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Sammanfattning 

 

Under hösten 2018 kom alarmerande siffror från Folkhälsomyndigheten gällande studenters 

psykiska ohälsa där framför allt juridikstuderande är den största riskgruppen. Betygshets och 

sociala krav skapar stress och minskad motivation. Bristande motivation är ett allvarligt 

problem och en av det största utmaningarna för dagens lärare. Den här studien syftar till att 

undersöka om lusten att lära förändras för juridikelever under åren på gymnasiet. Samt att se 

vad den största anledningen till motivation är samt vad som ur elevernas synvinkel 

personifierar en bra lärare. Studien har utförts med en kvalitativ metod och en 

fenomenografisk ansats för att undersöka elevers skilda uppfattningar gällande studiens 

frågeställningar. Datainsamling har skett genom enkäter till fyra klasser inom 

ekonomiprogrammet, inriktning juridik. Resultatet visar att motivationen ändras under 

gymnasietiden – både vad gäller förbättrad motivation och försämrad motivation. En stor 

betydelse för motivationen har elevernas driv och intresse samt själva undervisningens 

upplägg sett till variation och utmaning.  

 

 

 

Nyckelord: Inre och yttre motivation, lust att lära, relationspedagogik, lärandeteorier, psykisk 

ohälsa.   
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1. Inledning 

Under hösten 2018 kom alarmerande siffror från Folkhälsomyndigheten att varannan student lider av 

psykisk ohälsa1. En ny undersökning gjord av Ungdomsbarometern för Sacos studentråd får 

samma resultat. Majoriteten av de tillfrågade anser att deras psykiska ohälsa påverkar 

studierna negativt och värst drabbade är kvinnliga akademiker. Juristprogrammet är en av de 

utbildningar där studenterna mår allra sämst2.  

Ändlösa diskussioner har förts med både administratörer och lärare om hur man ska få 

studenterna att må bättre och utmana myten om den överpresterande juriststudenten. Att så 

pass många studenter på juristprogrammet mår dåligt tyder dock på att det inte görs 

tillräckligt för att komma åt problemet3. 

I en doktorsavhandling om gymnasieelevers mående visas att varannan elev på gymnasiet 

känner sig hetsad av jakten på perfektion och status vilket resulterar i stress och tappad 

motivation och ork4. 

Av ekonomiprogrammets 80,8 % examensfrekvens visar statistiken att det 2016 var 36 % av 

studenterna på programmet som läste vidare, frekvensen för båda nivåerna är högre än 

genomsnittet, men varför är det bara 36 % som studerar vidare när så stor andel tar examen?5.  

En av de största utmaningarna för lärare är att motivera eleverna. I de flesta klasser finns det 

stora variationer när det gäller hur motiverade eleverna är – från elever med stort intresse för 

skolarbetet, till elever med bristande och ibland till och med obefintligt intresse. Pedagogisk 

forskning visar att motivationen hos eleverna avtar ju äldre de blir. Lärandet förlorar mening, 

lektionerna känns upprepande och oinspirerande6.  

 

Bristande motivation är ett allvarligt problem i skolan eftersom motivation främjar lärandet 

och de val som eleverna kommer att göra senare i livet. Hos de elever som har drivkraft kvar 

förvandlas lärandemål till rena prestationsmål7, där provresultat och betyg är det som driver 

eleverna, men samtidigt så går det inte att prestera om inte ork eller motivation finns8.  

 

Motivationen och dess betydelse för lärandet var det som väckte intresset att göra denna 

studie, en studie formad utifrån juridikstudenter. Om pressen på juristprogrammet är så stor 

krävs mycket motivation och ork för att få bra betyg på gymnasiet och sedan ha energi nog att 

fortsätta kämpa på högskolan. Hur är motivationen hos juridikstudenterna? Har motivationen 

hos studenterna förändrats under deras tid på gymnasiet? Om så är fallet – varför har den 

förändrats? Vad innebär motivation för juridikeleverna? Vad får dem att bli motiverade? Hur 

får vi lusten att lära att bestå?  

                                                           

1 Sveriges Akademikers Centralorganisation, Saco (2018) Psykisk ohälsa ökar kraftigt bland studenter 
2 Folkhälsomyndigheten (2014) Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?  
3 Dagens juridik (2018) Psykisk ohälsa på juristprogrammet: Vi måste utmana myten om överpresterande 

studenter 
4 Hiltunen, Linda (2017) Lagom perfek – erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar, Lund, s. 13. 
5 Gymnasierapporten (2019), Svenskt Näringsliv 
6 Skaalvik, Einar M. & Skaalvik, Sidsel (2016) Motivation och lärande, Stockholm, s. 8. 
7 Yeung Yee Tsui Nancy & Yeung Seeshing Alexander (2001) Does School Motivation Change Over Secondary 

School Years? Freemantle, Australia, ERIC, s. 3-14. 
8 Skolverkets rapport (2001-2002) Lusten att lära – med fokus på matematik, Nationella kvalitetsgranskningar s. 

40. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om lusten att lära förändras för juridikelever under åren 

på gymnasiet, samt att se vad den största anledningen till juridikelevers motivation är och hur 

de anser att en bra lärare ska vara.    

 

2.2  Frågeställningar 

 

Följande frågeställningar ska besvaras i studien, utifrån juridikelevers perspektiv: 

 Vad innebär motivation ur elevernas synvinkel?  

 Vilka faktorer har betydelse för motivationen hos eleverna?  

 Har motivationen förändrats hos eleverna under gymnasietiden? 

 Vad skulle få eleverna att känna mer motivation och få dem att lära sig mer i skolan? 

 Hur ska en lärare vara för att var en bra lärare enligt eleverna? 
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3. Bakgrund 

Studiens bakgrund inleds med en redogörelse för några av de mest centrala lärandeteorierna 

och deras relation till motivation, samt Maslows behovshierarki. Därefter följer ett 

resonemang kring lärande, motivation, inte och yttre motivation, lust att lära, undervisning, 

läraren och som avslutning hälsa och lärande.  

 

3.1  Lärandeteorier 

I klassisk behavioristisk teori, där synsättet är att man endast genom naturvetenskapliga 

metoder kan mäta hur människor fungerar, är belöningar och straff huvudorsaken till att 

individen engagerar sig och handlar. Det är erfarenheterna av belöning som får individen att 

utföra en viss handling, eftersom belöningen förmodligen kommer att upprepas9. Burrhus F. 

Skinner är förmodligen den mest kända behavioristen och var en strikt behaviorist på så vis 

att han helt ignorerade den inre processen. Skinner lanserade på 1960-talet en teori som grund 

för inlärning. Enligt denna teori kan människans inlärning styras utifrån genom yttre 

motivation. Ett önskvärt beteende förstärks om det ”belönas” från omgivningens sida. 

Omvänt kan en yttre stimulering, t.ex. straff, försvaga ett icke önskvärt beteende. Man kan 

säga att detta är en mycket enkel form av motivation där kognitiva processer spelar en liten 

roll10. 

Den kognitiva psykologin utgår från en syn på människan där tänkandet föregår känslorna. 

Människan styrs enligt det kognitiva perspektivet av en medvetenhet i syften och motiv. Man 

anser även att människan är handlingsaktiv i den mån hen agerar utifrån sina erfarenheter, 

snarare än att vara en produkt av de erfarenheterna. En inflytelserik person inom den 

kognitiva psykologin var schweizaren Jean Piaget som lade fram teorier om hur den 

mänskliga intelligensen utvecklas i stadier11.  

Enligt Piaget är det exempelvis begäret att komma underfund med något eller att förstå och 

söka mening som leder till lärande. Kognitiva teorier gör underförstått antagandet att 

människor är nyfikna och undersökande och vill upptäcka mönster och sammanhang. 

Människor håller på med en sak för att det är spännande i sig och för att det ger en mental 

tillfredsställelse. Att söka nya utmaningar och att vilja bemästrade uppgifter man har föresatt 

sig är en del av människans natur12. Jean Piaget är den teoretiker som mest av alla betonat 

barnets egna förutsättningar för lärande och utveckling. Inlärning, menar han, bestäms av 

individens utvecklingsnivå. Hans syn på lärande kallas ”konstruktivistisk” och innebär att alla 

former av mental aktivitet uppfattas som processer vilka skapar eller ”konstruerar” något: 

föreställningar, begrepp, minnen m.m.13 

Till skillnad från det behavioristiska perspektivet, som fokuserar på det yttre anser man inom 

det humanistiska perspektivet att människor tar egna medvetna beslut utifrån medfödda 

drivkrafter. Den humanistiska teoritraditionen framhäver människan som en självständig och 

                                                           

9 Imsen, Gunn (2013) Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi, Lund, s. 462. 
10 Vilek, M. Sutherland, E. Holt, N. & Brenner, A. (2015) Psychology: The science of mind and behaviour, 

London, s. 271. 
11 Karlsson, Lars (2012) Kognitiv psykologi, Psykologins grunder, Artikel, Psykologiskt vetande.se 
12 Imsen, Gunn (2013) s. 463. 
13 Ellmin, Roger (2001) Elevens lärande – att erbjuda möjligheter, Stockholm, s. 14. 
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frihetslängtande varelse som söker efter mening och är redo att ta ansvar. Människor framstår 

här som långt mer än belöningsfikande individualister eller kognitiva robotar14. Humanisterna 

vänder sig också mot behaviorismens betoning av miljön som överlägsen betydande faktor för 

individens utveckling. Istället anses både arv och miljö spela stor roll i denna utveckling. 

Arvet har en grundläggande betydelse, men sedan spelar miljön in och påverkar i negativa 

eller positiva riktningar15. 

Lev Vygotsky såg lärandet som ett samspel mellan individ och miljö. Kunskap existerar alltid 

i ett sammanhang, hävdade han. Ett centralt begrepp i Vygotskys syn på lärande är ”den 

närmaste utvecklingszonen”, dvs. skillnaden mellan det som ett barn kan klara av på egen 

hand och de uppgifter som det kan lösa först under medverkan av en annan person – vuxen 

eller annan elev. Det är därför viktigt att omgivningen inte ställer för höga krav, men heller 

inte för låga krav på eleven för att hen ska ha möjlighet att utvecklas och känna motivation att 

göra det16. 

 

3.2  Lärandeteorier och motivation  

De humanistiska motivationsteorierna fäster stor vikt vid de djupare egenskaper som utmärker 

oss som människor. Det är underförstått att vi människor har en rad medfödda egenskaper. Att 

vi har en önskan om att vara aktiva, prestera och vara till nytta för andra. Alla sidor av 

personen kan bidra till motivationen: tankar, känslor och uppfattningar om omvärlden. 

Humanistiska teorier förutsätter gärna att människan har en rad medfödda eller inlärda behov 

som ligger bakom motivationen. Dessa behov avser inte bara mat och kläder utan också de 

högre sociala och mentala processer som framstår som viktiga för individens meningsfulla 

existens. De kognitiva teorierna fäster vikt vid hur våra tankar formar motivationen.   

Att mänskliga handlingar bör förklaras utifrån grundläggande behov är en av de äldsta och 

mest utbredda uppfattningarna om motivation. Alla behov gör sig inte gällande samtidigt: 

vissa har starka och andra har svaga behov och vissa behov är mer framträdande än andra i 

vissa situationer17.  

 

3.3 Maslows behovshierarki 

Abraham Maslow (1908–70) var en viktig företrädare – en av de centrala teoretikerna inom 

den humanistiska psykologin. Hans behovshierarki, även benämnd behovstrappan är en av de 

behovsteorier som fått starkast fäste. Maslow tar klart avstånd från ansatserna att förklara 

beteenden med enskilda fysiologiska behov. Det typiska behovet är ett behov hos hela 

människan, säger han. Maslow anser fem behov vara grundläggande: fysiska behov, 

trygghetsbehov, gemenskapsbehov, behov av uppskattning och till sist behov av 

självförverkligande. Behoven ska inte ses isolerade ifrån varandra utan i ett sammanhang.  

Vissa behov är mer fundamentala än andra och Maslow ordnar dem i en hierarki där de 

primära behoven kommer först och de mer socialt inriktade och humanistiska behoven 

kommer längre upp i hierarkin. De icke primära tillförs allt eftersom de primära behoven 

                                                           

14 Imsen, Gunn (2013) s. 465. 
15 Karlsson, Lars (2012) Humanistisk psykologi, Psykologins grunder, Artikel, Psykologiskt vetande.se  
16 Ellmin, Roger (2001) s. 14. 
17 Imsen, Gunn (2013) s. 465. 
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tillgodosetts. Vi formas inte av omgivningen, utan det är vi som skapar och organiserar den 

yttre verkligheten utifrån våra inre behov18 menar Maslow. 

 

Flera behov kan vara väckta samtidigt, men modellen säger egentligen att människor 

prioriterar något behov på så vis att de ”lägsta” eller mest grundläggande och fysiska behoven 

måste tillfredsställas innan behov på nästa nivå blir aktuella. Detta kan enligt en studie 

förklara varför raster i skolan och till exempel möjligheten att gå på toaletten kan gynna, men 

i vissa fall störa elevers motivation och lärandeförmågor. Om de lägre liggande behoven inte 

är tillfredsställda, menar många att det uppstår en risk för psykisk ohälsa, men detta är inte 

verifierat19. Att det är fråga om en hierarki är därmed osäkert, eftersom gemensamhetsbehovet 

kan vara i förgrunden även om man har det materiellt illa ställt – och då faller egentligen idén 

om en hierarki. Ytterligare kritik, som man kan rikta mot idén om en behovstrappa, är att den 

är så generell att den i grunden inte tar hänsyn till de olikheter som finns mellan människor 

eller mellan kulturer när det gäller behov20. 

 

 

3.4  Lärande 

En förändring har skett i synen på undervisning och lärande. En orsak till detta är nya 

kunskaper om barns utveckling och om själva undervisningsprocessen, t.ex. att den tidigare 

gällande synen på belöning och straff som drivkraft har ersatts av insikten om att uppmuntran 

är en lämpligare stimulans för lärande. Hit hör också insikten om att kunskaper måste 

presenteras på ett sätt som intresserar och motiverar, samt att ny kunskap i logiska steg måste 

bygga vidare på den kunskap som eleven redan har21. 

Det finns en risk att fokuseringen på individen gör att vi inte ser övergripande strukturer. 

Självklart för alla som tagit sig igenom utbildningssystemet är att det har stor betydelse hur 

den klass man går i fungerar. En hel del forskning och erfarenhet indikerar också att det för 

eleverna är mer avgörande hur lärare och klasser fungerar än hur skolan är organiserad på mer 

övergripande nivåer. ”En del i de andra klasserna säger att vi bara leker och har roligt och det 

är nästan sant, men vad de inte vet är att det är så vi lär oss saker. Om vi lekt något roligt eller 

varit ute på utflykt så skriver vi om det sedan. Har man inte gjort något roligt så har man 

ingenting att skriva om och ingen fantasi”22. 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära.  

I läroplanen för gymnasieskolan kan man läsa: ”Varje elev ska få stimulans att växa med 

uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt 

för sin person och sitt arbete. Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är 

förutsättningar för personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv 

                                                           

18 Imsen, Gunn (2013) s. 468. 
19 Ray, Nancy L. (1992) Motivation in Education, New Mexico, EDRS, s. 8. 
20 Nilsson, Björn (2014) Gäller Maslows behovstrappa fortfarande? Forskning och framsteg 
21 Ellmin, Roger (2001) s. 13. 
22 Nilholm, Claes & Göransson, Kerstin Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, s. 14-15. 
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inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa 

skolerfarenheter. Skolan ska stärka sin tro på sig själva och på framtiden”23. 

 

3.5  Motivation 

Motivation hänger samman med grundläggande värderingar. Handlingar kan inte enbart 

förklaras med en rad mer eller mindre självreglerande motiv eller personlighetsdrag. Väl så 

viktigt är vad individen anser vara bra eller dåligt, väsentligt och oväsentligt eller överordnat 

och underordnat här i världen. Sådana värden fungerar inte som ett uppslagsverk i individens 

inre utan som en referensram för hela tillvaron. Eftersom grundläggande värden har med 

kultur att göra är motivation inte ett rent individuellt fenomen utan också en social fråga. Vi 

motiveras av det som är ”inne”, det som är ”rätt” och värdesätts i det kulturella sammanhang 

vi ingår i24. 

Tre fundamentala dimensioner av det mänskliga psyket sammanflätas när det gäller 

motivation. För det första den känslomässiga basen – utan känslor skulle vi inte vara 

människor utan kalkylerande maskiner. För det andra det kognitiva systemet, som är våra 

tankar, bedömningar, planer och beslut, kort sagt förnuftet. Den tredje komponenten är 

motivationen, det system som får oss att föra ut känslor och handlingsimpulser i livet. Man 

kan kalla denna tredelning för ”psykets trilogi”. De tre komponenterna hänger nära samman. 

Förnuftet reglerar känslorna och känslorna ger färg åt de kognitiva uppfattningarna. 

Motivationen framspringer ur samspelet mellan förnuft och känslor25. 

Motivation handlar om varför mänskligt beteende sker. Många psykologer använder 

motivation som ett ord att beskriva de processer som kan: sporra och väcka ett beteende till 

liv, ge riktning och mening till beteenden, göra att ett beteende fortsätter och består och leda 

till att man väljer eller föredrar ett speciellt beteende26. 

I Sverige saknades breda sammanställningar och analyser av utbildningsvetenskaplig 

empirisk forskning. Skolinspektionen gav forskare i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt 

som skulle belysa sambanden mellan olika undervisningsfaktorer och elevernas studieresultat. 

Även om vi ofta föreställer oss att motivation beror på den enskilda, att det är en psykologisk 

faktor, så visar forskningen att 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 känslor27. 

 

 

3.6  Inre och yttre motivation 

För unga barn är självstudier en del av livet. De är nyfikna, de gör saker som intresserar dem, 

de förundras över varje liten upptäckt och de driver sina föräldrar till vansinne med sina 

frågor. För äldre barn verkar det istället vara ett motstånd att vilja lära och mycket av deras 

                                                           

23Läroplanen för gymnasiet, Gy11 (2011) Grundläggande värden och skolans uppdrag, kap 1  
24 Imsen, Gunn (2013) s. 461. 
25Vilek, Sutherland, Holt & Brenner (2015) s. 446. 
26 Ray, Nancy L. (1992) s. 6. 
27 Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2015) Utmärkt undervisning, Stockholm, Skolinspektionen 
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lärande verkar vara beroende av det som lärare eller föräldrar säger åt dem att göra eller att få 

en guldstjärna. Vad har hänt med deras entusiasm och förundran, deras inre önskan att förstå 

och bemästra sin omgivning? Varför verkar deras lärande så bundet till krav, kontroll och 

belöningar? 

Svaren på detta anser Deci och Ryan att man kan finna i deras motivationsteori. En person 

kan befinna sig i en av tre olika typer av motivation vid olika tillfällen. Dessa tre typer är: 

inre, yttre och omotiverad. Vid inre motivation är belöningen att få vara del av aktiviteten – 

belöningen är de känslor och tankar som följer med uppgiften. Inre motivation är den ideala 

typen av motivation då den underlättar självstudier och kompetent lärande. Lärandet hos äldre 

barn verkar mer beroende av yttre motivation. De ser det som ett sätt att få bra betyg, lärares 

och föräldrars beröm och för att klara deadlines och krav. Lärandet är inte längre ett uttryck 

för nyfikenhet och intresse. ”Omotiverad” är de passiva barnen – de som inte presterar bra 

eftersom de blir nedtyngda av uppgiften. Det finns en representation av alla dessa typer av 

motivation i de flesta klassrum28. 

Forskning visar att den inre motivationen hos eleverna anses öka om de känner sig delaktiga. 

Eleverna bör därför ges möjlighet att kommunicera genom att läraren visar att deras tankar är 

betydelsefulla och utgör en viktig del av undervisningen. En annan motivationsfaktor som 

bland annat hänger samman med undervisningens utformning, är elevernas möjligheter till 

självständiga val29.   

Motivation är resultatet av hur stort värde en uppgift har för eleverna och hur stor möjlighet 

eleven bedömer sig ha att klara uppgiften. Motivationen för att lära sig något påverkas av 

vilket värde eleven ser i kunskapen, om eleven inte ser någon mening med undervisningens 

innehåll är det svårt att skapa inre motivation30.  

 

3.7  Lust att lära 

Det kan vara problematiskt att skilja mellan begreppen lust att lära och motivation. I 

forskningen talas det som det tidigare nämnts i studien till exempel om motivation som arbete 

mot ett mål, en riktning eller som ett begrepp för egenskaper som har med studieintresse, 

ambition och engagemang i skolarbetet att göra. En del forskare skiljer mellan inre och yttre 

motivation men pekar samtidigt på att begreppet är komplext och att man också måste ta 

hänsyn till kognitiva faktorer (lärandet) tillsammans med kontext/sammanhang och kulturella 

förhållanden.  

Det undervisningssituationer där man har kunnat se många engagerade och intresserade elever 

som visat en lust att lära har, i sammandrag, kännetecknats av att det finns utrymme för både 

känsla och tanke, upptäckarglädje, engagemang och aktivitet hos både elever och lärare. 

Dessa undervisningssituationer har kännetecknats av variation i innehåll och arbetsformer. 

Eleverna har arbetat individuellt men också i olika gruppkonstellationer. Elever och lärare har 

                                                           

28 Deci, Edward L. & Ryan, Richard M. (1981) ”Curiosity and Self-Directed Learning: The Role of Motivation 

in Education” (ERIC)  
29 Skolverket (2001-2002) s. 10. 
30 Ibid. 
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gemensamt reflekterat och samtalat om olika sätt att tänka kring och lösa uppgifter, det har 

varit undervisning som utmanar31. 

 

3.8  Undervisning.  

Några slutsatser som kan dras utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar elevers 

studieprestationer och som Skolinspektionen tar fasta på är att elever lär sig bäst i integrerade 

och omhändertagande lärandemiljöer, där man inte bara tolererar utan välkomnar misstag. Om 

läraren visar tolerans för elevers skilda åsikter, respekterar och visar intresse för elevernas 

idéer och låter dem vara med och påverka, gynnar det dessutom att motsvarande attityd 

utvecklas hos eleverna. Forskningen visar också att lärarens uppfattning om elevernas 

potential för lärande påverkar elevernas prestationer. Om en lärare tror att alla elever kan lära, 

leder detta till bättre lärande än om läraren tror att vissa elever kan lära och andra inte. Elever 

vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i 

undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska 

och metodiska kompetens32.  

Olika lärande kräver olika undervisning. Med en undervisning som är anpassad till elevernas 

skilda lärande metoder kan alla elever nå goda resultat hävdar Thomas Kroksmark. Om alla 

lärare utgick från en följsam och varierad undervisningsmetod, som innebär att det är 

kunskapen om elevernas lärande som avgör val av undervisningsmetod, skulle vi skapa skolor 

där lärare och elever i respektive skola arbetade på vitt skilda sätt. Skillnaderna skulle bli helt 

beroende av den variation i lärandet som eleverna är bärare av33. 

Hattie (refererad till i Håkanssons studie) framhåller vikten av att skapa ett tillitsfullt 

lärandeklimat. För att kunna skapa en brygga mellan elevers förkunskaper och de förväntade 

lärandemålen måste läraren känna till elevernas förkunskaper. Enligt Hattie handlar 

undervisning om att få kunskap om hur elevernas lärande går till och förändra undervisningen 

efter det. En öppen kommunikation och ömsesidighet mellan lärare och elever om 

kunskapsinnehållet, undervisningen och det lärande som sker eller inte sker tycks enligt 

Hattie vara grundbulten och nyckeln till goda studieprestationer. Utmanande mål är viktigt, 

men det behövs också ett inre och delat engagemang för att nå målen.  

Hattie påstår att en faktor som har betydelse för elevers prestationer i skolan är deras 

motivation. Både motivation i sig liksom sådan som ligger bakom motivation – som till 

exempel uppmuntran och tydliga mål. Hattie konstaterar att det är lättare att ”avmotivera” 

(som han uttrycker det) elever än att motivera dem34.  

 

 

 

                                                           

31 Skolverket (2001-2002) s. 15. 
32 Ibid. 
33 Thomas Kroksmark Kroksmark, Tomas (2007) Fenomenografisk didaktik – en didaktisk möjlighet, Didaktisk 

Tidskrift Vol. 17, No. 2–3, Jönköping 
34 Håkansson, Jan (2011) Synligt lärande – presentation av en studie om vad som påverkar elevers 

studieresultat, Sveriges Kommuner och Landsting. 
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3.9  Läraren 

I den statliga utredningen En hållbar lärarutbildning står det: ”Undervisning är i grunden 

fråga om möten mellan människor. En förutsättning för att dessa möten ska bli framgångsrika 

är att lärare och elever kan leva sig in i varandras tankar, känslor och avsikter samt att vi 

kan ta varandras roller. Ett klassrum är en meningsskapande gemenskap där lärare och 

elever i samverkan når insikt och förstår sammanhang i omvärlden. Frågan om hur en sådan 

gemenskap byggs upp och vidmakthålls är en kritisk fråga i all lärarutbildning” och 

”Ingenting är viktigare än att läraren förmår utveckla en nära och varm relation till sina 

elever”35. 

Skolan är en plats för möten - möten mellan elever och mellan pedagog och elev. Möten med 

andra människor gör att vi lär oss nya saker och utvecklas. Pedagoger bygger relationer, 

ibland är det lätt, men andra gånger betydligt mer krävande. Grunden för lärares pedagogiska 

arbete bygger på dessa relationer. Är en lärare lyhörd kan läraren lära känna eleverna, 

uppmärksamma vilka intressen, förmågor och styrkor hos dem som det går att bygga 

utveckling på och använda för att öka elevernas motivation. Det är med hjälp av relationer 

som det går att skapa trygghet och tillit, både för den enskilde eleven och för gruppen. 

Relationerna ligger som grund för att lyfta eleverna, för att de ska utveckla en positiv självbild 

och en tillit till sin egen förmåga, en förmåga att utvecklas och lära sig, både socialt och 

kunskapsmässigt36.  

Per Lindqvists skriver i sin artikel ”Ödmjuk orubblighet” att en central kompetens hos 

skickliga lärare är förmågan att se eleverna. Lindqvist skiljer mellan två ömsesidigt beroende 

och oskiljaktiga former av blickar – den ödmjuka och den orubbliga. 

Med den ödmjuka blicken skapar läraren relationer och bekräftar eleverna och deras behov 

samt visar närhet och ödmjukhet. Läraren visar att hen tänker på och bryr sig om eleverna.  

Den orubbliga blicken signalerar vad läraren vill åstadkomma i skolan i allmänhet och i 

relationen med eleverna i synnerhet samt hur hen ska gå till väga för att nå de uppsatta målen. 

Skickliga lärare använder sig inte av närhet eller distans, ödmjukhet eller orubblighet. 

Skickliga lärare använder istället båda blickarna samtidigt.  

Då betydelsen av att se eleverna är så stor är det extra hemskt för en lärare om hen skulle 

missa en elev. Att bli ”blind” för eleverna nämns som något av det värsta som kan hända en 

lärare. Flera lärare i forskningsprojektet nämner att deras största rädsla är att missa en elevs 

signaler – att inte se eller känna när någon är rädd, ledsen eller mår dåligt37.  

Den pedagogiska verksamheten som helhet har en inneboende, fostrande funktion och det 

avgörande är hur läraren är. För att kunna fostra karaktärer måste läraren ha elevernas 

förtroende. Förtroendet är kärnan i den pedagogiska relationen. I en förtroendefull relation 

upplever eleven att läraren deltar aktivt i hens liv och tar ansvar för sina handlingar gentemot 

hen. Den förtroendefulla relationen blir en viktig del av elevens personliga mognad och den 

kan visa hen en väg från desorientering och uppgivenhet. Närvaro är något som ges stor vikt i 

                                                           

35 SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning s. 215-216. 
36 Kristianstad University Press (2018) Rapport från en forskningscirkel, Högskolan Kristianstad 
37 Lindqvist, Per Ödmjuk orubblighet - En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande, 

Linnéuniversitetet 
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läraren sätt. Att lärarens agerande är ärligt och saknar inblandning av sken. Detta är svårt. Att 

bygga broar mellan sig själv och eleverna är en svår och ömtålig uppgift för läraren, men den 

är nödvändig om läraren ska kunna göra ett väl utfört arbete. Får en lärare direkt kontakt med 

eleven kan en förtroendefull relation lättare skapas38. 

Förutom att vara passionerad över och se utmaningar i sitt ämne skapar de bästa lärarna bra 

relationer till eleverna, de hjälper eleverna att använda varierade strategier eller processer för 

att lära sig ämnet och de gör så att eleverna förstår undervisningsmaterialet och engagerar sig 

i elevernas lärprocesser. Två av huvudkomponenterna ifråga om undervisning och lärande är 

enligt Hattie att läraren finner vägar att engagera och motivera eleverna samt att läraren 

genom återkoppling tar reda på hur effektiv undervisningen är för alla elever39. 

 

3.10  Hälsa och lärande 

Studenter är den grupp som drabbas värst av psykisk ohälsa. En ny undersökning gjord av 

Ungdomsbarometern för Sacos studentråd visar att fem av tio studenter har upplevt en 

försämrad ohälsa det senaste läsåret. Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen anser att 

deras psykiska ohälsa påverkar studierna negativt och värst drabbade är kvinnliga 

akademiker. En av de grupper av studenter som är värst drabbad är jurister40.  

Vad ska man göra för att komma tillrätta med det faktum att många av landets juriststudenter 

mår psykiskt dåligt? Ändlösa diskussioner har förts med både administratörer och lärare om 

hur man ska få studenterna att må bättre och det finns en stark vilja att förbättra studenternas 

mående. Att så pass många studenter på juristprogrammet mår dåligt tyder dock på att det inte 

görs tillräckligt för att förebygga psykisk ohälsa41. 

Linda Hiltunen skriver i sin doktorsavhandling att ungas psykiska ohälsa till stor del beror på 

en daglig kamp för att visa upp en perfekt fasad och skapa social status bland sina 

skolkamrater och samtidigt prestera och få höga betyg. Varannan elev på gymnasiet känner 

sig hetsad av jakten på perfektion och status. Cirka 40 procent har problem med sömnen och 

sex av tio berättar om stress. Nästan varannan elev lyfte fram jakten på perfektion och 

framgång, allra sämst mår tjejerna med stor oro och ängslan. . Enskilda lärare kan ha stor 

betydelse för att bryta destruktiva mönster hos eleverna 

Ett citat ur avhandlingen från en 16-årig flicka: ”Jag känner mig stressad varje dag. Det ställs 

väldigt höga krav på ungdomar. Man ska se bra ut, ha snygga kläder, och ha många 

kompisar. De som inte uppfyller kraven får automatiskt lägre status. Utöver det ska du 

självklart prestera i skolan och få höga betyg. När allt det här snurrar i huvudet är det inte så 

konstigt att man blir stressad och tappar motivation och ork”42.  

I en kunskapsöversikt från Kungliga Vetenskapsrådet om sambandet mellan hälsa och lärande 

visades att pojkar har en tendens att överskatta sin kompetens medan flickor underskattar sin 

                                                           

38 Aspelin, Jonas (2016) Sociala relationer och pedagogiskt ansvar, Gleerups s. 138-139. 
39 Håkansson, Jan (2011) 
40 Saco (2018) 
41 Dagens juridik (2018) Psykisk ohälsa ökar kraftigt bland studenter 
42 Hiltunen, Linda s. 13. 
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kompetens. Flickor lyckas inte lika bra med att ha en positiv självbild trots att de som grupp 

presterar bättre än pojkarna.  

I ett citat återges hur flickorna var jättenervösa inför prov och hade tänkte på provet i veckor, 

medan pojkarna satt och tog det lugnt med skenet att ”det löser sig”. Utifrån berättelsen 

resoneras om å ena sidan flickornas höga studiemotivation där de har en väldig lust att läsa, 

det har framtidsplaner och de vill in på en speciell högskoleutbildning. Skolan är en positiv 

drivkraft för deras utveckling och deras identitetsskapande. Å andra sidan rör det sig om 

stress, press och frustration som gjort att flera av flickorna drabbats av psykisk ohälsa.  

Skolan blir en plats för blandade känslor – både drivkraft framåt och samtidigt tungsinthet, 

olust och ibland ren ilska.  

Att inte ha inflytande, att inte ha tydliga instruktioner eller osäkerhet kring uppgifter är sådant 

som flickorna uppgav som stressande.  

Flera av flickorna berättade att betyget blev ett mått på om man dög som människa. 

Självkänslan satt i betygen, som ständigt påverkas av varje prov och läxa. Därmed uppstod 

inget lugn eller tid för återhämtning. 

En av de intervjuade flickorna uttryckte sig: ”Jag tänkte många gånger att jag önskade att 

jag var en IG-elev så man slapp vara duktig. Det är väldigt lite fokus på hur vi mår, vi som 

presterar bra. De som får uppmärksamhet är de som bryter ihop på lektionen för att hen har 

gjort slut eller de som slänger ifrån sig provet. Det är ju de som har det jobbigt tycker 

lärarna. Då blev man lite avundsjuk”43. 

 

 

 

 

 

                                                           

43 Skolverket (2010) Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser – tio föreläsares 

perspektiv, Höga betyg och stressad – varför såg ingen mig? s. 8-20. 
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4 Teori och metod 
 

I det här kapitlet introduceras först kvalitativ forskning med fokusering på fenomenografi som 

utgångspunkt och forskningsansats. Sedan presenteras studiens metodval vad gäller 

datainsamling och analys. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de forskningsetiska 

överväganden som forskaren hade att förhålla sig till. 

 

4.1  Teoretisk utgångspunkt 

Kvalitativ forskning betonar, till skillnad från kvantitativ forskning, vanligen ord snarare än 

kvantifiering i insamling och analys av data. Kvalitativa data är data som uttrycker 

information om känslor, värderingar och attityder. Kvalitativ metod handlar om hur man ska 

karakterisera något – hur man ska gestalta det, få en så god beskrivning av ett sammanhang 

som möjligt. När man talar om kvalitativa metoder, vill man beskriva egenskaperna hos något 

– hur detta något är beskaffat44.  

Fenomenografi är inte en teori eller en metod utan en forskningsmetodisk ansats inom främst 

pedagogisk och didaktisk forskning som är relaterad till hur människor uppfattar saker och 

ting i en viss situation där det uppfattade innehållet är det centrala.  Fenomenografin vill göra 

verkligheten så som uppfattad så stor rättvisa som möjligt då den förutsätter att det finns 

företeelser i världen som har olika innebörd för olika människor. Fenomenografin är en 

avbildande, beskrivande ansats. Metoden gör med andra ord inte anspråk på att avtäcka hur 

något ”egentligen” är, utan intresserar sig främst för att förstå hur något kan vara i ett rent 

mänskligt perspektiv. Det blir inte en fråga om att något är sant eller falskt, utan om det som 

individen uppfattar som sant eller falskt. Det är människans skilda uppfattningar av olika 

innehåll som bildar grunden för fenomenografins kunskaps- och inlärningssyn45. 

Fokus för denna studie är elevernas sanningar och uppfattningar. Studien har inte för avsikt 

att hitta någon objektiv sanning eller att möjliggöra en generalisering då underlaget är för 

litet. Då frågorna är utan öppna frågor där eleverna får skriva fritt kändes valet av kvalitativ 

metod naturligt. Forskningsansatsen syftar till att hitta de kvalitativa skillnader som finns i 

uppsatsens frågeställningar. Då fenomenografin så som nämnts ovan berör forskningsfrågor 

som rör förståelsen i en pedagogisk miljö ansågs detta som ett bra val av metod.   

 

4.2  Urval och avgränsning 

Kvalitativ metods utgångspunkt är ”idiografisk”, dvs. varje fenomen måste betraktas utifrån 

sina unika förutsättningar, utan generaliserande ambitioner. Nya insikter kan bara utvecklas 

”induktivt”, dvs. ur mötet med empirin. Urvalet görs inte slumpmässigt utan strategiskt där 

empirin består av ett mindre antal individer, eller fall, som forskaren själv valt ut utifrån sina 

egna subjektiva överväganden där varje individ kommer att tillfrågas 46. 

                                                           

44 David, Matthew & Sutton, Carole D. (2016) Samhöllsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur s. 83. 
45 Kroksmark, Thomas s. 4-8. 
46 Svensson, Torsten & Teorell, Jan (2007) Att fråga och att svara, Malmö: Liber s. 11. 
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Studien undersökte möjligheten att försöka synliggöra och förstå de processer som är 

kopplade till elevers motivation i gymnasieskolan samt om det var möjligt att utröna om 

motivationen är olika beroende på vilken årskurs eleven går i. Studien vände sig till 

gymnasieelever i årskurs ett, två och tre på ekonomiprogrammet med inriktning juridik.  

 

Avgränsning skedde i form av att de tillfrågade eleverna i årskurs ett bestod av både 

ekonomistudenter och juridikstudenter då inriktningsval sker först i årskurs två. Samt att 

urvalet för studien för enkelhetens skull bestod av elevgrupper från den gymnasieskola där 

forskaren utförde sin verksamhetsförlagda praktik.  

 

 

4.3  Datainsamlingsmetod 

Studien har sin utgångspunkt i empirin och började med forskarens insamling av data 

(empiri). För att relatera teori och empiri kan man som forskningsansats samla information, 

empiri, för att sedan formulera en teori47. Då syftet med studien var att försöka få djupare 

insikt i elever och deras motivation följde forskaren upptäckandets väg och arbetade 

induktivt.  

För att syftet med studien skulle nås och frågeställningarna besvaras skedde datainsamlingen 

genom enkäter som delades ut till undersökningspersonerna. Enkäterna delades ut till 

gymnasieelever i årskurs ett, två och tre på ekonomiprogrammet med inriktning juridik. 

Enkäterna besvarades anonymt.  

 

Innan studien påbörjades genomfördes en förstudie i form av att tänkta enkäter för studien 

delades ut till fyra studenter på ekonomiprogrammet i årskurs två och tre med ekonomi som 

vald inriktning. Dessa testrespondenter kunde påvisa huruvida enkäten höll måttet gällande 

förståelse av frågorna. Resultatet av förstudien visade att en fråga behövde omformuleras för 

bättre förståelse. 

 

Forskaren använde sig av öppna frågor då det gav eleverna möjlighet att formulera sina svar 

med egna ord. Då de svar som studien sökte inte uppstod rent spontant eller var så lätt att 

upptäcka bara av att observera eleverna ansågs inte observation vara ett alternativ. Intervjuer 

beaktades som en möjlighet, men då forskaren var intresserad av alla elever inom den valda 

populationen ansågs utifrån tidsaspekten enkäter med öppna frågor, för respondenterna att 

kunna ge utvecklade och personliga svar och därigenom få ett bättre djup, som ett bättre 

alternativ för studien.   

En enkät kan ses som en speciell sorts intervju, där intervjuaren ersatts av ett antal skrivna 

frågor på ett frågeformulär. Av detta följer att enkäter alltid är strukturerade i frågorna. Att 

motivera respondenter till att fylla i en enkät och att inge förtroende för hur enkäten kommer 

att användas är minst lika viktigt som i en intervjusituation. Skillnaden är dock att man inte 

har någon intervjuareffekt, enkäten är exakt lika formulerad för alla. En fördel är att 

kodningen är mer tillförlitlig från forskarens sida – ögat är mer tillförlitligt än örat, å andra 

                                                           

47 Davidson, Bo & Patel. Runa (2011) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, s. 23. 
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sidan kan missförstånd från intervjupersonens sida redas ut vid intervjun, vilket inte är möjligt 

i en enkät. Felaktigheter kan upptäckas, men inte rättas till48.  

Formuleringen av enkätfrågor måste ses i relation till den ram inom vilken 

undersökningspersonen kommer att svara. En fråga kan vara öppen eller sluten. Öppna frågor, 

som också går under beteckningen ostandardiserade frågor, gör det möjligt för 

undersökningspersonen att svara med egna ord. Vid slutna frågor, så kallade standardiserade 

frågor, måste undersökningspersonen välja bland en rad redan formulerade svar. Fördelen 

med slutna frågor är att undersökningspersonen kan besvara dem snabbt. En annan aspekt är 

att det blir lättare för forskaren att hantera slutna frågor vad gäller insamling och analys av 

data.  

Man måste dock beakta att det finns en rad nackdelar med slutna frågor. Den viktigaste har att 

göra med att undersökningspersonen kan tvingas välja ett av de föreslagna svaren när hen i 

själva verket inte spontant skulle ha gett något av dem. Öppna frågor gör det möjligt för 

undersökningspersonen att formulera svaret med sina egna ord och väcker kanske frågor som 

forskaren inte tidigare har tänkt på. Problemet med öppna frågor är att de förutsätter att 

undersökningspersonen är tillräckligt intresserad av och kunnig i ämnet för att ge ett svar och 

kunna uttrycka det skriftligt. Öppna frågor är även mer tidsödande för forskaren att koda och 

analysera49.  

Totalt 108 gymnasieelever i årskurs ett, två och tre på ekonomiprogrammet med inriktning 

juridik deltog i studien genom besvarandet av enkäten. Årskurs 1 bestod av två klasser då 

dessa elever först i årskurs 2 väljer inriktning som blir antingen juridik eller ekonomi. Detta 

innebär att eleverna i årskurs 1 bestod av både blivande jurister och ekonomer. De övriga 

årskurserna (årskurs 2 och 3) bestod av en klass i varje årskurs och där bestod klasserna 

enbart av elever som valt inriktning juridik. Av de totala antalet elever som deltog var 68 

kvinnor och 40 män. Av dessa 108 elever tillhörde 51 stycken elever årskurs 1, 29 stycken 

elever årskurs 2 och resterande 28 elever årskurs 3.  

 

 

4.4  Analysmetod 

Efter att eleverna besvarat enkäterna (enkät, se bilaga), noterades alla respondenters svar på 

de 10 olika frågorna i enkäten. För att få en överblick över materialet systematiserades och 

ordnades texten så att den blev tolknings- och analyserbar. Systematisering är en förutsättning 

för att förstå data. Centralt i systematiseringen är det man kallar kodning och kategorisering 

av datamaterialet.  

Kodning är det kanske viktigaste elementet i den kvalitativa analysprocessen. Det handlar om 

att identifiera gemensamma teman (ord, uttryck, innebörder) i de data som analyseras. När 

olika teman identifierats kan de kopplas samman för belysning av likheter och olikheter inom 

och mellan texter50. Kodning skapar förutsättningar för reducering. Genom att framhäva de 

textstycken där centrala teman tycks återkomma kan forskaren rikta sin uppmärksamhet mot 

enbart de områden forskaren finner intressanta. Genom att slå fast om det finns mönster 

                                                           

48 Svensson, Torsten & Theorell, Jan (2007) s. 91. 
49 David, Matthew & Sutton, Carole D. (2016) s. 210. 
50 Ibid s. 266. 
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mellan textstycken som kodats för ett särskilt tema, kan forskaren pröva styrkan i potentiella 

redogörelser, beskrivningar och/eller förklaringar51. 

Enkäterna sorterades så de låg klassvis. Analysen inleddes med valet av en klass från årskurs 

1 där varje enkätsvar skrevs upp ordagrant med en notering om svaret kom från en kvinnlig 

eller manlig elev. När alla tio frågornas svar skrivits upp och noterats utifrån kön analyserades 

nästa klass. Dessa skrevs ned på samma sätt som den först analyserade klassen. Redan nu 

kunde vissa svar urskiljas som liknande eller ibland precis lika som de svar som noterats från 

den första klassen. Samma procedur genomfördes med alla fyra klasserna. 

Nära alla klasser renskrivits markerades och indelades de svar på frågorna som hörde 

samman. Dessa delades in i kategorier efter vilken fråga som besvarats. De kategorier som 

bildats utifrån den första klassen visade sig vara återkommande i flera av de andra klasserna, 

men självklart tillkom flera nya svar. När alla klasser kategoriserats utifrån antal elever som 

svarat lika och utifrån kön kunde mönster, samband och likheter eller skillnader identifieras. 

För att få en överblick gjordes diagram för alla frågor utifrån alla klasser och utifrån om det 

var kvinnor eller män som svarat. De svar som placerades in i diagrammen var de tre-fyra 

svar som hade flest elevantal där de storleksordnades utifrån hur stor del varje svar fick i varje 

klass. Därigenom gick det att se likheter och skillnader mellan årskurserna och även mellan 

könen. Se bilaga för diagram gällande de två första frågorna.  

Målet var att ta reda på om det gick att utläsa en eller flera gemensamma nämnare för vad 

som motiverar elever och vad som gör att motivation bibehålls. Detta gick att utläsa vilket var 

en lättnad då ett problem och en risk med kodning av öppna frågor är att om man har otur så 

kanske inte svaren lämpar sig för kategorisering52. 

Antingen går forskaren igenom den första omgången av insamlade data i syfte att skapa en 

lista över inledande koder som kan ligga till grund för provisoriska slutsatser eller så inleds 

kodningsprocessen inte förrän alla data har samlats in53, så var fallet i denna studie – att 

kodningsprocessen inleddes när alla data samlats in.   

 

4.5  Forskningsetiska överväganden 

Etiken är en teori för moralen, som är praktiken. Men en praktik kan ju ibland finnas utan en 

teori. Därför talar man om forskningsetik mer än om forskningsmoral. En mycket viktig del 

av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning som 

försökspersoner eller informanter får behandlas54. Samtidigt som individer som medverkar i 

forskning ska skyddas från skada och kränkning – individskyddskravet, får inte en obetydlig 

skada hindra viktig forskning – forskningskravet. Många forskningsetiska problem kan därför 

beskrivas som vägningar mellan dessa krav55. Vetenskapsrådet har publicerat forskningsetiska 

principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning och där kan utläsas fyra viktiga 

delar:  

                                                           

51David, Matthew & Sutton, Carole D. (2016) s. 271. 
52 Ibid s. 230. 
53 Ibid s. 274 
54 Vetenskapsrådet (2017) God redovisningssed s. 12. 
55 Ibid s. 13. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte och 

vilken roll deras insats spelar. De ska även få information om på vilka villkor de deltar och att 

deltagandet är frivilligt vilket gör att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 

Informationen kan ges muntligt eller skriftligt och kan vara mer eller mindre detaljerad. 

Informationen ska dock ges senast i samband med datainsamlingen56. Inför den här studien 

informerades elever i fyra klasser om studien och därefter tillfrågades eleverna om de ville 

svara på en enkät. De fick information om att deras medverkan var anonym och helt frivillig. 

Den andra delen av individskyddskravet är det som kallas samtyckeskravet. Samtyckeskravet 

innebär att forskaren ska inhämta deltagarens samtycke. Är deltagaren under 15 år ska även 

förälders eller vårdnadshavares samtycke inhämtas57. Eleverna som deltog i denna studie var 

alla över 15 år varför deras föräldrar eller vårdnadshavare ej tillfrågades eller informerades. 

Då data insamlades via anonyma enkäter som elever besvarade vid sina bänkar och därmed 

hade möjlighet att hoppa över frågor om så skulle önskats hade de egen frihet att besvara 

frågorna utifrån sina egna val. 

Konfidentialitetskravet som är den tredje delen av individskyddskravet innebär att uppgifter 

om deltagarna i en undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det 

här kravet har nära samband med reglerna kring offentlighet och sekretess och gäller främst 

etiskt känsliga uppgifter58. Den här uppsatsen kräver inte att några deltagare publiceras med 

namn eller annan personuppgift så alla svar kommer att vara anonyma. Även kommunens och 

gymnasieskolans namn har utelämnats. 

Det fjärde och sista kravet är det så kallade nyttjandekravet som innebär att uppgifter om 

enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften59. 

 

 

  

                                                           

56 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. s. 7. 
57 Vetenskapsrådet (2002) s. 10. 
58 Ibid s. 12. 
59 Ibid s. 14. 
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5 Resultat  

I följande del presenteras det framkomna resultatet efter analys av de enkäter som genomförts 

i studien. Resultatet presenteras utifrån de frågeställningar som studien bygger på. När svaren 

organiserades kunde man utläsa väldigt liknande svar på flera av frågorna.   

 

5.1  Vad innebär motivation ur elevernas synvinkel? 

En svarskategori döptes till ”vilja och drivkraft” utifrån svaren med synonymer liknande 

dessa ord. Alla årskurser och elever oavsett kön förutom pojkarna i årskurs 2 hade ”vilja och 

drivkraft” som flest antal svarande att det var vad motivation innebar för dem. Pojkarna i 

årskurs 2 svarade att syfte och mål var det som främst innebar motivation för dem. Som 

nästhögst kategori för pojkarna kom vilja och drivkraft. Övriga klasser hade samma även 

gällande den kategori som hade näst högst antal gällande svarsantal, vilket var att något 

”roligt och inspirerande” var innebörden av motivation för dem. 

 

5.2  Vilka faktorer har betydelse för motivation hos eleverna? 

De flesta eleverna oavsett årskurs, känner sig motiverade när något är roligt och intressant. De 

som inte var lika var en tredjedel av pojkarna i årskurs 1 som kände sig motiverade när de får 

träna samt en tredjedel av pojkarna i årskurs 2 som nästan aldrig känner sig motiverade. 

Det som är intressant är att en tredjedel av pojkarna (årskurs 2) nästan aldrig känner sig 

motiverade samtidigt som hälften av samma pojkar ger som svar på fråga 3 att bra betyg och 

hög utbildning är det som får dem att känna sig motiverade.  

Något annat som var intressant var när jag såg svaren i de sammanställningsdiagram jag gjort 

och svaren för de olika könen visade skillnader. För årskurs 1 var flickornas näststörsta 

anledning till motivation att något var viktigt och engagerande och att de kände att de förstod 

och kunde, medan pojkarnas näststörsta anledning var att se resultat och prestera bra. För 

årskurs 2 var det för flickorna när livet gick bra och för pojkarna att ha ett mål. Medan det för 

flickorna i årskurs 3 var att få beröm och för pojkarna att ha ett mål.  

Årskurs 1 och 2 anser att bra betyg och drömmen om en hög utbildning är det som får dem att 

känna motivation. I årskurs 3 svarar hälften av eleverna ”inte mycket” som svar samtidigt 

som en femtedel av pojkarna ger som svar ”att prestera bra och få bra resultat” som anledning 

till deras motivation. En tredjedel av flickorna i årskurs 3 anser att bra lektioner och 

inspirerande lärare är det som får dem att känna sig motiverade. 

En av flickorna som svarat ”inte mycket” uttryckte sig dessutom så här:  

”Man lägger ner all sin vakna tid på plugg, men når inte högsta betyg ändå. Det här 

betygssystemet har förstört all motivation”.   
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5.3  Har motivationen förändrats hos eleverna under gymnasietiden? 

I årskurs 1 svarar en femtedel av eleverna att de inte känner någon förändring, medan de 

resterande 80 % svarar att ALLT är bättre nu än i högstadiet – kurserna är roligare, lärarna är 

bättre och det är roligare att gå till skolan.  

Dock sker en stor förändring från årskurs 1 till årskurs 2 där så mycket som hälften av 

flickorna svarar att de är MINDRE MOTIVERADE NU, versalerna är valda med eftertanke 

då flera av flickorna skrev med just stora bokstäver för att betona sina känslor, detta kan ses i 

relation till den undersökning som gjorts av Ungdomsbarometerns för Sacos studentråd om 

ohälsa bland studenter där just flickor och juridikstuderande är den värst drabbade gruppen60. 

Två tredjedelar av pojkarna är antingen mindre motiverade nu eller känner ingen förändring 

alls. Några citat från flickors svar i årskurs 2: 

”Jag tycker ingenting är intressant längre och det får mig att tappa 

motivationen”  

”Orken finns inte längre fast jag alltid varit motiverad förut” 

”Prestationsångesten gör att jag inte orkar när det blir för mycket” 

I årskurs 3 är hälften av alla eleverna mindre motiverade nu. Av den andra halvan är en 

femtedel av flickorna och en tiondel av pojkarna mer motiverade. Två citat, ett från en pojke 

och ett från en flicka:   

”Ökade motivationen, satsade på A i alla ämnen och det har gått bra” 

”Jag anstränger mig mer och gör sådant som motiverar mig. Jag har insett hur 

roligt jag har det och att det är viktigt” 

 

 

5.4  Vad skulle få eleverna att känna mer motivation och få dem att lära 

sig mer i skolan? 

 

Hälften av eleverna i årskurs 1 har inget svar på den frågan, vilket inte heller är så förvånande 

då de på frågan om deras motivation förändrats var endast en liten del som inte kände någon 

förändring och den resterande stora delen svarade att allt förändrats till det positiva. Hälften 

av eleverna hade dock ett svar på frågan och deras motivation skulle öka ännu mer om 

lektionerna var roligare, intressantare och mer varierade. Eleverna i årskurs 1 vill även känna 

att de lär sig saker de har användning av. 

Även i årskurs 2 efterfrågar eleverna roligare och intressantare lektioner. Dessutom nämns 

lärarens utlärningssätt och mer delaktighet. En sak skiljer pojkarna mot flickorna och det är 

att bara flickorna och där så mycket som en tredjedel av dem önskar mindre hets, stress och 

krav och mer tid för att kunna känna större motivation.  

                                                           

60 Saco (2018) 
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”När allt kommer samtidigt blir det så mycket så jag struntar i det istället för att 

bli motiverad”.  

En så stor del som hälften av treorna hade inget svar på frågan, lika stor del svarade på frågan 

om förändrad motivation att deras motivation sjunkit. Av den andra halvan svarade en 

femtedel av pojkarna ”lärarnas utlärningssätt”, roligare lektioner och en tredjedel av flickorna 

önskade pepp och beröm och ett annat betygssätt – ett som inte är så hårt och mindre stress. 

Önskemålet om delaktighet från eleverna i årskurs 2 kan relateras till Skolverkets rapport om 

lusten att lära där det står att elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter 

och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än 

elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och 

påverka61. 

 

5.5  Hur ska en lärare vara för att vara en bra lärare enligt eleverna? 

Årskurs 1 vill att en lärare ska vara förstående och lyssna på eleverna och verkligen bry sig på 

riktigt. Att läraren ska tro på alla och behandla alla lika. Läraren får även gärna vara stöttande, 

uppmuntrande, motiverande och rolig. 

I årskurs 2 vill eleverna att läraren ska vara kunnig med roliga, intressanta och varierande 

lektioner. Någon som bryr sig på riktigt och är förstående och stöttande. Pojkarna önskar även 

att läraren ska vara rak, ärlig och rättvis, kunnig och inspirerande.  

Sedan i årskurs 3 vill man att läraren ska vara tydlig och bra på att förklara. Ha en bra 

planering, vara kunnig, engagerande, inspirerande, rolig snäll och positiv. Det är även viktigt 

att läraren bryr sig på riktig – är förstående.  

 

5.6  Sammanfattning 

De flesta av tredjeårselevernas svar som analyserats i studien visar att eleverna har betydligt 

mindre motivation och drivkraft under sitt sista år på gymnasiet, framför allt om man jämför 

med elever i årskurs 1. Dock vet man inte hur dessa elevers svar skulle ha varit om de hade 

svarat på enkäten i årskurs 1, kanske skillnaden inte hade varit så stor om svaren är 

personrelaterade. Likaså är enkäten gjord under slutet på april och början på maj vilket är en 

hektisk period för studenterna. Hade svaren blivit annorlunda om enkäten hade gjort till 

exempel i mitten av höstterminen? Likaså förundras jag över de pojkar i årskurs 2 som 

svarade att de motiverades av bra betyg och hög utbildning, när de på frågan innan svarade att 

de nästan aldrig känner sig motiverade – beror det på att de inte nått bra betyg? Eftersom det 

var just det som skapade deras motivation.  

En undersökning av hur den upplevda betoningen inom skolan gällande särskilda mål och 

prestationers betydelse påverkar motivationen och ambitionen hos elever. Det finns alltfler 

belägg för att den psykologiska miljön hos mindre grupper, som till exempel ett klassrum, har 

stor betydelse för hur motivation och prestation påverkas. Undersökningar gällande 

motivation har visat att den upplevda meningen med eller målet med en aktivitet drastiskt 

                                                           

61 Skolverket (2001-2002) 
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förändrar motivationen.  Forskning har visat att de uppfattade målen man har i klassrummet 

påverkar elevernas inställning till att lära betydligt. I framtida studier borde man titta bortom 

sådana resultat av undervisningen som mäter prestation och måluppfyllelse och istället titta 

bredare på till exempel fortsatt motivation, nyfikenhet och kreativitet. Om barns motivation 

verkligen kan påverkas av den psykologiska omgivningen/miljön i skolan kanske man inom 

vetenskapen borde titta vem eller vad som kan påverka den miljön och hur man ska göra 

det62. 

 

 

 

  

                                                           

62 Skolverket (2001-2002) 
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6. Diskussion 

De olika faktorer som uppmärksammats i denna studie är direkt kopplade till skolan. Det som 

framkommit är bland annat vikten av att få påverka undervisningen, att känna att läraren 

genuint bryr sig, uppmuntrar och lyssnar på eleverna, att lektionerna är intressanta och att 

läraren är engagerad och kunnig. 

Deci och Ryan har konstaterat att inte bara belöningar underminerar inre motivation utan även 

att sätta ett slutdatum på en uppgift kan göra att den inre motivationen för uppgiften tappas63. 

Hur gör vi här? Vissa elever lämnar inte in uppgifter eller arbeten, kan det ha med Deci och 

Ryans konstaterande att göra? Kan vi få elever att prestera och få saker gjort om det inte finns 

ett slutdatum? När människors beteende blir kontrollerat av en yttre faktor verkar det leda till 

minskad inre motivation. Faktorer som ökar inre motivation är val, som då går att relatera till 

Deci och Ryans konstaterande ovan, och positiv återkoppling – när läraren vägleder och 

berättar vad som gått bra och vad man kan jobba med för att bli ännu bättre.  

Elever kan lära sig enorma mängder väldigt specifik information om i stort sett vad som helst 

bara intresset finns. Även de som själva säger sig ha svårt med skolan, besitter kunskaper som 

många andra skulle ha svårt att lära sig och dessutom inte bara lära för stunden utan kunskap 

som lagras, byggs på och fördjupas. Hur får vi in den känslan i klassrummet och ändå följer 

läroplanen så eleverna får de kunskaper de ska ha? Jämför Hatties resonemang gällande elever 

som är fysiskt närvarande, men mentalt frånvarande64 – hur får vi dem att närvara även 

mentalt? Hur väcker vi deras intresse? 

Även Nationella kvalitetsgranskningar tar upp detta problem där de under observationer i 

klassrum konstaterat att ”de flesta arbetar större delen av tiden men många verkar 

omotiverade och uttråkade”. Läraren har inte tid att diskutera grundläggande principer eller 

hjälpa eleven att reflektera över dem. Istället kopierar eleverna lärobokens eller lärarens sätt 

att lösa olika uppgifter. Många elever upplevs sitta och jobba helt oreflekterat. De löser 

uppgifterna, men förstår inte vad de gör och varför de gör det och vilken nytta det kan tänkas 

ha65. 

”De första åren har jag inga andra minnen än att vi lekte och att vi lärde oss – jag hade en 

sådan otrolig lust att lära. Sedan hände det något. I fyran kom en ny lärare och med henne 

försvann en del av kärleken till skolan. Lusten att lära förvandlades till oro och leken 

förvandlades till tvång”66. 

 

I dagens skola känns det extra viktigt att som pedagog kunna skapa goda relationer med 

eleverna. Att skapa relationer är för vissa enklare än för andra. Vissa tycks liksom ha det i sig 

medan andra behöver handledning. Vad är det som krävs av en pedagog för att skapa de 

viktiga relationerna? Hur ska vi som yrkesgrupp kunna skapa de bästa förutsättningarna för 

eleverna och deras lärande67?  

När eleverna i studien fick svara hur de ville att en lektion skulle se ut var svaren: Roliga 

uppgifter! Jobba fritt, stora roliga diskussioner. Intressanta och viktiga lektioner. Att få 

                                                           

63 Deci, Edward L. & Ryan (1981) 
64 Håkansson, Jan (2011) 
65 Skolverket (2001-2002) s. 13. 
66 Pedagogiska magasinet, (2010) Lust att lära s. 1-6. 
67 Högskolan Kristianstad (2018) 
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bestämma själv. Praktiska uppgifter och att eleverna involveras. Samt att framför allt eleverna 

i årskurs två och tre vill ha uppgifter som man hinner klart på lektionen. 

I de tidigare skolåren är elevernas lust att lära och glädje påtaglig vilket är något som lärarna 

försöker stödja. År 5 tycks eleverna nå klimax. De tycker att skolan är rolig och de har en god 

självtillit. Eleverna kan se en koppling mellan det de gör i skolan och livet utanför 

klassrummet. I år 9 är många ”skoltrötta” och betydligt färre uttalar sig positivt om skolan. 

Om ett ämne upplevs för komplicerat tar motivationen slut. Ett förslag till lösning är bland 

annat:  

Mer varierande undervisning. Större flexibilitet och högre grad av anpassning till olika 

elevers verkliga förkunskaper, förförståelse, intresse och studieinriktning. Ett relevant och 

begripligt innehåll. Större utrymme för fantasi, kreativitet och nyfikenhet. Uppgifter som 

utmanar, både läroboksbaserade och hämtade från autentiska situationer. Fler inslag av 

praktiska tillämpningar. Gemensamma samtal som utvecklar begreppsförståelse. Reflektion 

och samtal kring olika sätt att tänka kring och lösa problem, i syfte att stärka elevens 

självtillit, självvärdering och kompetensupplevelse.  Ämnesövergripande samarbete. Adekvat 

återkoppling som leder eleverna vidare i lärande och förståelse. Tydliga mål och syften för 

studierna som en viktig förutsättning för att eleverna ska få grepp om sin kunskapsutveckling 

och ökad tillit till sin förmåga att lära och söka ny kunskap. Större möjligheter för eleverna till 

inflytande och påverkan på studierna68. 

Målet att få inre motiverade elever verkar nås bäst genom inre motiverade lärare. När läraren 

är ivrig, involverad, självstuderande och vill prova nya saker smittar det av sig på eleverna. 

Deci och Ryan menar att om utbildningssystemets utformning vore av ett mer upplyst och 

självstyre-orienterat slag så skulle det utveckla den inre motivationen för lärares sätt att 

undervisa, vilket skulle leda till att lärare skulle bli bättre på att lära ut inre motivation till sina 

elever69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

68 Skolverket (2001-2002) s. 40. 
69 Deci, Edward L. & Ryan (1981) 
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7. Reflektion 

Hur kan man forma en utbildning så den är jämförbar med förmågan som finns hos elever när 

det gäller att lära sig andra saker. Som att nästan vara lika duktiga som sportkommentatorer 

genom sin enorma kunskap beträffande vilka spelare som spelar i vilka lag oavsett om det 

gäller fotboll eller hockey, vilka som draftats och av vem, vilka som sålts eller köpts och hur 

den nya laguppställningen ser ut trots att informationen ibland bara är ett dygn gammal. 

Det här att elever ska få välja uppgift och tidsåtgång låter väldigt intressant, vad gör man åt de 

skillnader som kommer visa sig tydligt mellan eleverna, hur stimulerar man de som behöver 

två veckor för en uppgift där andra önskar fyra? Samtidigt kommer man ifrån det problem 

som jag ser det när vissa elever kommer och frågar om de behöver komma på lektionen 

eftersom de är klara och vet att tanken är att sitta med uppgiften. Kan man ge dem en uppgift 

till? Ungefär som de extrahäften som elever i lägre ålder har i till exempel matte och svenska 

när de jobbat klart och inte ska hamna så långt före sina klasskamrater, men ändå ha något att 

göra än att bara ”sitta av tiden”. 

Jag ställde frågan om att bestämma tid för uppgifter till mina elever i juridik i årskurs 1. Deras 

svar var att det hade varit önskvärt och även mer motiverande att få bestämma både gällande 

vilken uppgift de vill göra och även när de skulle vilja lämna in uppgiften – hur lång tid de 

skulle få på sig att göra klart den. Det var vissa som upplevde att ett eget val gällande tiden 

för själva uppgiften hade kunnat upplevas som stressande och även en oro för att man kanske 

hade valt längre tid än man egentligen behövde. Dock skulle de inte velat vara med och 

påverka större delar som till exempel upplägget för kursen redan. Detta tyckte de dock lät 

spännande att få prova på i årskurs två, när de fått ett år på sig att få mer förståelse för ämnet. 

Kan orsaken att många elever har arbete i årskurs tre påverka deras motivation i form av brist 

på ork? Har det med deras mognad som individer att göra? Kan vissa ha svårt att fokusera på 

så mycket samtidigt när det som i mitt brorsbarns fall gick hur bra som helst när hen väl kom 

till högskolan där det var fokus på ett ämne i taget. Vad kan man göra åt den stress som 

många elever känner redan i åk 1, men som syns klart och tydligt redan i årskurs 2?  

Motivation – en kraft som driver och styr beteende mot ett mål borde verkligen anses som ett 

av de viktigaste begreppen i skolan.  

 

Att lära för sin egen skull och inte för andras 
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Bilagor 
 

Enkätfrågor 

 

1. Vad innebär motivation för dig? 

 

2. När känner du dig motiverad? 

 

 

3. Vad får dig att känna dig motiverad i skolan? 

 

4. Vad skulle få dig att känna dig mer motiverad i skolan? 

 

 

5. Har din motivation förändrats sedan du började i gymnasiet? 

– Ingen förändring 

– Ja förändring, välj siffra 1-5 (siffran 1 står för nästan ingen 

förändring alls och siffran 5 står för stor förändring) Motivera ditt 

svar 

 

6. Vad är roligt med skolan? 

 

7. Vad är roligt att lära sig i skolan? 

 

 

8. Vad skulle få dig att lära dig mer i skolan? 

 

9. Hur skulle en motiverande och bra lektion se ut om du fick 

bestämma? 

 

 

10. Hur är en bra lärare enligt dig? 
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