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Sammanfattning 
Sveriges skolor och landsting (SKL) gör varje år en undersökning om hur skolors kvalitet förhåller sig till 
andra skolor i Sverige. Det som undersöks är bland annat studieresultat, lärartäthet och elevernas 
trivsel på skolorna. Resultaten från samtliga faktorer sammanställs till ett sammanvägt resultat. 
Artediskolan har tidigare haft låga värden i det sammanställda resultatet men har successivt ökat 
sedan 2010. I den senaste undersökningen från 2014/2015 gjorde skolan en rekordklättring. Den här 
studien har syftat till att undersöka hur skolan har arbetat och vilka metoder som skolan har använt i 
samband med rekordklättringen för att ta reda på hur studiemotivation har påverkat det 
sammanvägda resultatet. Skolans arbete och metoder har analyserats med hjälp av teorier om 
motivation och motivationshöjande metoder. Detta för att skapa en förståelse om hur 
studiemotivation kan användas i en skolas utvecklingsarbete.  
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1. Inledning 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 2007 gjort årliga undersökningar av grundskolor i 
Sverige och gjort en jämförelse med andra grundskolor i landet. Det som har mätts är till exempel 
kunskapsmål, uppnådda betyg, behörighet till gymnasiestudier och personalfrågor såsom utbildning 
och lärartäthet. Utifrån elevenkäter har även elevernas lust att lära, trygghet på skolan samt stöd från 
personalen i skolarbetet undersökts. Alla delar av undersökningen utgör tillsammans ett sammanvägt 
resultat som förklarar skolan som helhet. Artediskolan i Nordmaling har varit en skola som tidigare fått 
låga placeringar i mätningarna och skolinspektionen riktade kritik mot Artediskolan eftersom att 
ungefär hälften av eleverna avslutade årskurs 9 utan gymnasiebehörighet år 2010 (Bjärnesand, 2016, 
Sedehi, 2010). 

I den senaste SKL-undersökningen från 2014/2015 har Artediskolan gjort en rekordklättring i 
placeringen från placering 248 till 14 i den Nationella rankningen. Skolan fick även en förstaplacering i 
Västerbottens län. Rektorn berättar för Västerbottningen att skolinspektionens kritiska rapport från 
2010 påverkade självförtroendet och medvetenheten om problemet. Skolan har sedan kritiken riktats 
mot dem gjort ett flertal satsningar för att förbättra skolans kvalitet.  (Bjärnesand, 2016). 

Samtidigt som skolan har gjort en rekordklättring i det sammanvägda resultatet står fortfarande skolan 
inför en utmaning om att få elever att bli intresserade och nyfikna i skolarbetet. I elevenkäterna som 
görs i samband med SKL-undersökningen svarade 36% av skolans elever ja på frågan ”skolarbetet gör 
mig så nyfiken att jag har lust att lära mig mer”. Studiemotivation är en fråga som är problematisk för 
de flesta skolor i Sverige. Från studier har det framkommit att elever tenderar att tappa motivation 
med åldern (Nordmaling, 2015, Helte, 2015, Almer 2012). 

I en studie gjord av skolverket  (2014)  på skolor i hela landet framkommer det att i årskurs 5 har 87% 
svarat ja på frågan ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer” medan motsvarande 
siffra i årskurs 8 var 56%. En annan undersökning från Lärarnas riksförbund och Sveriges elevkårer 
(2015) visar att 47% av elever som läser sista året på ett gymnasieprogram svarar ja på liknande fråga. 
Samma studie visar att 20% av eleverna har någon gång funderat på att avsluta sitt gymnasieprogram. 
Dessutom anser en stor majoritet (94%) av lärarna att eleverna får för lite kunskaper i skolan och 
önskar att de fick lära sig mer om studieteknik för att klara skolan (Helte, 2015, (Almer 2012). 

Elevers studiemotivation påverkar inlärningsprocessen och kan bidra med låga studieresultat och 
kunskaper i skolan. Studiemotivation är därför ett viktigt ämne att undersöka. Elever tenderar att 
definiera sig själv huruvida bra de är på vissa saker med vilket betyg de har fått i ett visst ämne. Detta 
är något som nämns i en rapport från skolverket skriven av Helena Korp. När elever får ett högt betyg 
i ett ämne kommer eleverna att känna sig duktiga och fortsätta att sträva efter höga betyg i andra 
ämnen. Elever som får låga betyg i ämnen kan däremot tappa modet till att våga försöka igen i andra 
ämnen och resultaten förblir låga. Detta blir ett beteendemönster hos unga människor som kan följa 
med dem ut i arbetslivet och påverka ungdomarna på deras arbetsplatser. På det sättet blir låg 
studiemotivation inte bara ett individuellt problem för eleverna utan även ett samhällsproblem (Korp, 
2011, s81). 

Artediskolan tycks ha höjt studieresultaten och kvaliteten på skolan men får samtidigt låga siffror på 
frågan som ska beskriva eleverna studiemotivation. Utifall om ett samband med elevers motivation 
och resultat kan ses borde Artediskolan ha gjort någonting som påverkat elevers motivation positivt.  
Det som är förvirrande är dock att detta inte kan avläsas på frågan som ska visa elevers 
studiemotivation. Den här studien kommer därför att djupgående undersöka om de metoder som 
skolan har använt kan klassas som motivationshöjande. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur studiemotivation och konkreta motivationshöjande strategier 
har påverkat Artediskolans rekordklättring i det sammanvägda resultatet i SKL-undersökningen. Detta 
kommer att ske genom att undersöka hur skolan har arbetat för att höja det sammanvägda resultatet 
i SKL-undersökningen och ta reda på hur väl de sammanfaller med teorier om motivation och 
motivationshöjande arbeten. På det sättet kan det undersökas huruvida arbetssättet skolan använt för 
att höja elevers kunskapsnivå också kan ses som motivationshöjande. Rapportens frågeställningar är 
följande: 

- På vilket sätt är Artediskolans arbete för att höja elevers kunskapsnivå förenligt med teorier 
om motivation? 

- Vad har skolan använt för konkreta strategier och på vilket sätt sammanfaller dem med 
tidigare forskning om motivationshöjande strategier? 

- Vad ser Artediskolans personal för svårigheter gällande skolans studiemotivation och hur kan 
skolans arbete med detta sammankopplas med teorier om motivation och 
motivationshöjande arbeten? 

1.2 Disposition 
Den här studien kommer att undersöka hur Artediskolan har arbetat i samband med rekordklättringen 
och hur detta kan tolkas till teorier om motivation och motivationshöjande arbeten för att på det sättet 
få en djup insikt om hur skolans arbete påverkat elevers studiemotivation och det sammanvägda 
resultatet i SKL-undersökningen. Det inledande teoriavsnittet kommer att förklarar vilka teoretiska 
utgångspunkter som kommer att användas för att analysera resultatet. Sedan kommer ett 
metodavsnitt som förklarar tillvägagångssätt, etik och bearbetning av empirisk data. Efter metoddelen 
kommer resultat och analys av empirin att presenteras sammankopplat till de teoretiska 
utgångspunkterna. Slutligen kommer en diskussion kring rapporten att utföras. 

2. Teori 
2.1 Teorier om motivation 

I följande avsnitt kommer de två teorier som valts ut som teoretisk utgångspunkt i syftets första och 
tredje frågeställning att presenteras. Teorierna kommer även att användas som stöd i analys och 
diskussion kring själva syftet. Den senare teorin om intressemodellen utgår från Banduras begrepp 
”self-efficacy och outcome expectations men har lagt till ett eget begrepp ”personal goals” och 
sammanställt utifrån begreppen en intressemodell. Begreppen har översatts till självtillit, förväntat 
resultat och personliga mål i analysdelen.  

Banduras teori om framgångsförväntningar 
Albert Bandura menar att individers framgångsförväntningar är väldigt viktiga för individens 
motivation. Han använder två begrepp för att förklara människors framgångsförväntningar  ”Efficacy 
expectations” och ”Outcome expectations”.  Efficacy expectations är de förväntningar som individen 
har på sina egna förmågor för att klara av en uppgift. Outcome expectations är individens förväntningar 
på utförandet av uppgiften, det handlar om vilka förväntningar individen har på själva handlingen. För 
att en individ ska vara intresserad av en uppgift måste eleven förvänta sig att den har de personliga 
förutsättningarna som krävs för att klara av uppgiften. Individen måste också tro att uppgiften leder 
till det resultatet eller målet som eleven har med utförandet, till exempel att uppgiften på sikt leder 
till drömjobbet. Både tron på den egna förmågan och på förväntningarna av resultaten är enligt 
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Bandura en förutsättning för att eleven ska ha så stark studiemotivation som möjligt (Imsen, 2006, 
s567ff). 

Det finns enligt Bandura fem olika informationskällor som framgångsförväntningarna bygger på. 
Informationsförväntningarna är följande: 

 - Tidigare erfarenheter: De erfarenheter som eleven har av liknande uppgifter påverkar elevens 
framgångsförväntningar. Har elever negativa erfarenheter av att klara av en uppgift kommer detta 
påverka elevens förväntningar negativt med liknande uppgifter framöver.  

- Ställföreträdande erfarenheter: Eleven kommer att jämföra sig med anda människor som har gjort 
liknande uppgifter. Har människor i elevens omgivning svårt att klara av en uppgift kommer eleven 
troligen att förvänta sig att uppgiften kommer att vara svår för hen också. Förebilder har stor påverkan 
på elever. Ett exempel som kan påverka individers förväntningar på framgång är människor som gjort 
könsöverskridande yrkesval. 

- Muntlig övertalning: Bandura skiljer sig från en del andra förväntningsteoretiker eftersom att han 
anser att stöd och uppmuntran även kan påverka människors framgångsförväntningar. Bandura anser 
att om en elev får tillräckligt med stöd och uppmuntran kan det påverka elevens självtillit och tro på 
att klara av att utföra uppgifter.  

- Emotionella förhållanden:  Positiva och negativa känslor kopplade till uppgiften eller resultatet av 
handlingen kan påverka individens framgångsförväntningar. En känsla av stolthet när en uppgift är 
utförd kan öka elevens självtillit och påverka framgångsförväntningarna positivt. 

- Personens tolkning av sina prestationer: Framgångsförväntningarna kommer enligt Bandura att 
påverkas av hur eleven analyserar sina negativa och positiva resultat. Det handlar om huruvida eleven 
skuldbelägger sig själv för misslyckanden eller om de skyller på andra. När eleven tar på sig eget ansvar 
över misslyckanden utan att anse sig själv som dålig påverkas elevens framgångsförväntningar positivt 
(Imsen, 2006, s567ff).  
 
SCCT - intressemodellen 
Baserat på Banduras begrepp har det arbetets fram en karriärteori och en intressemodell. I 
intressemodellen ingår också ett tredje begrepp ”personal goals”. Intressemodellen förklarar utifrån 
samspelen mellan begreppen hur ett intresse utvecklas. Intressemodellen är en stor del av SCCT:s 
karriärteori och genom att förklara intressemodellen kommer de delar av teorin som är utgångspunkt 
i den här rapporten att kunna förklaras (Andergren, 2015, s182ff). 

Detta börjar när individen märker att den är bra eller dålig på en viss aktivitet till exempel matematik. 
Talangen tillsammans med träning, förebilder och positiv feedback från viktiga personer i individens 
omgivning påverkar individens självtillit (Self-efficacy) till att utföra uppgiften. När individen märker 
att den är bra på att utföra uppgiften kommer den att fokusera på att göra detta och undvika de 
aktiviteterna som individen känner sig dålig på. När individen har en hög självtillit till att utföra 
matteuppgifter kommer hen att ha positiva förväntningar på att utförandet av att räkna matte 
(Outcome expectations). Ett exempel på en sådan tankebana kan vara: ”det var så roligt när jag 
lyckades med det svåra talet förra gången, undrar om jag kommer utvecklas lika mycket den här 
gången”  vilket kommer få individen att vilja fortsätta. Detta leder enligt SCCT till att individen sätter 
upp mål kring vad hen vill göra med resultaten till exempel att bli matematiker eller ingenjör och 
därmed förstärks motivationen ytterligare  (Andergren, 2015, s182ff). 
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Enligt intressemodellen hänger självtillit, förväntat resultat och personliga mål ihop och om någon av 
dem blir lägre kommer motivationen till uppgiften att sänkas. Till exempel om eleven har en självtillit 
till sina kunskaper om att räkna matte och förväntar sig att den kommer att bli bättre på det om den 
räknar mer men saknar mål med matteräknandet kan eleven bli uttråkad efter ett tag eftersom att hen 
inte ser något syfte med utförandet. Eller om eleven har ett mål om att bli ingenjör men inte tror på 
sina förmågor med att räkna matte kommer målet att kännas för svårt att uppnå och uppgiften 
kommer enligt SCCT:S intressemodell att kännas meningslös och det förväntade resultatet förblir lågt 
(Andergren, 2015, s182ff). 

2.2 Strategier för motivationshöjande arbeten 
I följande avsnitt kommer olika strategier som kan användas i ett motivationshöjande arbete 
presenteras. Strategierna är baserade på tidigare forskning och de metoder som har valts har 
framförallt haft fokus på självtillit, förväntat resultat och personliga mål eftersom då de har valts ut 
utifrån teorierna om motivation som presenterades tidigare i teoridelen. Sociala aspekter som 
förebilder och muntligt stöd behandlas genom att även ha med ett avsnitt om personalens 
kompetensutveckling och hur de påverkar eleverna. Strategierna ska hjälpa att besvara syftets andra 
frågeställning. 

Studieteknik 
Enligt en undersökning från ”Lärarnas riksförbund” och ”Sveriges elevkårer” anser många lärare att 
elever bör lära sig mer om studieteknik för att klara studierna. Med utgångspunkten om att självtillit 
är en mycket viktig faktor som påverkar studiemotivation och att självtilliten påverkas av känslor kring 
utförandet av uppgiften är det en god idé att gymnasielever får lära sig mer om studieteknik för att 
öka studiemotivationen. Björn Lindqvist som är civilingenjör i elektroteknik har skrivet en bok om hur 
individer kan lära sig så mycket som möjligt på ett så effektivt som möjligt. Han menar att elever lär sig 
inte tillräckligt mycket utifrån sin kapacitet och detta är enligt Lindqvist ett stort samhällsproblem 
(Helte, 2015, Lindqvist, 2006, s11ff). 

Lindqvist menar att många elever inte har en strategi för att lyckas med studierna och detta leder ofta 
till avhopp och bristande motivation. Enligt Lindqvist skulle normalpresterande elever kunna öka sin 
studieförmåga avsevärt och klara av målen med sina studier om de endast hade rätt teknik för 
skolarbetet. När eleverna lär sig hur de använder sin begåvning och att de närmar sig målet genom sin 
studieteknik kommer enligt Lindqvist elevens studiemotivation att öka automatiskt (Lindqvist, 2006, 
s11ff). 

Det finns enligt Lindqvist tre principer som elever behöver lära sig för att kunna utveckla en effektiv 
inlärningsprocess. Principerna är följande: 

1. Förberedelse: För att lyckas med studierna finns det enligt Lindqvist några saker som eleven 
bör göra innan hen börjar plugga. Det handlar om att förstå vad uppgiften är. Eleven bör ha 
kunskap om vilken litteratur som ska användas och vad den handlar om. Planering är också 
enligt Lindqvist en viktig förberedelse för att lyckas med sina studier. I planeringen ingår också 
att veta vilken information som är viktig för uppgiften och vilken information eleven kan 
fokusera mindre på.  

2. Inlärningen: Under själva inlärningen är det viktigt att eleven lyssnar eller läser på ett 
uppmärksamt sätt. För att lyssna och läsa uppmärksamt kan eleven enligt Lindqvist använda 
knep som att anteckna och ställa frågor till andra eller för sig själv. 

3. Minnas: Det är viktigt för inlärningen att komma ihåg det eleven har lärt sig. För att eleven ska 
kunna minnas det hen lär sig är det viktigt med repetering samt återanvändande av kunskapen. 
När eleven fortsätter använda kunskapen den lärt sig med hjälp av repetering, diskussion, 
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reflektion m.m. kommer förståelsen för ämnet att ökas och när eleven förstår ämnet bättre 
kommer den också att minnas bättre (Lindqvist, 2006, s11ff). 

Studieteknik är någonting som eleven själv måste lära sig och ta till sig av. Pedagogens uppgift är att 
hjälpa eleven genom att introducera studieteknik för eleven och med hjälp av övningar och metoder 
få eleven att vilja använda sig av studieteknikerna (Lindqvist, 2006, s11ff).  

Entreprenöriellt lärande 
Annica Otterborg lyfter i en avhandling fram en definition av entreprenöriellt lärarande som förklarar 
att det är en lärandeform där elever får arbeta med verklighetsförankrade uppgifter genom samspelet 
mellan skolan och arbetslivet. Genom det entreprenöriella lärandet kan eleverna utveckla medvetna 
metoder för sitt handlande genom att överföra idéer till verkligheten (Otterborg, 2011 , s25ff). 

Vidare förklarar skolverket att syftet med det entreprenöriella lärandet är att utveckla och stimulera 
elevernas kunskaper. Det handlar om att ta initiativ och ansvar då de förmedlar sina idéer till faktiskt 
handling. Entreprenörskap i skolan handlar framför allt om ett förhållningssätt i klassrummet. Det 
entreprenöriella lärandet är ett självständigt arbete som bygger på elevernas inre motivation och lust 
att utvecklas. Det skolan vill åstadkomma är att skapa ett sammanhang med studierna och se helheten 
(skolverket, 2010). 

Flera ämnen i skolan behandlas samtidigt genom företagandet och eleverna tar själv ansvar för sitt 
lärande. Tanken är att samarbete med aktörer utanför skolan ska få eleverna att förstå skolarbetet 
bättre och hur de kan påverka eventuella framtida arbetsplatser (skolverket, 2010). 

Det entreprenöriella lärandet sker ofta genom projekt och temadagar. Exempel som lyfts fram av 
skolverket är att elever kan driva ett skolcafé och själv tillverka fikat som säljs, eller samarbeta om 
design med ett företag som tillverkar dörrar (skolverket 2010). 

Motiverande samtal 
Motiverande samtal förkortas ibland MI (motivational interviewing) och är en samtalsmetod som 
används i hela världen. Motiverande samtal kan användas i både skolans motivationshöjande arbeten 
men även vid behandlingsarbeten som syftar till att till exempel få klienter att sluta dricka alkohol. 
Syftet med metoden är att få eleven att genomföra en positiv livsförändring genom att reflektera kring 
sitt beteende. Enligt forskning kan MI ibland fungera bättre än KBT-terapi (Farbring och Rollnick, 2015, 
s22ff). 

Genom öppna frågor och andra samtalsfärdigheter ska samtalen få eleven att reflektera över sina 
invanda beteenden och impulser och konsekvenser av sitt handlande. Detta kan ske genom att 
samtalsledaren tillsammans med eleven arbetar med olika verktyg. Till exempel att skriva ner på ett 
papper vad som är ”Min vilja” och ”Andras vilja” för att undersöka om eleven till exempel gör 
skolarbete för andras påtryckningar istället för sin egen (Lundgren och Lökholm, 2010, s119 ff). 

Ett annat verktyg som kan användas är att eleven får skriva upp en situation som känns problematisk 
för eleven till exempel uppskjutning av uppgifter. Samtalsledaren och eleven skriver ned vad eleven 
brukar göra vid tillfället och vad den vill uppnå med beteendet och på det sättet kan 
försvarsmekanismer upptäckas. Slutligen arbetar eleven tillsammans med samtalsledaren fram förslag 
på vad eleven kan göra istället. När elevens försvarsmekanismer och invanda beteenden diskuteras 
blir det lättare att göra något åt beteendet och liknande situationer kan undvikas i framtiden. Detta 
förbättrar elevens självtillit och självmedvetenhet som är enligt SCCT-teorin en förutsättning för att ett 
intresse ska skapas (Lundgren och Lökholm, 2010, s119 ff). 
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Personalens kompetensutveckling 
I boken ”Motivation och motivationshöjande arbeten” beskriver Håkan Jenner en studie om hur skolor 
kan arbeta med studiemotivation. En faktor han lyfter är vikten av att personalgruppen ska utvecklas i 
sitt arbete. Det han menar är att personalgruppen kan utvecklas i sitt arbete genom reflektion och 
diskussion inom yrkesgruppen för att granska sitt arbete. Diskussionerna kan handla om de egna 
erfarenheterna under skoltiden och hur detta kan påverka personalens arbete. Det kan också handla 
om förhållningssätt till teoretisk kunskap hos skolpersonalen (Jenner, 2004, s87ff). 

Personalen kan genom reflektion och diskussion ta upp frågor som kanske inte är tydliga för dem. 
Jenner nämner ”dold” kunskap som beskrivning av kunskap som människor lär sig genom erfarenhet 
och övning. Kunskapen är tyst i den bemärkelsen att den fungerar och tillämpas men det går inte att 
sätta ord på den, genom att lyfta den här typen av kunskapen kan kunskapen också kritiskt granskas. 
Personalgruppen utvecklas genom att fortsätta med det som är bra och fundera över hur det som är 
mindre bra kan förbättras.  Till exempel kan personalgruppen genom att fundera över det egna 
förhållningssättet till teoretisk kunskap i det egna arbetet analysera hur detta påverkar elevernas 
förhållningssätt i sitt arbete, alltså skolarbetet (Jenner, 2004, s87ff). 

Den här formen av diskussioner kan leda till utveckling och stärkt motivation till det egna arbetet. När 
eleverna bemöts av engagerad skolpersonal som utvecklas i sitt arbete kan synen på skolarbetet 
förbättras och motivationen höjas. Att skolpersonalen har en positiv syn på kunskapsutveckling och är 
motiverad till sitt arbete är enligt Jenner en förutsättning för att personalen ska få eleverna motiverade 
i skolan (Jenner, 2004, s87ff). 

3. Metod 
I följande avsnitt kommer själva utförandet av rapporten att presenteras. Rapportens antaganden 
kommer att förklaras samt hur bearbetning och analysering av materialet gick till. En motivering till 
forskningsmetod och utförande kommer också att presenteras. 

Rapportens antaganden och avgränsningar 
Viktigt att ha i åtanke är att det finns fler faktorer än studiemotivation som kan påverka elevers 
kunskapshöjningar. Rapporten har inte undersökt fler faktorer, den har fokuserat på att besvara hur 
personalens arbete sammanfaller med motivationsteorier och metoder. Rapporten kommer heller inte 
att kunna besvara huruvida eleverna känner sig motiverade i skolan eller ej eftersom att elever inte 
har tillfrågats. Ett antagande i studien har varit att motivationsteorierna och motivationshöjande 
metoder faktiskt bidrar till höjd studiemotivation. Dessutom har studien antagit att de metoder som 
skolan har använt i sitt arbete har bidragit till att höja det sammanvägda resultatet i SKL-
undersökningen. 

En avgränsning genom studien är att endast en lärare har intervjuats som fått tala för alla lärare. Det 
är möjligt att andra lärare hade gett andra svar. Anledningen till att endast en lärare valdes var för att 
rapporten ska lägga lika mycket fokus på alla valda yrkesroller. Läraren som valdes var en 
hemkunskapslärare som även är mentor för årskurs 9 och arbetar med olika projekt på skolan, bland 
annat entreprenöriellt lärande. Läraren valdes ut med hjälp av studie- och yrkesvägledaren. Det blev 
ett bekvämlighetsurval som underlättade för rapportskrivarens tidsplanering. De andra informanterna 
är ensamma i sin yrkesroll och det blir därför inte samma problematik med dem (Kvale och Brinkmann, 
2014, s40ff). 

Rapporten har avgränsats till att studera årskurs 7-9 eftersom att SKL-undersökningen till stor del 
fokuserar på avgångselever. Det var ett naturligt val att gå samma väg som SKL-undersökningen 
eftersom att den var i stort fokus. Kuratorn arbetar dock även med de yngre årskurserna. 
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Fallstudie och kvalitativ forskningsmetod 
Den här rapporten är kvalitativ i den bemärkelsen att den har undersökt en vardagssituation ur 
informanternas eget perspektiv, alltså personalens arbete ur personalens perspektiv. Det går inte att 
dra generella slutsatser från hur alla grundskolor arbetar vilket heller inte har varit syftet. Andra skolor 
kan däremot ha nytta av studien då det framgår hur studiemotivation kan vara en del av ett 
utvecklingsarbete. Detta kan inspirera till vilka metoder som ses som motivationshöjande och hur de 
kan användas på andra skolor (Kvale och Brinkmann, 2014, s40ff). 

Rapporten har utförts som en fallstudie med Artediskolan som fallbeskrivning. Fallet har valts ut för 
att det är en teoriprövande undersökningsenhet. Artediskolans rekordklättring och satsningar för att 
öka resultatet i SKL-undersökningen är speciella aspekter som kan användas för att testa hur stor del 
studiemotivation har i skolans utvecklingsarbete. Eftersom att skolan har använt sig av medvetna 
strategier för att öka studieresultaten kan de enklare sammanställas med teorier om motivation och 
motivationshöjande arbeten än andra skolor hade kunnat (Descombe, 2009, s64ff). 

Val av informanter 
För att få ett brett utbud av skolans arbete har flera yrkesroller på skolan undersökts. I arbetet har en 
kurator, en studie- och yrkesvägledare, en rektor och en lärare intervjuats. Informanterna har 
presenterat hur de har arbetat i samband med SKL-undersökningen utifrån studiemotivation. Kuratorn 
har kunnat besvara skolans inriktade arbete med elevers mående och självtillit, studie- och 
yrkesvägledare har kunnat besvara hur skolan arbetar med framtidsmål och framtidsdrömmar, läraren 
har berättat hur det dagliga arbetet med undervisningen har varit och rektorn har berättat om 
Artediskolans specifika mål. Genom att ha flera yrkesroller har SCCT:s intressemodell och Banduras 
framgångsförväntningar kunnat undersökas som en helhet på skolan. 

Kontakt med informanter 
Forskaren uppmärksammade rekordklättringen via sociala medier och gick sedan in på skolans 
hemsida för att ta kontakt med informanterna. Den personalen som kunde hittas på hemsidan var 
rektor, SYV och kurator, men lärare stod inte med på hemsidan. Ett mail skickades ut till de 
informanterna som stod på hemsidan med en fråga om de kunde tänka sig ställa upp på en intervju. 
Samtliga sa ja och Studie- och yrkesvägledaren hjälpte till att hitta en lärare som kunde delta. I mailet 
stod det vad arbetet skulle handla om och förslag på dagar för intervju.  

Intervjuernas utformning 
Alla intervjuer blev förlagda på samma dag för att underlätta för tidsplaneringen då rapportskrivaren 
behövde ta sig från Umeå till Nordmaling. Nackdelen med att ha fyra intervjuer på en dag är att 
rapportskrivaren blev väldigt trött och detta kan påverka koncentrationen i de senare intervjuerna. 
Det kan dessutom bli en viss skillnad mellan första intervjun och sista intervjun gällande objektiviteten 
då rapportskrivaren hade viss förkunskap om vad andra på skolan sagt om samma frågor. 
Rapportskrivaren försökte lyssna aktivt och ställa följdfrågor gällande den enskilda informantens 
utsagor. Eftersom att detta är ett examensarbete inom studie- och yrkesvägledning hade 
rapportskrivaren förkunskap om samtalsmetodik som var användbart i intervjuerna. 

I början av intervjuerna blev informanterna meddelade om att rapporten kommer att handla om 
studiemotivation och motivationshöjande metoder som påverkande faktor till rekordklättringen. 
Intervjuaren informerade informanterna att SKL-undersökningen var anledningen till att skolan valts 
ut. Informanterna fick sedan berätta om sedan frågor om hur de arbetar med studiemotivation. De 
fick även frågan om vad de såg som den största anledningen till rekordklättringen i SKL-
undersökningen. 
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Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuaren har använt en färdig lista 
med frågor som har varit lika för alla informanter, intervjuaren har dock haft ett flexibelt 
förhållningssätt till frågorna vilket har gjort att varje intervju har skilt sig åt från de andra. Intervjuaren 
har uppmanat informanterna att utveckla sina svar genom att ställa öppna frågor och följdfrågor. Detta 
har bidragit till en djupare insikt i hur skolan arbetar och gett ett bättre flyt i intervjuerna än vad det 
skulle ha gjort i en strukturerad intervju. När en rapport kräver en djup förståelse för informanternas 
erfarenheter och upplevelser är semistrukturerade intervjuer att föredra framför strukturerade 
(Descombe, 2012, s233ff). 

Forskningsetiska överväganden 
Anonymitet har varit ett centralt forskningsetiskt övervägande i den här rapporten. Eftersom att 
Artediskolan är ett specifikt fall som har gjort en rekordklättring har rapporten tagit fördel av att skriva 
ut namn på skolan. Detta för att kunna ge en ordentlig förståelse och bakgrundsinformation om skolan. 
Att skolan har gjort en rekordklättring är en viktig del av den här rapporten som behövdes nämnas 
men problematiken blir att anonymisera skolan eftersom att rekordklättringen ha uppmärksammats i 
media.   

Informanterna har blivit meddelade i samband med intervjuerna att skolan kommer att skrivas ut med 
namn, de har dock blivit lovade att inte deras privata namn kommer att skrivas ut. Detta gör dock inte 
intervjupersonerna anonyma eftersom att Artediskolan har ett begränsat urval av personal och det är 
lätt att lista ut vem som har sagt vad. Vissa informanter jobbar dessutom ensam med sin yrkesroll. 
Detta är någonting som informanterna har godkänt. 

När anonymitet inte kan utlovas är det viktigt att man tänker på  att undvika känsliga frågor som kan 
få informanterna att råkar illa ut genom medverkandet av rapporten. Dessutom är det ett etiskt 
övervägande hur rapporten presenteras för att skapa en balans för att lyfta fram konstruktiva aspekter 
av arbetet. Skolan ska inte framhävas som dålig i rapporten men om det endast lyfts fram positiva 
aspekter tappar rapporten sitt syfte. Det är viktigt att visa respekt för både elever och personal på 
skolan genom att ge en realistisk bild av skolans arbete, detta är viktigt i alla intervjustudier men 
framförallt när anonymitet inte kan utlovas. 

En annan etisk aspekt är att använda citat för att i stor utsträckning som möjligt presentera 
informanternas egna ord. Detta ska gynna objektiviteten i rapporten. När tolkning av informanternas 
erfarenheter presenteras med hjälp av citat blir det lättare att upptäcka forskarens eventuella 
missuppfattningar eller feltolkningar. Citaten har dock gjorts om till en mer flytande skriftlig form. 
Detta för att rapporten ska bli lättare att läsa samt för att presentera en professionell bild av 
informanterna. Den ordagranna utskriften kan kännas mer orimlig i skriftlig form än vad de gjorde i 
den muntliga formen och ger därför inte en rättvis bild av informanternas förklarningar. Det handlar 
framförallt om att ta bort störande ord som ”hmm”, och ”liksom” samt att ta bort upprepningar men 
att i så stor utsträckning som möjligt behålla ursprunget i citatet (Kvale och Brinkmann, 2014, s229ff).  

Alla intervjuer blev inspelade för att underlätta bearbetningen av datainsamlingen. Detta var 
någonting som samtliga informanter godkände. De blev dessutom meddelade att det inspelade 
materialitet kommer att tas bort direkt efter att rapporten är godkänd och att ingen oberörd kommer 
att kunna ta del av inspelningen. Inspelningen spelades in på en mobiltelefon som sedan diskret fick 
ligga på bordet för att inte störa intervjun (Descombe, 2012, s259). 

Bearbetning och analysering av empiri 
Efter att alla intervjuer var utförda transkriberades samtliga var för sig och fick varsin färgkod. 
Materialet kategoriserades sedan in i olika teman utifrån teorierna, på det sättet som de sedan 
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presenterades i rapporten. All text som berörde till exempel temat ”självtillit” lades under 
underrubriken med samma namn och informanten fick egen färg på texten som skiljde sig från de 
andra informanterna. Eftersom att materialet strukturerades vid transkriberingen blev det lättare att 
analysera huruvida det insamlade materialet sammanfaller med teorierna eftersom att resonemangen 
på det sättet redan hade påbörjats. Informanternas utsagor kunde dessutom jämföras med varandra 
och återkommande teman kunde uppmärksammas. Ett tema som också användes vid bearbetningen 
var ”övrigt” för att på det sättet inte tappa material som är mer avancerat att analysera till teorierna 
än annat material. Det som framkom i den kategorin var frågorna om socioekonomisk klass, mående 
och personalens motivation. 

4. Resultat och Analys  
I det här kapitlet kommer syftet att besvaras genom att presentera intervjuerna utifrån teoridelen. 
Syftet har varit att undersöka hur studiemotivation och konkreta motivationshöjande strategier har 
påverkat Artediskolans rekordklättring i det sammanvägda resultatet i SKL-undersökningen. Resultat 
och analysdelen kommer att ske genom att presentera informanternas utsagor utifrån de teorierna 
som lyfts tidigare i rapporten. Den här fallstudien kommer inte att förklara varför skolan har använt 
olika strategier eftersom att det inte har varit syftet utan det kommer att presenteras hur strategier 
används och hur de sammankopplas med teorierna för att besvara syftet. 

4.2 Skolans arbete utifrån intressemodellen och framgångsförväntningarna 
Kortfattat kan man säga att de teorier som förklarat studiemotivation i den här rapporten framför allt 
har förklarat elevens självtillit, känslan om själva utförandet och att det finns ett mål och en mening 
med uppgiften. Detta var också centrala teman i intervjuerna med informanterna. Hur Artediskolan 
möter de här områdena utifrån teorier om motivation kommer i det här avsnittet att lyftas. Genom att 
lyfta teorierna utifrån intressemodellen kommer även Banduras teori om framgångsförväntningar att 
behandlas eftersom att Banduras begrepp ingår i detta.  

SCCT-intressemodellen  
Informanterna nämnde en negativ spiral i samband med frånvaro i skolan som kan liknas med SCCT:s 
intressemodell. Detta var några citat som lyftes kring det. 

”Det allra värsta för motivationen det är när elever känner att de inte hänger med. Det är hur vanligt 
som helst att de då släpper det, man blir den där som inte kan för då har man alla fall en roll” (Rektor, 
2016-05-11). 

”Vi ser också barn som är borta väldigt mycket, för vi har ju det, dom kommer ju efter, dom tappar ju 
det här, då tappar dom också motivation till att fortsätta vara i skolan. Varför ska man då hit?” 
(Kurator, 2016-05-11). 

Det som personalen har uppmärksammat är att elever som känner att ett ämne blir för svårt slutar tro 
på att de kommer att lyckas i skolan. Eleverna får då negativa förväntningar av att gå på lektionen 
eftersom att anser att de ändå inte kommer att förstå. Eftersom att eleven saknar självtillit i skolan, 
ser den heller ingen mening med skolarbetet och skapar därför inte några mål som känns realistiska 
för eleven. Detta bidrar till en sänkt motivation. Enligt intressemodellen måste skolan arbeta med alla 
tre faktorer för att elever ska få hög studiemotivation. Varje begrepp kommer nu att presenteras 
enskilt. 

Självtillit 
Självtillit är en problematik som skolpersonalen möter i arbetet. Den som framförallt betonade detta 
var kuratorn eftersom att självtilliten påverkar måendet och är en del av hennes yrke. Rektorn och 
läraren förklarade också att de har uppmärksammat området.  
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”Någonstans upplever alla fall jag att dom växer i att dom får visa att dom kan. Dom blir motiverade 
av att här diplomeras liksom att jag kan, och då får de motivation” (Lärare, 2016-05-11).  

”Ett barn som lär sig att man klarar av saker och ting växer, både du och jag vet ju känslan av jag fixar 
det. Det känns fysiskt man får ett välbehag, hjärnan får sig sin belöning. Kan vi hjälpa barnen till det, 
att leva i den känslan av att jag kan, jag har möjlighet, jag fixar det här, i det ligger oerhört mycket 
egenmotivation” (Kurator, 2016-05-11). 

”Det vi också vet från att vi gjorde undersökningen i höstas det var att det fortfarande är många elever 
som tror att matte det är ett sånt där ämne som man måste vara smart för att kunna, och om man 
inte upplever sig själv som smart då är det lika bra att ge upp, alla tänker inte så men det finns för 
många som tänker så” (Rektor, 2016-05-11). 

Informanterna nämner att självtilliten är väldigt viktig att jobba med och att den bidrar till att öka 
studiemotivationen i skolarbetet. Rektorn förklarar bland annat att många elever behöver en bättre 
självtillit i framförallt matten. Hon vill att fler ska förstå att man kan bli bra på matte med hårt arbete 
och att det inte kräver några speciella förkunskaper. 

Läraren brukar försöka lyfta fram positiva egenskaper hos eleverna och använda dem för att motivera. 
Till exempel kan hon uppmana elever att använda sina förmågor genom att svara på frågor som hon 
vet att de kan besvara. Frågan ställs ofta som en berömmande fråga till exempel ”Pelle du som är bra 
på det här kan väll hjälpa mig”. Detta upplever läraren stärker eleverna. 

Artediskolan arbetar med självtillit på olika sätt bland annat genom studieverkstad och lovskolor där 
de får hjälp att komma ikapp i skolarbetet. De försöker dessutom att genom återkommande feedback 
och samtalsstöd av studie- och yrkesvägledare, kurator eller lärare få eleverna att förstå sina förmågor. 

”Då måste vi synliggöra för dem att de genom sin egen insatts lärt sig det här. Det handlar om att göra 
det från att dom är små. Det är jättelätt att synliggöra att nu har du lärt dig att läsa, men sen är det ju 
inte samma platåer, men att genom hela tiden ha målen och att visa; nu är du här och vi ska ta oss till 
nästa delmål, synliggör vi lärandet och då blir en större glädje i lärandet och en större motivation” 
(Rektor, 2016-05-11). 

Citatet ovan kan tolkas till att självtillit och mål faktiskt hör samman. Rektorn menar med citatet att 
skolan behöver vara tydliga med huruvida elevens kunskaper hör samman med målet med studierna. 
Detta krävs för att höja elevers självtillit. Rektorn betonar feedback som en jätteviktig del i 
motivationsarbetet och för att höja självtilliten hos eleverna. Skolan försöker att arbeta med detta 
redan från tidiga årskurser upp till de högre åldrarna. Det blir däremot svårare och svårare med åldern. 
Artediskolan försöker ha feedback som en övergripande del i skolarbetet både muntligt och skriftligt 
med hjälp av datorer. 

Förväntat resultat 
Intressemodellen och Bandura skulle säga att förväntat resultat handlar om att få eleven att förstå att 
skolan och att kunskaperna eleven får därifrån kommer att leda till det önskvärda målet. Det kan 
handla om kortsiktiga mål till exempel att en uppgift kommer att leda till att eleven gör ett bra arbete. 
Det kan också handla om långsiktiga mål, att skolarbetet kommer att leda till det eleven vill göra i 
framtiden. Förenklat kan man säga att läraren arbetar med målen kring inlärningsprocessen och 
Studie- och yrkesvägledaren arbetar med elevens framtidsmål. 

För att eleven ska förstå innebörden av inlärningsmålen (alltså att just det ämnet de läser är viktigt) 
har läraren många olika metoder som i stor del inkluderar att samtala med eleven och få eleven att 
ständigt tänka steget längre. Samtalet kan antingen ske individuellt eller genom att berätta om målen 
inför klassen. 
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”Eller att man ser att vad ska jag använda det här till det tycker jag också är en sån här 
studiemotivationsgrej, att de vet varför de ska lära sig det här; jo men det är därför att. Inte bara att 
vi ska göra det för att det står i läroplanen, utan att det finns ett syfte” (Lärare, 2016-05-11). 

När det gäller framtidsmålen har studie- och yrkesvägledaren en viktig uppgift. Hon brukar framför allt 
med hjälp av vägledningssamtal som hon arbetar med detta. Genom att tillsammans med eleven prata 
om drömmar och sätta upp framtidsmål försöker hon få elever att förstå meningen med skolan. Ibland 
brukar hon dock också visa en bild av verkligheten genom att ta med elever på studiebesök på 
gymnasieskolor.  

”Jag har tagit med mig en del på besök på gymnasieskolorna när dom kanske går i åttan bara för att 
dom ska få en motivation och se verkligheten, då har dom sett det med egna ögon också. Det tycker 
jag är rätt bra. Att se att det faktiskt finns där framme, det är inte bara någonting som står i en 
gymnasiekatalog” (SYV, 2016-05-11). 

”Då brukar jag kunna ta fram att; ja du tycker att samhällskunskap är jättejättetungt men det är viktigt 
att hänga med så mycket som möjligt, för det här kommer du faktiskt att fortsätta med när du ska in 
på den där drömutbildningen. Det hänger liksom ihop, att försöka att ha så mycket som möjligt med 
sig. Man får försöka motivera kring det utan att för den delen skrämma” (SYV, 2016-05-11). 

Vidare förklarar vägledaren att hon tycker att det är väldigt viktigt att hjälpa elever att hitta sitt 
drömyrke. När elever har en drömbild och ett mål att sträva mot blir det enligt henne lättare att 
motivera till att skolan kommer att leda eleverna till framtidsmålet. När eleverna har en drömbild blir 
det dessutom enklare för vägledaren att hjälpa eleven att sätta realistiska mål och vidga perspektiv. 

Personliga mål 
Informanterna anser att det är enklare att jobba med mål idag än förut eftersom att de är en del av 
läroplanen.  

”Det är otroligt tydligt i vår läroplan idag jämfört med tidigare, målen är ju att uppnå förmågor inte 
att lära sig fakta utan det är att uppnå förmågor. Genom att börja prata om det tidigt så när man sen 
kommer till högstadiet då är man ganska väl medveten om vad idén med skolan är egentligen” 
(Rektor, 2016-05-11)  

Artediskolans lärare försöker att jobba med målbilder redan i de yngre åldrarna men Studie- och 
yrkesvägledare vill också vara en del av det arbetet. Hon upplever att det framförallt finns tid för 
årskurs 9 i hennes arbete men hon önskar att hon fick mer tid till fler årskurser och har märkt skillnader 
på när hon har praktikanter som fokuserar på årskurs 8. Det perfekta motivationshöjande arbetet 
enligt henne skulle vara att få börja i de yngre årskurserna.  

”I mitt fall så handlar det egentligen om att få börja i yngre klasser för det tror jag kan ge motivation 
inför framtiden. Att man börjar redan där, sen jobbar ju lärarna förstås med att prata mycket om 
framtiden men det finns ju så många olika sätt man skulle kunna jobba med det där” (SYV, 2016-05-
11). 

Både rektorn och studie- och yrkesvägledaren betonar vikten av att jobba med mål i de yngre åldrarna. 
Rektorn förklarar att genom läroplanen har det blivit direktiv om att arbeta med mål redan tidigt i 
åldrarna men att det då blir ganska konkreta mål. De tror båda att skolan kan arbeta främjande mot 
bristande studiemotivation genom att jobba med framtidsmål och mål med lärandet tidigt.  

4.3 Svårigheter som skolan möter i arbetet med studiemotivation 
När informanterna berättade om vilka utvecklingsmöjligheter och förbättringspunkter som de såg med 
sitt arbete framkom det speciellt två saker. De var ställföreträdande erfarenheter (föräldrars 
erfarenheter kring utbildning) och månde. De här kommer nu att sammanställas med intressemodellen 
och Banduras framgångsförväntningar. 
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Mående 
I intervjun med kuratorn framkom det att några elever inte orkar med studierna eftersom att de mår 
dåligt eller känner sig otrygga. Detta var även någonting som rektorn lyfte.  

Sen handlar det också om vilket socialt klimat som finns och att de få känna sig trygg i skolan, om man 
inte gör det så tar det så mycket fokus från skolarbetet så man orkar inte med och det kan också vara 
ett skäl till att som sagt tappa motivationen (Rektor, 2016-05-11). 

”Jag tror att deras utsatthet gör att man inte orkar ta emot, man orkar inte fokusera på studierna 
därför att det är så mycket annat som står i vägen” (Kurator, 2016-05-11). 

Kuratorn nämner att några elever mår så pass dåligt att de inte har möjlighet att ta till sig av 
skolarbetet. Det går att sammankoppla detta med intressemodellen, att eleven att måendet får dem 
att inte sätta upp några mål med studierna eftersom att de måste fokusera på annat. De som mår allra 
sämst kan tänkas sakna en eller flera aspekter i intressemodellen och det enda målet dom har är att 
må bättre.  

”Barn som har fullt upp i hur mamma och pappa har det och hur dom mår, om det finns missbruk, om 
det finns våld i hemmet, att diskutera då studiemotivation när det är en sådan basal fråga dom pratar 
om, det är existentialistiska frågor, kommer pappa slå mamma ikväll. Kommer pappa att vara nykter 
nu när det är lov” (Kurator, 2016-05-11).  

Det kuratorn menar är att alla individer inte kan hjälpas genom att endast prata om studiemotivation. 
Själva problemet med måendet måste bearbetas först eftersom att det är det som är grundproblemet 
som gör att eleverna inte orkar med. Intressemodellen som teori går fortfarande att kopplas till de här 
fallen men det är möjligt att personalen måste arbeta på ett helt annat sätt med mycket mer kortsiktiga 
mål som kanske inte ens har med skolan att göra. 

Ställföreträdande erfarenheter - föräldrar 
Ett centralt tema som framkom genom intervjuerna var föräldrars utbildningsbakgrund och 
erfarenheter kring studier och arbeten kan påverka elevers studiemotivation. Det som framkom var 
att många elever inte förstår vad de ska ha skolarbetet till (Outcome expectations) eftersom att 
eleverna vill arbeta med deras föräldrar i framtiden. Rektorn berättade att skolan har en utmaning att 
få de här eleverna att hur skolarbetet kan hjälpa eleverna i framtiden. Hon betonade även att det finns 
en risk i att prata om studiemotivation och att då höja de teoretiska skolämnena som något finare eller 
bättre. Hon menar att praktiska ämnena också är jätteviktiga men att alla kan ta till sig av att till 
exempel läsa en bok. Detta är någon hon vill att skolan ska fortsätta arbeta med.  

”Den här känslan om att skolan inte skulle vara viktig den behöver vi fortsätta jobba med. Jag tror att 
enda sättet att göra det är att synliggöra deras lärande och få dom att känna den där stoltheten om 
att det här har jag åstadkommit” (Rektor, 2016-05-11). 

Hur rektorn vill att skolan ska arbeta med problemet går att relatera till begreppet självtillit i 
intressemodellen eftersom synliggörandet av elevens lärande ger eleven en tilltro till att klarar av att 
utföra skolarbetet. Rektorn berättar att matte är ett typiskt sådant ämne som eleverna tror att de 
måste ha medfödda förmågor i. Skulle inlärningsprocessen i matematik visas tydligt för eleverna skulle 
de börja tro på att de faktiskt kan utvecklas i ämnet och därmed höja elevernas studiemotivation. 

Vidare förklarar kuratorn att skolan även behöver arbeta med föräldrar för att höja elevers 
studiemotivation. Stor del av kuratorns arbete är att arbeta med föräldrar för att ge elever en trygg 
miljö och verktyg hemifrån. Kuratorn menar att eftersom att föräldrar är med dygnet runt är det viktigt 
att skolan har ett gott samarbete med dem.  

”Det är så jag tänker mitt jobb som kurator. Jag kanske måste fokusera på att gå via 
föräldrarna eftersom att föräldrarna är där 24 timmar per dygn, vi går in på skolan några 
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fjuttiga timmar på fem dagar, men föräldrarna finns där hela tiden och kan föräldrarna 
finnas som stöd till sina barn så är det den bästa grunden” (Kurator, 2016-05-11). 

Enligt Banduras teori om framgångsförväntningar är föräldrar en del av elevens ”ställföreträdande 
erfarenheter” alltså det eleven jämför sig med om huruvida den kommer att klara av vissa uppgifter. I 
exemplet om att matte är ett problematiskt område där elever upplever att de antingen har medfödda 
förmågor eller inte är föräldrarnas ställföreträdande erfarenheter en avgörande del. Eleven förväntar 
sig att matte kommer att vara svårt eftersom att den har erfarenheter av förebilder som har haft det 
svårt med ämnet. Rektorn nämnde även att föräldrars erfarenheter av att hitta ett yrke påverkar 
eleverna i sin studiemotivation. 

”Jag hör många elever som säger; jag behöver inte plugga jag ska köra grävskopan hos 
pappa, jag ska jobba på fabriken eller sådär. Det dom inte vet är att det gick bra för deras 
pappor och mammor men idag funkar inte det” (Rektor, 2016- 05-11). 

I det här exemplet bidrar de ställföreträdande erfarenheterna till att elever inte ser någon mening med 
skolan. Enligt intressemodellen innebär exemplet att elever har ett mål om att jobba med sin pappa 
och förväntar sig inte att skolarbetet kommer att leda till det målet, då ser de heller ingen mening med 
studierna. Det rektorn menar är att skolan har som uppgift att hjälpa elever att förstå att skolarbetet 
behövs även för praktiska yrken. Skulle skolan få eleverna att förstå detta skulle de få en ökad 
motivation enligt intressemodellen eftersom att förstår att skolarbetet behövs för det yrket dom vill 
nå.  

Informanterna medger att detta är en utvecklingspunkt de behöver jobba med. Ett arbete med detta 
har dock redan påbörjats och personalen försöker ständigt ha problematiken i åtanke genom arbetet. 
Något dom försöker att göra är att involvera föräldrarna i skolarbetet på olika sätt. Ett exempel är att 
på föräldramöten lyfta förväntningar och mål som båda parter har med skolarbetet och på det sättet 
arbetar skolan och föräldrarna för samma mål. 

4.4 Självtillit mål och framgångsförväntningar bland personalen 
Det övergripande svaret till vad som var anledningen till rekordklättringen i SKL-undersökningen var 
att personalen är i en positiv bana gällande intressemodellen som informanterna tror sprider sig till 
eleverna. De förklarades att det tidigare varit ganska mycket personalbyten som påverkat skolans 
utvecklingsarbete. Artediskolan har haft många olika rektorer under en kort tid och detta har bidragit 
till att styrningen blivit ostabil och skolan har inte haft några tydliga mål att sträva mot. 

”Rektorn har varit här ett tag nu och hon har flyttat till kommunen. Hon är stabil och man känner att 
nu fortsätter det såhär. Då börjar väll folk känna sig trygga och kan tänka; Jo men Nu, Nu är jag redo 
att förändra! Det kan också vara en grej att nu har det börjat stabilisera sig och vi har en rak bana. Vi 
vet var vi ska och alla jobbar efter den banan. Det gör ju också att man utvecklas och lyckas bättre” 
(Lärare, 2016-05-11). 

”Jag tror att mycket kan ha att göra med klimatet på skolan. Att man jobbar mot ett mål. Det har varit 
ganska oroligt en tid här med mycket personalbyten, om man utgår från när jag började arbeta här så 
förändrades det och blev mer stabilt. Det tror jag ger ringar på vattnet även till eleverna och deras 
prestationer” (SYV, 2016-05-11). 

Läraren som är den informanten som jobbat längst berättade att när det var mycket rektorsbyten 
kunde arbetssättet ändras ganska ofta. Personalen kunde börja arbeta med projekt som avbröts i 
samband med rektorsbytena. Detta bidrog enligt läraren till en överlevnadsstrategi som innebar att 
personalen valde ett satt att jobba med höll sig till det för att undvika att bli avbruten. Detta hämmade 
enligt läraren personalens utveckling eftersom att de slutade att pröva nya metoder. 
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Enligt intressemodellen kan man säga att lärarna inte hade något tydligt mål att arbeta mot och såg 
därför ingen mening med att prova nya metoder. Läraren berättade dessutom att tryck från media, 
skolverket och föräldrar bidrog till att de tappade självförtroende i sitt arbete. Detta medförde låga 
framgångsförväntningar gällande både förväntat resultat och självtilliten. De var inne i en väldigt 
negativ spiral i intressemodellen och många hade låg motivation till arbetet. Detta blev bättre när 
personalen kunde känna att de hade en stabil ledning och tydliga mål att arbeta mot. De vågade då 
även tro på att de kan göra något åt resultatet. 

”Till slut har vi börjat inse att vi är inte sämst, vi måste bara hitta en strategi för att visa att vi faktiskt 
också kan. Det blir väll till slut ett sånt här jävlar anamma; Nu får vi faktiskt börja ta tag i det här. Vi 
kanske också måste se oss själv i spegeln och fråga oss själva; gör vi allt så bra som man kan göra då? 
Jag kanske måste se mig själv i spegeln, vad gör jag på dagarna? jag kanske måste ändra på saker och 
att faktiskt våga se det” (Lärare, 2016-05-11). 

En möjlig förklaring till rekordklättringen kan vara att personalen nu påverkar eleverna positivt i och 
med en höjd självtillit och motivation till det egna arbetet. Personalen på skolan kan ses som förebilder 
för lärandet. De är då enligt teorierna viktiga för individers motivation och framgångsförväntningar. 
När personalen ser mening och vågar tro på sitt arbete kan detta sprida sig till eleverna. 

”vi vet ju att om man utvecklas som person, att man tycker att det man gör är viktigt då utstrålar man 
ju det, eller hur? Vid intervjuer med elever ser man att det som elever anser utmärker en bra lärare 
är att det blir så spännande, det blir så intressant. Ämnet blir så intressant med den personen i 
förhållande till någon annan. Det handlar nog om att utstråla att det här är någonting som jag brinner 
för. Engagemang är jätteviktigt och för att lärare ska ha det så måste dom ju känna det. Det går hand 
i hand” (Rektor, 2016-05-11). 

En annan möjlig tolkning till hur personalbyten på skolan påverkar eleverna är personalbytena skapar 
en otrygghet till eleverna eftersom att vuxna förebilder på skolan försvinner. Det framkommer inte i 
intervjuerna hur vanligt det var att lärare bytte arbetsplats till och från skolan. Skulle lärarbyten vara 
vanligt kan detta påverka elever på samma sätt som rektorsbyten har påverkat lärarna, att 
skoluppgifter ständigt byts ut och att det blir på det sättet svårt att se mål och mening med 
skoluppgifterna.  

4.5 Skolans arbete med motivationshöjande strategier 
I följande avsnitt kommer det att förklaras vilka konkreta strategier som har använts i samband med 
SKL-undersökningen. Strategierna kommer att jämföras med de strategierna som lyfts i teoridelen. 
Detta för att kunna se hur Artediskolans strategier sammanfaller med redan etablerade strategier och 
teorier i ämnet. 

Personalen kan genom reflektion och diskussion ta upp frågor som kanske inte är tydliga för dem. 
Jenner nämner ”dold” kunskap som beskrivning av kunskap som människor lär sig genom erfarenhet 
och övning. Kunskapen är tyst i den bemärkelsen att den fungerar och tillämpas men det går inte att 
sätta ord på den, genom att lyfta den här typen av kunskapen kan kunskapen också kritiskt granskas 

Personalens kompetensutveckling 
Vikten av kompetensutveckling och utveckling i det egna arbetet är någonting som Håkan Jenner lyfter 
upp som en viktig faktor i ett motivationshöjande arbete. Genom reflektion och diskussioner kan 
personalgruppen utvecklas tillsammans. Han pratar även om dold kunskap som är en kunskap som 
människor lär sig genom erfarenheter och som fungerar och tillämpas men som inte går att sätta ord 
på. Att lyfta dold kunskap är någonting som Jenner menar ökar kunskapsområdet inom ett visst ämne. 

Rektorn berättar att lärarna varje vecka har möten där de diskuterar och analyserar sitt jobb. Det kan 
handla om att diskutera en tidningsartikel eller en forskning. På mötena kan även lärare planera en 
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lektion tillsammans med andra lärare, den ansvariga läraren går sedan ut i klassrummet och genomför 
lektionen. Nästa möte diskuteras och analyseras lektionen. Detta sammanfaller med Jenners metod 
om att lyfta och analysera dold kunskap. 

”Samverkan det tror jag är den allra största orsaken till rekordklättringen. Vi vet genom forskning, att 
utveckla undervisningen, att lärare blir bättre lärare dom syftena når man bäst genom att lärare jobbar 
tillsammans” (Rektor, 2016-05-11). 

Samarbetet kan enligt Jenners defination vara en möjlig förklaring till Artediskolans rekordklättring. 
Att många ämnen diskuteras och bearbetas vilket förbättrar skolans arbete och får lärarna att känna 
motivation till det egna arbetet. Samarbetet på skolan fungerar bra som helhet enligt alla informanter. 
Studiemotivation som ämne är dock inte någonting som arbetas konkret med bland personalen. 
Informanterna lyfter att studiemotivation är ett ämne som ingår i andra diskussioner eller arbeten, 
men att det sällan är frågan studiemotivation som lyfts upp. Det kan tolkas som att studiemotivation 
är en dold kunskap hos personalen. 

”Jag hoppas ju att det kan ge studiemotivation utifrån när jag har lektioner med eleverna och pratar 
om framtiden. På något sätt så hoppas jag att jag kan motivera där, men jag har inte just det begreppet 
utan det är så mycket annat involverat i det” (SYV, 2016-05-11). 

”Jag tror ganska ofta att man inte har satt ordet på det man gör och att man faktiskt får börja fundera 
kring det, alltså vänta nu hur gör jag? Jobbar jag med det överhuvudtaget? tänker jag på det i mina 
lektioner eller gör jag inte det?” (Lärare, 2016-05-11).  

Läraren förklarar att hon anser att studiemotivationen har blivit bättre men hon vet inte riktigt vad det 
är som har gjort att den har ökat. Studie- och yrkesvägledaren försöker varva in studiemotivation i 
samtalen med eleverna när de pratar om framtiden men hon kan inte heller förstå exakt hur hon bidrar 
till studiemotivation. Eftersom att de vet att de jobbar med frågan men inte riktigt hur kan de uppfattas 
som en dold kunskap enligt Jenners definition. Både läraren och studie- och yrkesvägledaren förklarar 
att de skulle vilja ha ett mer strukturerat arbete kring frågan. 

”Jag tror absolut att vi kan samarbeta mer kring det här med studiemotivation och fundera mer kring 
det, för jag tycker det har minskat det här att många elever säger det här är så tråkigt. Jag tycker att 
det har blivit mindre och mindre. Jag vet egentligen inte riktigt varför men (Lärare, 2016-05-11)” 

”Men jag skulle önska att jag fick jobba mer inriktat mot motiverande samtal, tillsammans med till 
exempel kuratorn för vi har olika kompetenser i området, så jag skulle önska att jag hade mer tid att 
jobba med det” (SYV, 2016-05-11). 

Läraren förklarar att det är lätt att hitta någon att samarbeta med på skolan och styra upp ett 
samarbete på egen hand. Hon skulle däremot önska att få något uppstyrt från ledningen. Lärarens 
förslag på hur skolan hade kunnat samarbeta om studiemotivation är att få givna ramar kring arbetet. 
Till exempel genom reflektion och givna frågeställningar om hur de arbetar med studiemotivation. Hon 
ser gärna att de arbetar i varierande grupper för att få många infallsvinklar.  

I nuläget sker samarbetet kring studiemotivation ofta över en fikarast där personalen kan fråga en 
kollega hur de fick en ointresserad elev att bli intresserad men det finns inget strukturerat arbete kring 
frågan, även om samarbetet är stort gällande andra frågor på skolan. 

Vägledaren vill också ha ett mer uppstyrt arbete om studiemotivation och då samarbeta med andra 
kompetenser på skolan till exempel kuratorn. Ett sätt hon skulle vill arbeta med detta är genom 
gruppvägledning. Genom att få elever att dela erfarenheter med varandra tror hon att det går att 
arbeta främjande mot studiemotivation. Med utgångspunkten om att personalen utvecklas genom att 
reflektera och diskutera med varandra är det rimligt att även eleverna gör det. Vägledaren förklarar 
tidsbrist som den största anledningen till att gruppvägledning inte har påbörjats. 
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Studieteknik 
Rektorn berättar att skolan inte har något konkret arbete för att hjälpa elever med studieteknik hon 
menar dock att studietekniken blir allt mer viktig i och med ökade informationskällor och att det finns 
många hjälpmedel på internet för studietekniken. 

”Men däremot vet vi att studieteknik behövs, man kan säg att det inte har haft så stor plats i skolan i 
allmänhet. I en ganska lång följd av år men vi ser att det är allt viktigare därför att idag så finns det så 
mycket olika input. Då blir det jätteviktigt att kunna sortera, att kunna göra bilder av det man ska lära 
sig och kunna organisera sitt lärande” (Rektor, 2016-05-11). 

Studieteknik kan också ses som en dold kunskap som personalen arbetar med men inte inser som en 
del av arbetet. I studietekniken är nyckelbegreppen förberedelse, inlärning och minnet. Förberedelse 
och minnet är två begrepp som en del av skolans metoder syftar till. Förberedelsen ingår i 
planeringsfasen och minnet ingår i minnesfasen. 

När det gäller förberedelse handlar det förståelse och planering av uppgiften. Det handlar också om 
att lära sig sortera ut viktig information. Detta är någonting som skolan arbetar med i stor utsträckning. 

”När man tittat på deras dagar ser man att dom har ju inte ett ämne och det är ganska fullt på dagarna. 
Det är inte alltid säkert att det finns så mycket håltimme som dom vill ta det lugnt på. Så ibland så 
brukar jag faktiskt hjälpa eleverna att styra upp, att vi gör ett schema; vad har du egentligen att göra, 
har du koll på det?” (Lärare, 2016-05-11). 

Detta kan tolkas som en del av planeringsfasen. Läraren hjälper eleven att strukturera upp sina 
uppgifter och göra ett schema över allt som behöver göras. Det tydliggörs för eleven vad som ska 
prioriteras och eleven får en översikt om uppgifterna. Detta är någonting som läraren upplever hjälper 
eleverna. 

En annan metod som Artediskolan använder som kan kopplas till studieteknik är något de kallar för 
”Artedilektion” som är ett sätt att strukturera upp lektionerna. Detta är ett direktiv som alla lärare på 
Artediskolan ska arbeta efter. Varje gång en lärare ska ha en lektion så skriver de upp på tavlan vilka 
förmågor som kommer att tränas upp på lektionen, vilka förmågor som bedöms, vad målen med 
lektionen är, vad som kommer att hända under lektionen samt i vilken ordningsföljd. I slutet av 
lektionen sammanfattar läraren tillsammans med klassen vad de har kommit fram till och vad eleverna 
har lärt sig. 

På det här sättet delar skolan tydligt in lektionen i olika faser där både planeringsfas och minnesfasen 
är involverade. Planeringsfasen genom att de förklaras tydligt vad som ska göras och vad som förväntas 
och minnesfasen genom att i slutet av lektionen reflektera över den kunskapen som de har lärt sig. 
Detta är någonting som läraren anser att eleverna blir motiverade av eftersom att eleverna förstår 
lektionens upplägg bättre och det skapar en trygghet i inlärningsprocessen. 

Någonting annat som skolan gör för minnesfasen är att eleverna får hjälp att reflektera genom 
feedback från lärare. 

”Alltså nu hinner man inte alltid men när det finns möjlighet så brukar jag faktiskt ta ett samtal med 
eleverna efter deras uppgifter och så tittar vi på deras uppgifter och reflekterar kring den. Kan man 
tänka på miljö istället du har bara tänkt på ekonomi, eller kan du fundera på hälsa på något vis eller 
hur tänker du kring det här? Då säger dem jaha men gud så tänkte ju inte jag, men det är klart att det 
är så” (Lärare, 2016-05-11).  

I läroplanen finns ett direktiv om att jobba med formativ bedömning som handlar om att få eleverna 
att förstå sina kunskaper och hur de kan förbättras. Citatet ovan är ett bra exempel på hur man kan 
arbeta med formativ bedömning. Att få elever att reflektera och fundera på hur de står i förhållande 
till målen. Eleven får kunskaper om vad som är ett utvecklat resonemang samt vad som kan göras 
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bättre. Detta kan också ses som en del av både planeringsfasen och minnesfasen inom studietekniken. 
Genom feedback kan eleven få en ökad förståelse som underlättar minnesprocessen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att skolan har studieteknikstänket i upplägget av lektionerna och 
reflektion av uppgifter. Detta är dock inget konkret arbete för få elever att bli bättre på studieteknik. 
Det går att tolka att studieteknik är en dold kunskap, alltså en kunskap som arbetas med och tillämpas 
men som inte går att sätta ord på. Studieteknik är enligt teorin som nämnts i rapporten någonting som 
eleven måste lära sig själv och pedagogen ska introducera detta med hjälp av övningar och metoder. 
Det framkommer inte hur eleverna lär sig att använda studieteknikerna i självständigt arbete. En möjlig 
slutsats är att eleverna kan få struktur på lektionerna som följer med dem i självstudierna men då som 
en dold kunskap. Då de inte fått det uttalat att sättet de arbetar på är studieteknik har de heller inte 
reflekterat kring detta. Det kan däremot bli ett invant beteende som underlättar inlärningsprocessen.  

Entreprenöriellt lärande 
Entreprenöriellt lärande är någonting som står i läroplanen men det används på olika sätt på olika 
skolor. Artediskolan arbetar med entreprenöriellt lärande genom att istället för prao ha någonting som 
kallas för omvärldskunskap. Detta innebär att de samverkar med flera olika arbetsplatser. Arbetet kan 
ske genom att föreläsare kommer till skolan och berättar om sitt arbete och sin studiebakgrund eller 
föreläser om ett ämne som har med framtiden och studie- och yrkesval att göra. Skolan kan ibland 
också åka på studiebesök och låta eleverna ställa frågor till arbetsplatsen. Detta är någonting som 
läraren arbetar med speciellt och samarbetar tillsammans med SYV i det arbetet. 

Enligt läraren handlar entreprenörskap i skolan framförallt om företagsamhet och att våga testa att 
hitta information. Det handlar också om självtillit då eleverna förstår att de klarar av att vara 
självständiga. Det ska ingå i Artediskolans undervisning och sättet att undervisa. Ett exempel som 
läraren lyfter fram är att eleverna får ett ”Case” eller ett ”Fall” att arbeta efter där någon har ett 
problem med sin ekonomi och eleverna ska förklara situationen för personen i beskrivningen. Läraren 
tror att detta skapar motivation hos eleverna eftersom verklighetsförankringen gör det lättare att se 
meningen med uppgiften. 

”Jag tror att eleverna känner att det här känns lite mer verkligt, de förstår vad de ska jag ha det här 
till, dom kan relatera till den här Stina som har problem med sin ekonomi helt enkelt. Det skulle 
faktiskt kunna hända jag har sett ett sånt här fall på lyxfällan, det här är rimligt att det skulle kunna 
hända” (Lärare, 2016-05-11).   

Artediskolan använder entreprenöriellt lärande som ett förhållningssätt i klassrummet men också i 
form av temadagar. Det entreprenöriella lärandet går att koppla till intressemodellen genom att 
eleverna får träna på sin självtillit samt att de genom verklighetsförankrade uppgifter får en förståelse 
om hur och på vilket sätt de kommer ha användning av den kunskapen de får från uppgiften, vilket kan 
kopplas till Outcome expectations. 

Motiverande samtal 
Syftet med motiverande samtal är att genom öppna frågor och andra samtalstekniker få elever att 
förstå och reflektera kring sina tankebanor och få en ökad förståelse till sina invanda beteenden och 
impulser samt att förstå konsekvenserna av sitt handlande. Motiverande samtal är någonting som 
framförallt Studie- och yrkesvägledaren arbetar med men även läraren och kuratorn har med 
grundtanken från motiverande samtal i sitt arbete. 

”Jag jobbar ganska mycket i årskurs 6 med självstärkande verksamhet. Jag brukar fråga dom; Hur 
känns det att ni vet att ni ska ha ett nationellt prov? hur blir det när ni går dit? blir det den där svarta 
rullgardinen som åker ner? Jaa tittar dom på mig, så blir det. Jaha säger jag då, men om ni skulle 
lägga bort pennan och bara sitta och andas en stund och fundera om det här verkligen kan vara så 
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svårt, tror ni att det blir bättre? När dom har fått fundera en stund då inser de att dom kan ju 
faktiskt påverka genom att slappna av och att de kan använda olika tekniker istället för att stressa 
upp sig så enormt som man ofta gör inför ett test” (kurator, 2016-05-11). 

”I mitt ämne så har jag alltid ett samtal med eleverna i början på varje termin. Lite som ett 
utvecklingssamtal men jag brukar bara ha det i mitt ämne, och då pratar vi bara om ämnet i princip. 
Då plockar vi fram, vad är du duktig på? vad är det som gör att du är duktig på det? är du speciellt 
intresserad av det på grund av någonting? sen kommer vi också till om det är någonting som du tycker 
är speciellt svårt? Då kan det komma fram att det kan vara svårt att läsa långa texter eller att det är 
svårt att jobba med andra i grupp, eller vad det nu kan tänkas vara, och sen försöker vi diskutera 
igenom hur vi kan lägga upp det. Det blir nästan som en individuell studieplan kan man väll säga” 
(Lärare, 2016-05-11). 

”Det är liksom mer peppande att inte ge upp när det känns tufft och det är drygt. Man vill ju plocka 
bort den här skrämseln som eleverna ibland kan få när dom känner att; om jag inte klarar mig här då 
blir jag kvar på Artediskolan resten av livet och det har en del vuxna sagt att då får du bara gå om och 
sådana bitar. Det försöker man liksom att tona ner och att de hellre se det positiva med att faktiskt gå 
här på skolan och den hjälpen man kan få om man är trött och less på olika saker” (SYV, 2016-05-11). 

Samtliga metoder som läraren, kuratorn och studie- och yrkesvägledaren använder uppmuntrar till 
förändring utifrån elevens förutsättningar och kan användas som ett verktyg i motiverande samtal. De 
informanterna försöker göra är att få elever att reflektera kring sina tankebanor och på det sättet få 
dem att bli motiverade och trygga i sin studiesituation.  

I samtliga exempel handlar om att lyfta upp negativa tankar och känslor och reflektera kring dom. I 
Lärarens exempel diskuteras det vad eleven är bra på men också vad eleven tycker är svårt och hur 
upplägget med undervisningen kan anpassas efter elevens känslor och förutsättningar. Både studie- 
och yrkesvägledarens metod och kuratorns metod handlar om att få elever att reflektera kring negativa 
reaktioner och huruvida de är realistiska. Genom att lyfta upp tankarna till diskussion kan negativa 
mönster upptäckas, ifrågasättas och motverka.  

5. Diskussion 
Följande avsnitt kommer att presentera vilka slutsatser som går att dra utifrån rapporten och 
rapportens syfte och frågeställningar. Diskussionen kommer att avslutas med förslag på fortsatta 
studier inom ämnet. 

5.1 Slutsatser 
Syftet med rapporten var att undersöka studiemotivation som en påverkande faktor till Artediskolans 
rekordklättring i SKL-undersökningen. Arbetet skulle ske genom att ta reda på hur skolan har arbetat 
för att höja det sammanvägda resultatet i SKL-undersökningen och hur de kunde sammankopplas till 
teorier om motivation och motivationshöjande arbeten. En diskussion kommer nu att framföras om 
vad som framgick genom rapporten utifrån rapportens frågeställningar och syfte. 

Artediskolans arbete sammankopplat till teorier om motivation 
Nyckelbegreppen i de teoretiska utgångspunkterna var självtillit, förväntat resultat och personlig mål. 
Begreppen kunde föras samman till en intressemodell där varje aspekt påverkar varandra. 

Det var lätt att hitta de här nyckelbegreppen i Artediskolans arbete och informanternas utsagor. Både 
genom olika direktiv och genom självständiga strategier som personalen använder för att hjälpa 
eleverna att öka sin kunskap. Många informanter menade att arbetet har blivit enklare sedan skolan 
fått en rektor som fört med sig en tydlig riktning och ett mål att arbeta mot vilket också går att 
sammankoppla till teorierna om Banduras framgångsförväntningar och intressemodellen. Detta är 
någonting som flertal informanter lyfte som en stark bidragande anledning till rekordklättringen. 
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Skolan tycks ha varit i en negativ bana gällande intressemodellen men den har de nu har kommit ur. I 
samband med de låga resultaten hade personalen en låg självtillit på grund av tryck utifrån, samt att 
rektorsbytena gjorde att personalen saknade tydliga mål med sitt arbete och såg därför ingen mening 
med att utvecklas. Det som går att avläsa från rapporten är att Artediskolan i sitt eget arbete nu är i en 
positiv bana gällande intressemodellen som på något sätt har spridit sig till eleverna och skapat goda 
resultat i SKL-undersökningen. Personalen som förebild kan i stor grad påverka elevers motivation till 
elevernas arbete, alltså skolan.  

Konkreta strategier sammankopplat till teorier om motivationshöjande strategier 
Artediskolan har börjat använda många nya strategier sedan de fick de låga resultaten. Personalens 
kompetensutveckling och samverkan är en viktig del av det. Samverkan bland personalen är enligt 
informanterna mycket god men en fortsatt utvecklingspunkt i det arbetet skulle kunna vara att 
personalen arbetar mer med själva ämnet studiemotivation. Frågan studiemotivation tycks i nuläget 
vara en dold kunskap som ständigt är med i arbetet inom olika områden men personalen kan inte säga 
konkret vad exakt det är dom gör för att öka elevers studiemotivation. 

Om man jämför tidigare forskning om motivationshöjande strategier med hur skolan har arbetat för 
att öka kunskapsnivån på skolan kan man se att skolan har använt sig av motivationshöjande strategier 
och haft studiemotivation i åtanke. Precis som personalen förklarar så ingår det i allt arbete de gör 
även om arbetet i huvudsak syftar till någonting annat. Till exempel när studie- och yrkesvägledarens 
arbetar för att skapa framtidsmål, när kuratorn arbetar med måendet, när lärare strukturerar upp på 
tavlan vad meningen med lektionen är eller när rektorn sätter upp tydliga direktiv för nya sätt att öka 
den generella kunskapsnivån hos eleverna arbetar de indirekt med studiemotivation. 

Artediskolans arbete med svårigheter kring studiemotivation 
En av svårigheterna som skolan möter i arbetet är att ställföreträdande erfarenheter (föräldrars 
utbildningsbakgrund) kan göra att elever inte ser mening med skolarbetet. En annan är att en del 
elevers mående kan få dem att inte orka med studierna. Skolan försöker arbeta med de här aspekterna 
på liknande sätt, att involvera föräldrar i skolarbetet.  

Rektorn berättar att skolan alltmer försöker att involvera föräldrar och få dem att bli delaktiga i skolans 
mål detta sker genom till exempel föräldramöten. Tanken är troligen att få föräldrarna att känna sig 
delaktiga och engagerade i skolans mening och mål föräldrarna kan på det sättet överföra detta till 
sina barn. När skolan och föräldrarna jobbar mot samma mål kan det inspirera eleverna till att göra 
samma sak. Med antagandet om att personalens arbete har påverkat eleverna positivt är det också 
rimligt att samarbete mellan föräldrar och skolan påverkar eleverna positivt. Enligt Banduras teori om 
framgångsförväntningar har ställföreträdande erfarenheter, alltså de erfarenheter som andra 
människor har av liknande situationer en väldigt stor inverkan på individers motivation och intresse 
vilket innebär att skolan arbetar med föräldrar är förenligt med Banduras teori om 
framgångsförväntningar. 

Slutsats 
Flertalet av de satsningar som skolan har gjort kan ses som motivationshöjande enligt de teorier som 
lyfts fram i teoridelen. En intressant sak som framkom var också att motivationshöjande satsningar 
bland personalen var en av de starkaste orsakerna till rekordklättringen. Ett motivationshöjande 
arbete kan alltså ha påverkat skolan väldigt positivt med fokus på personalen. Skolans arbete med att 
få personalen i en positiv banda i intressemodellen är enligt mig den viktigaste punkten som framkom 
i den här rapporten. Detta är dock förenligt med teorierna ur ett annat perspektiv än väntat eftersom 
att fokus på det motivationshöjande arbetet var hos personalen och inte eleverna.   
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Syftet med studien var att undersöka hur studiemotivation och konkreta motivationshöjande 
strategier har påverkat Artediskolans rekordklättring i det sammanvägda resultatet i SKL-
undersökningen. Slutsatsen som kan dras är att personalens arbetsmotivation och konkreta 
motivationshöjande metoder har påverkat Artediskolans rekordklättring genom att personalen har 
utvecklat sitt arbete och fått bättre förutsättningar för att höja både kunskapsnivån och 
studiemotivationen hos eleverna. Detta var förenligt med intressemodellen och Banduras teori om 
framgångsförväntningar samt jämförbara med tidigare forskning om motivationshöjande strategier. 

Ett fortsatt förslag till forskning utifrån den här slutsatsen är hur personal som arbetar med människor 
på olika sätt påverkar dem som de arbetar med. Till exempel hur undersköterskor påverkar brukare 
eller hur introduktionshandledare påverkar de nyanlända utifrån intressemodellen. 

5.2 Idéer för fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning har redan lyfts upp men nu kommer fler förslag att presenteras utifrån 
intressanta diskussionspunkter som framkom genom rapporten. 

Att arbeta med studiemotivation i tidiga åldrar 
Att Artediskolan arbetar med motivation och lyckas med det är något jag tycker är tydligt. Ingen skola 
är dock perfekt och gällande studiemotivation har skolan fortfarande saker att utveckla. Det som 
framförallt framkom som en utvecklingspunkt var arbeta med studiemotivation i tidigare årskurser än 
de gör nu. 

Jag tror att det skulle underlätta det främjande arbetet med studiemotivation om frågan behandlades 
i tid. Genom att tidigare forskning har visat att studiemotivation sjunker med åldrarna kanske inte 
frågan hanteras tillräckligt tidigt i nuläget. Tidigare i rapporten förklarades det att 87% av alla elever i 
Sverige har en hög motivation i årskurs 5 medan motsvarande siffra ligger på 56% i årskurs 8. Det skulle 
vara bra om det främjande arbetet skedde någon gång mellan de här årskurserna eftersom att det 
verkar vara någonting som händer där. 

En möjlig anledning till att Artediskolan fick låga värden från motsvarande fråga i skolans elevenkät 
kan vara att skolan har börjat arbeta motivationshöjande i för sent stadie. Att skolan arbetar 
motivationshöjande i årskurs 7-9 kanske underlättar för studiemotivationen på gymnasiet men det 
kanske inte märks av direkt på grundskolan. 

En viktig sak att ha i åtanke vid analysering av frågan ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag har lust att 
lära mig mer” är att ett uteblivet svar på frågan inte nödvändigtvis behöver betyda att eleven inte har 
någon studiemotivation över huvud taget. Att svara ja är dock ett tecken på hög studiemotivation. 
Enligt läraren har elever i mindre utsträckning sagt att lektionerna är tråkiga nu än förut vilket tyder på 
att elever kanske inte har en bristande motivation, men den kanske inte har hunnit blivit tillräckligt 
hög för att eleverna ska svara ja på frågan.  

En möjlig slutsats är att eleverna inte har fått det stödet de behöver för att främja en hög 
studiemotivation tillräckligt tidigt. Det kan antingen bero på att skolan inte har satsat på tillräckligt låga 
årskurser eller att det var för nyligt som skolan hade svårigheter i utvecklingsarbetet. Skolan utvecklas 
men andra punkter kanske har prioriterats. En fråga att lyfta till fortsatt forskning kan vara hur ett 
motivationshöjande arbete i tidigare åldrar skulle kunna tillämpas och hur det skulle påverka elevernas 
lust att lära i framtiden. 

Hur klassfrågan påverkar studiemotivationen i småkommuner 
En annan intressant diskussionspunkt som framkommit i den här rapporten är frågan hur föräldrars 
utbildningsbakgrund påverkar elevers studiemotivation. Det framgick i rapporten att informanterna 



 
 

 21 

ofta möter elever som inte ser skolan som viktig eftersom att eleverna inte upplever att skolarbetet är 
vägen till målet. Ett sätt att möta detta tror jag skulle kunna vara att börja i tidigare åldrar och jobba 
med förebilder för ställföreträdande erfarenheter. De kan bjuda in människor som har gjort klassresor 
eller lyckas med matteuppgifter på grund av hårt arbete. 

Jag tycker att frågan om hur det går att arbeta med klassfrågan skulle vara ett intressant förslag till 
fortsatt forskning inom området. Eftersom att informanterna tyckte att detta var extra tydligt i en liten 
kommun skulle en fokusgrupp för fortsatt forskning kunna vara småkommuner. Det som skulle 
undersökas är hur socioekonomisk klass påverkar elevernas motivation och hur skolan kan arbeta med 
detta. 

Mående och studiemotivation 
En annan sak som framkom i rapporten var att måendet och tryggheten på och utanför skolan kan 
påverka elevers lust att lära. Detta är någonting som kan lyftas upp till fortsatt forskning. Hur 
tryggheten på skolan och det psykosociala måendet kan påverka elevers studiemotivation. 
Intressemodellen var tillämpbar till att analysera hur detta kan påverka elever men jag anser att den 
inte var en nog förklaring eftersom att vissa sociala problem är för problematiska. Det är svårt att 
motivera en person som blir mobbad eller inte känner sig trygg i skolan genom att säga att studierna 
är bra för framtiden. Personen är nog medveten om det men orkar helt enkelt inte med. I värsta fall 
kan eleven till och med bli förolämpad av frågan. Ett förslag till fortsatt forskning är att ta reda på hur 
skolan bör arbeta med elever som inte mår bra eller känner sig trygga i skolan. 
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7. Bilagor 
7.1 Mall brev till informanter 

 

Detta var en mall till brevet och brevet såg lite annorlunda ut beroende på vem jag skrev till. 

 
Hej! 
 
Jag såg att Artediskolan har utvecklas enormt när det gäller studieresultat, Grattis! 
 
Jag heter Linda och går sista året på studie- och yrkesvägledarprogrammet. 
 
Jag håller just nu på att skriva ett examensarbete om hur en skola kan arbeta 
motivationshöjande och jag tycker att ni på Artediskolan skulle vara perfekt för min studie. Jag 
kommer att ta reda på hur ett motivationshöjande arbete på en skola kan se ut samt hur 
samarbetet på skolan kan te sig. Jag skulle vilja intervjua en lärare, en SYV, en kurator och en 
rektor.  
Skulle du kunna tänka dig att vara informant till arbetet? Intervjun beräknas ta 30-45 minuter. 
Om du kan tänka dig ställa upp kan du då under någon av följande dagar? 
 
Måndag 9/5: När som helst under dagen 
Onsdag 11/5: När som helst under dagen 
Torsdag 12/5: När som helst under dagen 
 
 
Mvh Linda Bengter 
 

 

7.2 Intervjumall 
 

Intervjun var som nämnts i rapporten semistrukturerad. Den här intervjumallen arbetades fram i 
samband med intervjuerna men intervjuerna var baserade på följdfrågor. De följdfrågorna som 
arbetades fram i intervjumallen var för att underlätta för rapportskrivarens tankegångar. Flertalet 
frågor behandlades inte i samtliga intervjuer. 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat på Artediskolan? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter på skolan? 

På vilket sätt bemöter du området studiemotivation eller skoltrötthet i ditt yrke? 

Frågor om SKL-undersökningen: 

Vad tror du är den huvudsakliga orsaken till rekordklättringen i SKL-undersökningen? 
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- Vad har du som … fått för direktiv när det gäller att höja placeringen? 
- Hur har du arbetat för att höja placeringen? 

2. Vad gör skolan just nu för att höja/behålla placeringen till nästa mätning? 

- hur samarbetar ni bland personalen? Vilka samarbetar du mest med? 
- Vad är din specifika uppgift för att behålla resultatet?  
- Vad använder du för metoder och strategier? 
- Vad tycker du fungerar bäst med ditt arbete? 
- Finns det något som saknas som skulle göra ditt arbete lättare? 
 

Frågor om studiemotivation: 

Vad innebär studiemotivation för dig?  

- vad gör enligt dina erfarenheter som … elever motiverade och omotiverade? 
- Vilka varningssignaler har du upptäckt hos elever som håller på att bli skoltrötta och hur 
arbetar du med detta? 

2. Vad tycker du är skolans huvudsakliga uppgift för att få elever motiverade? 

- Vad är din uppgift? 

3. Hur arbetar du som … för att höja elevers studiemotivation? 

- Vilka metoder använder du? 

- Vad fungerar allra bäst i arbetet? 

- Finns det något som saknas? 

- Hur samarbetar du med övrig personal? Vilka samarbetar du mest med? 

Drömbild 

Om du fick ett trollspö för att trolla till dig ett perfekt motivationshöjande arbete hur skulle det då se 
ut? 

- Vad skulle ni göra/vilka metoder skulle användas? 
- Hur skulle arbetet se ut? 
-Finns det några hinder för att din drömbild ska uppnås? 
- vad gör skolan idag för att kunna uppnå din drömbild? 

 

 


