    

Det är ingen 

skillnad i 

studiemotivation 

mellan pojkar och 

flickor. 

    

Det är lättare att få 

flickor motiverade 

till att studera än 

pojkar. 

    

Det är lättare att få 

pojkar motiverade 

till att studera än 

flickor. 

    

 

Kommentera gärna din uppfattning om flickors och pojkars motivation. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Studiemotivation och hälsa 
 

24. Tag ställning till följande påståenden om elevers hälsa och 
studiemotivation. 

 
Stämmer helt 

Stämmer ganska 

bra Stämmer inte så bra Stämmer inte alls 

Elevers psykiska 

välmående 

påverkar deras 

studiemotivation. 

    

Elevers fysiska 

välmående 

påverkar deras 

studiemotivation. 

    

Elevers hälsa 

påverkar deras 

studiemotivation. 
    

Elevers hälsa 

påverkar inte 

elevers 

studiemotivation. 

    

 

Tack för att du svarat på vår enkät och lycka till med undervisningen! 
 
Mvh Göran, Lena, Malin, Ingela och Veronica 
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Bilaga 3 – intervjuguider 

  



 

 

 

 

 

 
 

Intervjuguide elever – motivation åk 3 
 

Bakgrund och personlig information 

- Vilken klass går ni i? 

- (Deltog det både pojkar och flickor i den intervjuade gruppen?) 

Synen på skolan 

- Är det viktigt att gå i skolan?  

- Om ja, varför?  

- Om nej, varför inte? 

- Trivs ni i skolan?  

- Vad tycker ni är bra med skolan? 

- Vad tycker ni är dåligt med skolan? 

- Om nej, varför inte? 

- Varför går ni i skolan? 

Motivationsbegreppet 

- Vad innebär/är det att vilja lära sig (vara motiverad) för er?  

- Brukar ni i klassen diskutera vad som gör att ni vill gå i skolan? 

- Vad är det som gör att ni inte är motiverade att gå i skolan?  

- Vad är det i skolan som gör att det är roligt att lära sig saker? 

- Vad är det i skolan som gör att det är tråkigt att lära sig saker?  

- Vilka ämnen tycker ni bäst om? 

- Vilka ämnen tycker ni sämst om? 

Pedagogisk social och fysisk miljö 

- Vad är en bra lärare? 

-  Kan lärarna påverka er elevers vilja att lära sig? 

- Finns det tillräckligt stöd i dag i skolan för att klara skolan? Jag tänker på stöd från t.ex. 

lärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska och rektor? 

- Om nej, vad saknas? 

- Är motivation viktig för att du ska lära dig någonting? 

- Är motivation viktig för dina resultat på prov och så? 

- Är de skriftliga omdömena/återkopplingen ni får av er lärare viktig för er motivation för 

skolarbete? 

- Är undervisningens upplägg av lektionen viktig för era motivation? 

- Är det viktigt att trivas i skolan för att du ska lära dig? 

- Är det viktigt att du känner dig trygg i skolan för att du ska lära dig? 

- Är det viktigt hur klassrummet ser ut för att undervisningen (att du ska lära dig något) ska 

fungera bra?  

- Om ja, hur?  

- Är det viktigt hur skolgården ser ut för att undervisningen (att du ska lära dig något) ska 

fungera bra?  

- Om ja, hur? 



 

 

 

263 

 

- Är det viktigt att ha tillgång till grupprum för att undervisningen (att du ska lära dig något) 

ska fungera bra? 

- Om ja, hur? 

- Är det något ni saknar som skulle kunna höja er motivation att lära? 

- Är det något ni saknar på skolgården som skulle höja er motivation att lära? 

Motivation – strategier 

- En del elever är mycket studiemotiverade, vad upplever ni är den största orsaken till att de 

tappar motivationen?  

- Berätta när ni blir motiverade av skolarbetet. Något ämne?  

- Är det någon metod (skriva, vara ute, experimentera, jobba med datorn etc) som gör att ni 

blir mer motiverad? 

 

Omgivningen (hem och kompisar) 

- Tycker dom hemma att skolan är viktig? 

- Får ni stöd hemma? 

- Med vad? 

- Är det något ni saknar i stöd från dem därhemma? 

- Är det viktigt vad kompisarna tycker om skolan? 

- Vilken roll spelar kompisars inställning till studier när det gäller elevers motivation att 

lära? Berätta! 

- Är det viktigt vad kompisarna tycker om skolan? 

 

Nu kommer några frågor om hälsa och lärande. 

- Om ni tänker på den fysiska hälsan (kropp och orken) hur viktigt tror ni att er fysiska 

hälsa är för ert lärande? 

- Om ni tänker på den psykiska hälsan (ledsen, deppig, glad, trygg) hur viktigt tror ni att er 

psykiska hälsa är för ert lärande? 

- Brukar ni i klassen prata om hälsan påverkar lärandet?  

 

  



 

 

 

 

 

Intervjuguide elever – motivation åk 6 och 8 
 

Bakgrund och personlig information 

- Vilken klass går ni i? 

- (Deltog det både pojkar och flickor i den intervjuade gruppen?) 

Synen på skolan 

- Är det viktigt att gå i skolan?  

- Om ja, varför? 

- Om nej, varför inte? 

- Trivs ni i skolan?  

- Om nej, varför inte? 

-  Vad tycker ni är bra med skolan? 

- Vad tycker ni är dåligt med skolan? 

- Är ni någon gång frånvarande/borta från skolan? 

- Varför går ni i skolan? 

Motivationsbegreppet 

- Vad innebär/är det att vilja lära sig (vara motiverad) för er? 

- Brukar ni i klassen prata om vad som gör att ni vill gå i/är motiverade att gå i skolan? 

-  Vad som gör att ni inte är motiverade att gå i skolan?  

- Vad är det i skolan som gör att det är roligt att lära sig saker? 

- Vad är det i skolan som gör att det är tråkigt att lära sig saker? 

-  Vilka ämnen tycker ni bäst om? 

- Vilka ämnen tycker ni sämst om? 

Pedagogisk social och fysisk miljö 

- Vad är en bra lärare? 

- Kan lärarna påverka elevers motivation (elevernas vilja att lära sig)? 

- Finns det tillräckligt stöd i dag i skolan för att klara skolan? Jag tänker på stöd från 

t.ex. lärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska och 

rektor? 

- Om nej, vad saknar ni för stöd?? 

- Är motivation viktig för att du ska lära dig någonting? 

- Är motivation viktig för dina resultat på prov och så? 

- Är betygen/återkopplingen ni får av er lärare viktig för er motivation för skolarbete? 

- Är undervisningens upplägg av lektionen viktig för er motivation? 

- Är det viktigt att trivas i skolan för att du ska lära dig? 

- Är det viktigt att du känner dig trygg i skolan för att du ska lära dig? 

- Är det viktigt hur klassrummet ser ut för att undervisningen (att du ska lära dig något) 

ska fungera bra?  

- Om ja, hur?  
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- Är det viktigt hur skolgården ser ut för att undervisningen (att du ska lära dig något) 

ska fungera bra?  

- Om ja, hur? 

- Är det viktigt att ha tillgång till grupprum för att undervisningen (att du ska lära dig 

något) ska fungera bra? 

- Om ja, hur? 

- Är det något ni saknar som skulle kunna höja er motivation att lära? 

- Är det något ni saknar i klassrummet som höja er motivation att lära? 

- Är det något ni saknar på skolgården som skulle höja er motivation att lära? 

 

Motivation – strategier 

- En del elever är mycket studiemotiverade, vad upplever ni är den största orsaken till 

att de tappar motivationen?  

- Berätta när ni blir motiverade av skolarbetet.  

- Är det något ämne där ni är mer motiverade?  

- Varför? 

- Är det någon metod (skriva, vara ute, experimentera, jobba med datorn etc) som gör 

att ni blir mer motiverad? 

Omgivningen (hem och kompisar) 

- Tycker dom/de hemma att skolan är viktig? 

- Får ni stöd hemma? 

- Med vad? 

- Är det något ni saknar i stöd från dem därhemma? 

- Är det viktigt vad kompisarna tycker om skolan? 

- Vilken roll spelar kompisars inställning till studier när det gäller elevers motivation att  

lära? Berätta! 

- Är det viktigt vad kompisarna tycker om skolan? 

Nu kommer några frågor om hälsa och lärande. 

- Om ni tänker på den fysiska hälsan (kropp och orken) hur viktigt tror ni att er fysiska 

hälsa är för ert lärande? 

- Om ni tänker på den psykiska hälsan (ledsen, deppig, glad, trygg) hur viktigt tror ni att 

er psykiska hälsa är för ert lärande? 

- Brukar ni i klassen prata om hälsan påverkar lärandet?  

 

  



 

 

 

 

 

Intervjuguide lärare – motivation 
 

Bakgrund och personlig information 

- Hur många år har ni arbetat som lärare? 

- Vilka ämnen undervisar ni i? 

- Berätta kort sammanfattande för mig om er yrkesaktiva tid som lärare. 

 

Motivationsbegreppet och läraren 

- Vad är/betyder studiemotivation för er? 

- Vilka faktorer menar/tycker ni påverkar elevernas studiemotivation? (- i positiv riktning? - i 

negativ riktning) 

- Hur ser ni på lärarens roll när det gäller elevers studiemotivation? 

- Har er syn på frågan om elevernas studiemotivation förändrats under er lärartid? (I så fall 

hur? Vad har orsakat förändringen?) 

- Är motivation viktig för elevers lärande/studieresultat? 

- Är studieresultat viktiga för elevers motivation? 

- Är undervisningens utformning (strukturen) viktig för elevers motivation? 

- Är skolans fysiska miljö viktig för att organisera undervisningen på ett motiverande sätt? 

- Är det skillnad på pojkars och flickors studiemotivation? Om ja på vilket sätt? 

 

Motivation - strategier 

- Använder ni några strategier för att motivera era elever? (- i grupp? – individuellt?). Om ja, 

vilka strategier uppfattar ni som de mest effektiva? 

- Vad uppfattar ni vara de största hindren för nå icke studiemotiverade elever? 

- Är det enklare att motivera elever i vissa av era ämnen? (Om ja, varför? Hur förklarar ni den 

skillnaden?) 

 

Omgivning (hem och kompisar) 

- Hur ser ni på hemmets roll när det gäller elevernas studiemotivation? 

- Vilken roll spelar kompisars inställning till studier när det gäller elevers studiemotivation? 

 

Skolan (kollegor, arbetslag, rektor) 

- Diskuterar ni i kollegiet eller arbetslaget elevers motivation eller brist på motivation? Vad 

kretsar dessa diskussioner mest kring? Har ni en samsyn i detta? Har ni något strukturerat 

arbete för detta? 

- Har rektors/skolledningen någon roll i arbete kring frågan om elevers studiemotivation? 

 

Nu kommer några frågor om hälsa och lärande. 

 

- Om ni tänker på den fysiska hälsan (kropp och orken) hur viktigt tror ni att elevernas fysiska 

hälsa är för deras studiemotivation? 

 

- Om ni tänker på den psykiska hälsan (ledsen, deppig, glad, trygg) hur viktigt tror ni att 

elevernas psykiska hälsa är för deras lärande och i förlängningen deras lärande? 

 

- Brukar ni prata med eleverna om hälsan påverkar lärandet?  
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Intervjuguide Skolledare – motivation 

 

Bakgrund och personlig information  

- I hur många år har du arbetat i skolan?  

- Vilka enheter/delar av skolan ansvarar du för?  

- Berätta kort sammanfattande om din yrkesaktiva tid som skolledare.   

 

Motivationsbegreppet   

- Vad är/betyder studiemotivation för dig?  

- Vilka faktorer menar du påverkar elevernas studiemotivation? (- i positiv riktning? - i 

negativ riktning) 

- Hur ser du på lärarens/skolledares/förstelärares roll när det gäller elevers 

studiemotivation?  

- Har din syn på frågan om elevernas studiemotivation förändrats under din 

yrkesverksamma tid i skolan? (I så fall hur? Vad har orsakat förändringen?)  

- Är motivation viktig (förklaring/orsak till) för elevers lärande/studieresultat och är 

studieresultat viktiga (resultat av) för elevers motivation? Kan man som elev vara 

studiemotiverad (fokusera lärande) utan att nå goda studieresultat? 

- Är undervisningens utformning och innehåll viktig för elevers motivation? 

- Är skolans fysiska miljö (lärmiljö) viktig för att organisera undervisning på ett 

motiverande sätt? 

- Är utbildningens förutsättningar (resurser, arbetssätt, kollegialt lärande, kompetens, 

handlingsfrihet/utrymme mm) viktigt för elevers studiemotivation? 

- Är det skillnad på pojkars och flickors studiemotivation? Om ja på vilket sätt? 

- Är elevers olika lärstilar/lärstrategier beaktade i det pedagogiska arbetet? 

 

Motivation - strategier  

- Hur kan arbetslagen/lärarna stödja icke studiemotiverade elever?  Vilken blir din roll 

som skolledare? 

- Vad uppfattar du vara de största hindren för att nå icke studiemotiverade elever?  

- Är det enklare att motivera elever i vissa ämnen? (Om ja, varför? Hur förklarar du den 

skillnaden?)  

- Vilken betydelse har eleverna närvaro för deras studiemotivation 

- Vilken betydelse har deras förmåga till uthållighet? 

 

Omgivning (hem och kompisar)  

- Hur ser du på hemmets roll när det gäller elevernas studiemotivation?  

- Vilken roll spelar kompisars inställning till studier när det gäller elevers 

studiemotivation?  

 

Skolan (kollegor, arbetslag, rektor)  

- Diskuterar ni i lärarkollegiet eller arbetslagen/ämnen elevers motivation eller brist på 

motivation? Vad kretsar dessa diskussioner mest kring? Finns en samsyn i detta? Hur 

hanterar du lärarnas/ arbetslagets inställning? 

- Saknar du som skolledare resurser (regelverk, ekonomi, kunskaper, arbetssätt mm) i 

någon mening för arbetet gällande elevers studiemotivation? 

- Har du någon strategi som rektor att arbeta med frågan? Hur? 



 

 

 

 

 

 

 

EHT-arbetet 

- Tar skolan upp frågan om olika hälsoaspekter i relation till elevernas studie 

motivation? 

- Hur uppfattar du arbetet i EHT-teamen gällande elever med olika utmaningar? 

- Skiljer sig perspektiven mellan de olika yrkesprofessionerna i EHT-arbetet? 

 

Nu kommer några frågor om hur hälsa och lärande påverkar studiemotivationen. 

- Om du tänker på den fysiska hälsan (kropp och orken) hur viktigt tror du att elevernas 

fysiska hälsa är för deras lärande samt hur påverkar det deras studiemotivation?  

 

- Om du tänker på den psykiska hälsan (ledsen, deppig, glad, trygg) hur viktigt tror du 

att elevernas psykiska hälsa är för deras studiemotivation och i förlängningen deras 

lärande? 

 

- Brukar ni på skolan prata med eleverna om hälsan påverkar lärandet? Har ni något 

systematiskt arbete i frågan? 
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Intervjuguide EHT – motivation 
 

Bakgrund och personlig information 

- I hur många år har du/ni arbetat som specialpedagog/speciallärare/skolsköterska/kurator? 

- Vilka är dina uppgifter inom EHT? 

- Berätta kort för mig om din/er yrkeserfarenhet tid som specialpedagog/ speciallärare/ 

skolsköterska/ kurator. 

 

Motivationsbegreppet och lärande  

- Vad innebär/betyder studiemotivation för dig/er? 

- Vilka faktorer menar/tycker du/ni påverkar elevernas studiemotivation? (- i positiv riktning? 

- i negativ riktning) 

- Hur ser du/ni på lärarens/specialpedagogen/speciallärarens/kuratorns/skolsköterskans roll 

när det gäller elevers studiemotivation? 

- Har din/er uppfattning elevernas studiemotivation förändrats under din/er yrkesaktiva tid? (I 

så fall hur? Vad har orsakat förändringen?) 

- Är motivation viktig för elevers lärande/studieresultat? 

- Är studieresultat viktiga för elevers motivation? 

- Är undervisningens utformning viktig för elevers motivation? 

- Är undervisningens utformning viktig för elevers lärande? 

- Är skolans fysiska miljö viktig för att undervisningen ska motivera till lärande? 

- Är det skillnad på pojkars och flickors studiemotivation? Om ja på vilket sätt? 

 

Motivation - strategier 

- Använder ni några strategier för att motivera era elever? (- i grupp? – individuellt?). Om ja, 

vilka strategier uppfattar ni som de mest effektiva? 

- Vad uppfattar ni vara de största hindren för nå icke studiemotiverade elever? 

- Är det enklare att motivera elever i vissa sammanhang? (Om ja, varför? Hur förklarar ni den 

skillnaden?) 

 

Omgivning (hem och kompisar) 

- Hur ser ni på hemmets roll när det gäller elevernas studiemotivation? 

- Vilken roll spelar kompisars inställning till studier när det gäller elevers studiemotivation? 

 

Skolan (kollegor, arbetslag, rektor) 

- Diskuterar ni i EHT teamet elevers motivation eller brist på motivation? Vad kretsar dessa 

diskussioner mest kring? Har ni en samsyn i detta? 

- Vilken roll har skolledningen i arbete med elevers studiemotivation? 

 

Nu kommer några frågor om hälsa och lärande. 

- Om ni tänker på den fysiska hälsan (kropp och orken) hur viktigt tror du/ni att elevernas 

fysiska hälsa är för deras lärande? 

- Om ni tänker på den psykiska hälsan (ledsen, deppig, glad, trygg) hur viktigt tror ni att 

elevernas psykiska hälsa är för deras lärande? 

- Brukar ni prata med eleverna om hälsans påverkan på motivation och lärande?  

-Om ja i vilka sammanhang? 

  



 

 

 

 

 

Bilaga 5 – Informationsbrev 
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Information till elever (årskurs 3) 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här brevet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Projektet handlar om viljan att lära sig (studiemotivation) bland elever i grundskolan 

(årskurserna 3, 6 och 8). Vi vill pröva om det t ex finns nya sätt för lärare att undervisa och 

hjälpmedel som kan höja elevers intresse för skolarbete. Vi vill också öka rektors, 

elevhälsoteams och lärares kunskaper om saker som påverkar elevers vilja att lära sig nya 

saker. 

Vi som håller på med detta tror att motivation handlar om saker som ger energi. Det kan vara 

den egna viljan likväl som olika saker i omgivningen (lärare, kamrater, skollokaler mm). 

Skolan är ett ställe där alla barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid. De allra flesta 

trivs bra i skolan samt tycker om att lära sig nya saker. Men för de barn och ungdomar som av 

olika skäl inte trivs lika bra kan skolan uppfattas som någonting jobbigt. Därför är kunskaper 

om vad som skapar eller hindrar vilja att lära sig hos barn och ungdomar viktigt.  

Ansvarig för projektet är Mittuniversitetet, men projektet bedrivs i samarbete med Sundsvalls 

kommun. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen 

hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2021-03408 

Hur går projektet till? 

Vi kommer samla material från fem av Sundsvalls kommuns grundskolor. Det görs i form av 

en elevenkät till elever i årskurs 3, 6 och 8 och intervjuer med flera elever tillsammans. 

Medverkan i att besvara enkäten är frivillig. Det tar ca 30 minuter att fylla i enkäten. 

Intervjuerna tar ca en timme och kommer endast genomföras med elever som frivilligt 

anmäler att de vill delta i dessa. Ingen annan, som dina lärare, föräldrar eller klasskamrater, 

kommer få veta vad du svarat på enkätens frågor eller vad du berättat vid intervjuerna. Vårt 

intresse med intervjuerna är att få era uppfattningar om saker som påverkar studiemotivation. 

Svaren på enkäterna och intervjuerna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Mittuniversitetet ansvarar för detta.  

Möjliga följder och risker med att delta i projektet. 

Eftersom ingen information kommer sparas som går att återföras till dig som elev menar vi att 

det inte föreligger några risker med att delta i detta projekt. Har du frågor, funderingar eller 

känner oro eller obehag inför detta forskningsprojekt är du välkommen att prata med 

skolkurator Jenny Lundgren, jenny.lundgren@edu.sundsvall.se. Telefon 060-192300. 

Vad händer med mina uppgifter 

När vi samlat in informationen kommer den att utgöra underlag för oss att skriva en rapport 

samt artiklar om studiemotivation. De enkäter och intervjusvar vi har tillgång till kommer inte 

att kunna härledas till dig som elev. Ingen materialsamling eller bearbetning sker om dig som 

enskild person. Inbjudan att delta i att besvara enkäten samt att medverka i gruppintervju 
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förmedlas via er klasslärare. Materialet kommer att sparas hos ansvarig forskare på 

Mittuniversitetet i maximalt 10 år och därefter förstöras.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga andra än vi forskare kan ta del av 

dem. Ansvarig för detta är docent Göran Bostedt. Du har dock rätt att utan kostnad få ta del 

av materialet. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Göran Bostedt, 

Mittuniversitetet, 85170 Sundsvall, 010-1428125. Mittuniversitetets dataskyddsombud, som 

ser till att vi följer vad vi lovar, nås på mailadress linus.gustafsson@miun.se. Om du är 

missnöjd med hur uppgifterna behandlas kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Projektet kommer slutredovisas i form av en rapport till Sundsvalls kommun. Materialet 

kommer även användas för att skriva vetenskapliga artiklar som kommer publiceras nationellt 

och internationellt. Alla som önskar ta del av resultaten är välkomna att kontakta Göran 

(goran.bostedt@miun.se) för att kostnadsfritt få en kopia av slutrapport och/eller 

vetenskapliga artiklar. Är du inte intresserade att ta del av materialet så är det helt ok. 

Deltagandet är frivilligt  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför och det 

påverkar inte din skolgång eller din undervisning. Vi kommer fråga din vårdnadshavare (t ex 

dina föräldrar) om de accepterar att du, om du så vill, kan delta i studien. Observera dock att 

du har rätt att tacka nej till deltagande även om din vårdnadshavare säger ja.   

Ansvarig för studien  

Ansvarig för studien är docent Göran Bostedt, Mittuniversitetet, Institutionen för 

Utbildningsvetenskap, 85170 Sundsvall. 010-1428125. 
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Information till elever (årskurs 6) 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här brevet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Projektet handlar om viljan att lära sig nya saker (studiemotivation) i grundskolan (årskurs 3, 

6 och 8). Vi vill pröva om det finns t ex nya sätt för lärare att undervisa och hjälpmedel som 

kan höja elevers motivation för skolarbete. Vi vill också öka rektors, elevhälsoteams och 

lärares kunskaper om saker som påverkar elevers studiemotivation. 

Vi som håller i projektet tror att motivation handlar om saker som ger energi. Det kan vara 

den egna viljan likväl som olika saker i omgivningen (lärare, kamrater, skollokaler mm). 

Skolan är ett ställe där alla barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid. De allra flesta 

trivs bra i skolan samt tycker om att lära sig nya saker. Men för de barn och ungdomar som av 

olika skäl inte trivs lika bra kan skolan uppfattas som någonting jobbigt. Därför är kunskaper 

om vad som skapar eller hindrar studiemotivation hos barn och ungdomar viktigt.  

Ansvarig för projektet är Mittuniversitetet, men projektet bedrivs i samarbete med Sundsvalls 

kommun. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen 

hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2021-03408 

Hur går projektet till? 

Vi kommer samla material från fem av Sundsvalls kommuns grundskolor. Det görs i form av 

en elevenkät till elever i årskurs 3, 6 och 8 och intervjuer med flera elever tillsammans. 

Medverkan i att besvara enkäten är frivillig. Det tar ca 30 minuter att fylla i enkäten. 

Intervjuerna tar ca en timme och kommer endast genomföras med elever som frivilligt 

anmäler att de vill delta i dessa. Ingen annan, som dina lärare, föräldrar eller klasskamrater, 

kommer få veta vad du svarat på enkätens frågor eller vad du berättat vid intervjuerna. Vårt 

intresse med intervjuerna är att få era uppfattningar om saker som påverkar studiemotivation. 

Svaren på enkäterna och intervjuerna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Mittuniversitetet ansvarar för detta.  

Möjliga följder och risker med att delta i projektet. 

Eftersom ingen information kommer sparas som går att återföras till dig som elev menar vi att 

det inte föreligger några risker med att delta i detta projekt. Har du frågor, funderingar eller 

känner oro eller obehag inför detta forskningsprojekt är du välkommen att prata med 

skolkurator Jenny Lundgren, jenny.lundgren@edu.sundsvall.se. Telefon 060-192300. 

Vad händer med mina uppgifter 

När vi samlat in informationen kommer den att utgöra underlag för oss att skriva en rapport 

samt artiklar om studiemotivation. De enkäter och intervjusvar vi har tillgång till kommer inte 

att kunna härledas till dig som elev. Inbjudan att delta i att besvara enkäten samt att medverka 
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i gruppintervju sker via er klasslärare. Materialet kommer att sparas hos ansvarig forskare på 

Mittuniversitetet i maximalt 10 år och därefter förstöras.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga andra än vi forskare kan ta del av 

dem. Ansvarig för detta är docent Göran Bostedt. Du har dock rätt att utan kostnad få ta del 

av materialet. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Göran Bostedt, 

Mittuniversitetet, 85170 Sundsvall, 010-1428125. Mittuniversitetets dataskyddsombud, som 

ser till att vi följer vad vi lovar, nås på mailadress linus.gustafsson@miun.se. Om du är 

missnöjd med hur uppgifterna behandlas kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Projektet kommer slutredovisas i form av en rapport till Sundsvalls kommun. Materialet 

kommer även utgöra underlag för vetenskapliga artiklar som kommer publiceras nationellt 

och internationellt. Alla som önskar ta del av resultaten är välkomna att kontakta Göran 

(goran.bostedt@miun.se) för att kostnadsfritt få en kopia av slutrapport och/eller 

vetenskapliga artiklar. Är du inte intresserade att ta del av materialet så är det helt ok. 

Deltagandet är frivilligt  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför och det 

påverkar inte din skolgång eller din undervisning. Vi kommer fråga din vårdnadshavare (t ex 

dina föräldrar) om de accepterar att du, om du så vill, kan delta i studien. Observera dock att 

du har rätt att tacka nej till deltagande även om din vårdnadshavare säger ja.   

Ansvarig för studien  

Ansvarig för studien är docent Göran Bostedt, Mittuniversitetet, Institutionen för 

Utbildningsvetenskap, 85170 Sundsvall. 010-1428125. 
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Information till elever (årskurs 8) 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här brevet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Projektet handlar om studiemotivation i grundskolan, dvs vad som skapar en vilja ätt lära sig 

nya saker. Vi vill få djupare kunskaper om grundskoleelevers studiemotivation genom att t ex 

hitta nya sätt för lärare att undervisa och hjälpmedel som kan höja elevers motivation för 

skolarbete. Vi vill också öka rektors, elevhälsoteams och lärares kunskaper om olika saker 

som påverkar elevers studiemotivation. 

Vår utgångspunkt i studien är att motivation handlar om de processer/krafter som ger energi 

och riktning. Dessa krafter kan vara individens egen vilja likväl som olika omgivningsfaktorer 

(lärare, kamrater, skollokaler mm). Skolan är ett ställe där alla barn och ungdomar tillbringar 

mycket av sin tid. De allra flesta trivs bra i skolan och upplever skolgången positivt samt 

tycker om och motiveras av att lära sig nya kunskaper och färdigheter. Men för de barn och 

ungdomar som inte lyckas lika bra eller inte trivs i miljön, kan skolan förknippas med känsla 

av utanförskap och dålig självkänsla. Därför är kunskaper om vad som skapar eller hindrar 

studiemotivation hos barn och ungdomar viktigt.  

Ansvarig för projektet är Mittuniversitetet, men projektet bedrivs i samarbete med Sundsvalls 

kommun. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen 

hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2021-03408 

Hur går projektet till? 

Vi kommer samla material från fem av Sundsvalls kommuns grundskolor. Det görs i form av 

en elevenkät till elever i årskurs 3, 6 och 8 och gruppintervjuer (flera elever tillsammans). 

Medverkan i att besvara enkäten är frivillig. Det tar ca 30 minuter att fylla i enkäten. 

Intervjuerna tar ca en timme och kommer endast genomföras med elever som frivilligt 

anmäler att de vill delta i dessa. Allt enkätmaterial samlas in på ett sätt som garanterar att 

ingen obehörig kommer ta del av ditt svar. Vårt intresse med intervjuerna är att få era 

uppfattningar om saker som påverkar studiemotivation. 

Svaren på enkäterna och intervjuerna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Mittuniversitetet ansvarar för detta.  

Möjliga följder och risker med att delta i projektet. 

Eftersom ingen information kommer sparas som går att återföras till dig som elev menar vi att 

det inte föreligger några risker med att delta i detta projekt. Har du frågor, funderingar eller 

känner oro eller obehag inför detta forskningsprojekt är du välkommen att prata med 

skolkurator Jenny Lundgren, jenny.lundgren@edu.sundsvall.se. Telefon 060-192300. 

Vad händer med mina uppgifter 

När vi samlat in informationen kommer den att utgöra underlag för oss att skriva en rapport 

samt artiklar om studiemotivation. De enkäter och intervjusvar vi har tillgång till kommer inte 

att kunna härledas till dig som enskild elev. Ingen materialsamling eller bearbetning sker om 
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dig som enskild person. Inbjudan att delta i att besvara enkäten samt att medverka i 

gruppintervju förmedlas via er klasslärare. Materialet kommer att sparas hos ansvarig forskare 

på Mittuniversitetet i maximalt 10 år och därefter förstöras.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Ansvarig för dina personuppgifter är docent Göran Bostedt. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter som hanteras i 

projektet. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Göran Bostedt, Mittuniversitetet, 

85170 Sundsvall, 010-1428125. Mittuniversitetets dataskyddsombud nås på mailadress 

linus.gustafsson@miun.se. Om du är missnöjd med hur uppgifterna behandlas har du rätt 

att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Projektet kommer slutredovisas i form av en rapport till Sundsvalls kommun. Materialet 

kommer även utgöra underlag för författande av vetenskapliga artiklar som kommer 

publiceras nationellt och internationellt. Alla som önskar ta del av resultaten är välkomna att 

kontakta projektledaren (goran.bostedt@miun.se) för att kostnadsfritt få en digital kopia av 

slutrapport och/eller vetenskapliga artiklar som bygger på materialet. Är ni inte intresserade 

att ta del av materialet så är det helt ok. 

Deltagandet är frivilligt  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför och det 

påverkar inte din skolgång eller din undervisning. Vi kommer fråga din vårdnadshavare (t ex 

dina föräldrar) om de accepterar att du, om du så vill, kan delta i studien. Observera dock att 

du har rätt att tacka nej till deltagande även om din vårdnadshavare säger ja.   

Ansvarig för studien  

Ansvarig för studien är docent Göran Bostedt, Mittuniversitetet, Institutionen för 

Utbildningsvetenskap, 85170 Sundsvall. 010-1428125. 
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Information till skolpersonal (lärare, elevhälsopersonal och 
rektorer) 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Studien handlar om studiemotivation i grundskolan. Syftet är att få djupare kunskaper om 

grundskoleelevers studiemotivation. Vi försöker hitta undervisningsfaktorer och hjälpmedel 

som kan höja eleverna motivation för skolarbete, men också fördjupa skolledares, 

elevhälsoteams och arbetslags kunskaper om faktorer som påverkar elevers studiemotivation. 

Studiens utgångspunkt är att motivation handlar om de processer som sätter människan i 

rörelse, de krafter som ger hens beteende energi och riktning. Dessa krafter kan vara 

individens egen vilja likväl som olika omgivningsfaktorer. Skolan är en arena där alla barn 

och ungdomar tillbringar mycket av sin tid. De allra flesta trivs bra i skolan och upplever 

skolgången positivt samt tycker om och motiveras av att lära sig nya kunskaper och 

färdigheter. Men för de barn och ungdomar som inte når kunskapskraven som förväntat eller 

inte trivs i miljön, kan skolan förknippas med känsla av utanförskap och dålig självkänsla. 

Därför är kunskaper om vad som skapar eller hindrar studiemotivation hos barn och 

ungdomar viktigt.  

Forskningshuvudman för projektet är Mittuniversitetet, men projektet bedrivs i samarbete 

med Sundsvalls kommun. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer 

för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2021-03408 

Hur går projektet till? 

Materialinsamlingen sker i fem av Sundsvalls kommuns grundskolor och görs i form av en 

enkät till er lärare och fokusgruppsintervjuer med berörda lärare i åk 3, 6 och 8 samt 

elevhälsoteam på de respektive skolorna. Därtill kommer individuella intervjuer göras med 

rektorerna. Medverkan i att besvara enkäten och medverka vid intervjuerna är frivillig. Det tar 

ca 30 minuter att fylla i enkäten. Intervjuerna tar ca en timme. Vi kommer inte anteckna 

namnen på de personer som deltar vid fokusgruppsintervjuerna. Vårt intresse med 

intervjuerna är att få era uppfattningar om saker som påverkar studiemotivation. De 

individuella intervjuerna med rektorerna kommer genomföras utan att vi antecknar namn på 

svarspersonen i respektive intervjuprotokoll. 



 

 

 

 

 

Svaren på enkäterna och intervjuerna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Mittuniversitetet ansvarar för detta.  

Möjliga följder och risker med att delta i projektet. 

Eftersom ingen information kommer sparas som går att återföras till dig som enskild person 

menar vi att det inte föreligger några risker med att delta i detta projekt. 

Vad händer med mina uppgifter 

När vi samlat in informationen kommer den att utgöra underlag för oss att skriva en rapport 

samt artiklar om studiemotivation. De enkäter och intervjusvar vi har tillgång till kommer inte 

att kunna härledas till dig som enskild lärare, elevhälsopersonal eller rektor. Ingen 

materialsamling eller bearbetning sker om dig som enskild person. Inbjudan att delta i att 

besvara enkäten samt att medverka i gruppintervju sker i form av utskick via rektor på 

respektive skola. Materialet kommer att sparas hos ansvarig forskare på Mittuniversitetet i 

maximalt ett år och därefter förstöras.  

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Materialet kommer att sparas hos ansvarig forskare på Mittuniversitetet under en period av 10 

år och därefter förstöras. Ansvarig för dina personuppgifter är docent Göran Bostedt. Enligt 

EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter som hanteras i 

projektet. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Göran Bostedt, Mittuniversitetet, 

85170 Sundsvall, 010-1428125. Mittuniversitetets dataskyddsombud nås på mailadress 

linus.gustafsson@miun.se. Om du är missnöjd med hur uppgifterna behandlas har du rätt 

att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Projektet kommer slutredovisas i form av en rapport till Sundsvalls kommun. Materialet 

kommer även utgöra empiri för författande av vetenskapliga artiklar som kommer publiceras 

nationellt och internationellt. Alla som önskar ta del av resultaten är välkomna att kontakta 

projektledaren (goran.bostedt@miun.se) för att kostnadsfritt få en digital kopia av slutrapport 

och/eller vetenskapliga artiklar som bygger på materialet. Är ni inte intresserade att ta del av 

materialet så är det helt ok. 

Deltagandet är frivilligt  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Ansvarig för studien  

Ansvarig för studien är docent Göran Bostedt, Mittuniversitetet, Institutionen för 

Utbildningsvetenskap, 85170 Sundsvall. 010-1428125. 
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Information till vårdnadshavare 

Vi vill med detta brev informera om ett forskningsprojekt i ditt barns grundskola. I det här 

dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Studien handlar om studiemotivation i grundskolan. Syftet är att få djupare kunskaper om 

grundskoleelevers studiemotivation. Vi försöker hitta undervisningsfaktorer och hjälpmedel 

som kan höja eleverna motivation för skolarbete, men också fördjupa skolledares, 

elevhälsoteams och arbetslags kunskaper om faktorer som påverkar elevers studiemotivation. 

Studiens utgångspunkt är att motivation handlar om de processer som sätter människan i 

rörelse, de krafter som ger hens beteende energi och riktning. Dessa krafter kan vara 

individens egen vilja likväl som olika omgivningsfaktorer. Skolan är en arena där alla barn 

och ungdomar tillbringar mycket av sin tid. De allra flesta trivs bra i skolan och upplever 

skolgången positivt samt tycker om och motiveras av att lära sig nya kunskaper och 

färdigheter. Men för de barn och ungdomar som inte når kunskapskraven som förväntat eller 

inte trivs i miljön, kan skolan förknippas med känsla av utanförskap och dålig självkänsla. 

Därför är kunskaper om vad som skapar eller hindrar studiemotivation hos barn och 

ungdomar viktigt.  

Forskningshuvudman för projektet är Mittuniversitetet, men projektet bedrivs i samarbete 

med Sundsvalls kommun. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer 

för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är Dnr 2021-03408 

Hur går projektet till? 

Materialinsamlingen sker i fem av Sundsvalls kommuns grundskolor och görs i form av en 

enkät till elever i åk 3, 6 och 8 samt lärare på skolan och fokusgruppsintervjuer med ett urval 

elever som frivilligt anmäler intresse att delta, lärare och elevhälsopersonal. Rektorerna på de 

berörda skolorna kommer även att intervjuas. Medverkan i att besvara enkäten och att 

medverka vid intervjuerna är frivillig. Det tar ca 30 minuter att fylla i enkäten. Intervjuerna tar 

ca en timme. Vi kommer inte anteckna namnen på de personer som deltar vid 

fokusgruppsintervjuerna. Vårt intresse med intervjuerna är att få era uppfattningar om saker 

som påverkar studiemotivation.  

Svaren på enkäterna och intervjuerna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Mittuniversitetet ansvarar för detta.  

Möjliga följder och risker med att delta i projektet. 

Eftersom ingen information kommer sparas som går att återföras till eleven som enskild 

person menar vi att det inte föreligger några risker med att delta i detta projekt. Om 

medverkan i projektet väcker några känslor av oro eller obehag hos ditt barn, är de välkomna 

att prata med skolkurator Jenny Lundgren, jenny.lundgren@edu.sundsvall.se. Telefon 060-

192300. 
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Vad händer med mina uppgifter 

När vi samlat in informationen kommer den att utgöra underlag för oss att skriva en rapport 

samt artiklar om studiemotivation. De enkäter och intervjusvar vi har tillgång till kommer inte 

att kunna härledas till enskilda elever. Ingen materialsamling eller bearbetning sker om eleven 

som enskild person. Inbjudan att delta i att besvara enkäten samt att medverka i gruppintervju 

sker via klassläraren i respektive klass. Materialet kommer att sparas hos ansvarig forskare på 

Mittuniversitetet under en period av 10 år och därefter förstöras.  

Svaren på enkät och i intervjuerna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Ansvarig för dina personuppgifter är docent Göran Bostedt. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter som hanteras i 

projektet. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Göran Bostedt, Mittuniversitetet, 

85170 Sundsvall, 010-1428125. Mittuniversitetets dataskyddsombud nås på mailadress 

linus.gustafsson@miun.se. Om du är missnöjd med hur uppgifterna behandlas har du rätt 

att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Projektet kommer slutredovisas i form av en rapport till Sundsvalls kommun. Materialet 

kommer även utgöra empiri för författande av vetenskapliga artiklar som kommer publiceras 

nationellt och internationellt. Alla som önskar ta del av resultaten är välkomna att kontakta 

projektledaren (goran.bostedt@miun.se) för att kostnadsfritt få en digital kopia av slutrapport 

och/eller vetenskapliga artiklar som bygger på materialet. Är ni inte intresserade att ta del av 

materialet så är det helt ok. 

Deltagandet är frivilligt  

Deltagandet är frivilligt och eleven kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Om hen 

väljer att inte delta eller vill avbryta sitt deltagande behöver man inte uppge varför och det 

påverkar inte elevens skolgång eller undervisning. 

Ansvarig för studien  

Ansvarig för studien är docent Göran Bostedt, Mittuniversitetet, Institutionen för 

Utbildningsvetenskap, 85170 Sundsvall. 010-1428125 
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Bilaga sex – Medgivandeblanketter 
  



 

 

 

 

 

 

Samtycke till att delta i projektet (elever) 
Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 

behålla den skriftliga informationen.  

• Medverkan i denna intervju är frivillig. Vi vill be om ert samtycke till att delta i en intervju i 

projektet Motivation för lärande hos yngre barn. Vi har frågat era vårdnadshavare (t ex 

föräldrar) om er medverkan, men vi vill betona att du har rätt att tacka nej till deltagande även 

om din/dina vårdnadshavare har sagt ja.    

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 Namnförtydligande 
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Samtycke till att delta i projektet (skolpersonal) 
Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får 

behålla den skriftliga informationen.  

• Jag samtycker till att delta i projektet Motivation för lärande hos yngre barn  

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 Namnförtydligande 

 

 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Samtycke till att delta i projektet (vårdnadshavare) 
Jag/vi har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag/vi får 

behålla den skriftliga informationen.  

• Jag/vi samtycker till att mitt barn deltar i projektet Motivation för lärande hos yngre barn  

 

Plats och datum Underskrift (vid två vårdnadshavare krävs underskrift av båda). 

 

 

 

 Namnförtydligande 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


