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Abstract 

Syftet med undersökningen är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av hur inre och yttre 

motivation påverkar deras studiemotivation. För att besvara undersökningens frågeställning ”hur 

påverkar inre och yttre motivation gymnasieelevers studiemotivation och hur kan det förklaras?” 

har tre kvalitativa gruppintervjuer genomförts med nio gymnasieelever på tre olika skolor och 

årskurser. Gruppintervjuerna har sedan transkriberats. Det sammanställda materialet har därefter 

analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och utifrån ett kodschema som utgått från 

tidigare forskning om elevers studiemotivation. Detta sätts sedan i relation till teorier om inre och 

yttre motivation, behaviorism samt kognitivism.  

Analysen visar att när den inre och yttre motivationen är hög påverkas elevernas studiemotivation 

positivt. När den inre motivationen är låg upplever eleverna att motivationen gentemot studierna 

och skolan sjunker. Även när den inre motivationen är låg genomförs dock skolarbetena av 

eleverna vilket tyder på att de intervjuade gymnasieleverna till stor del tycks drivas av den yttre 

motivationen. Den yttre motivationen i form av betyg verkar också enligt eleverna vara den 

faktor som upplevs vara viktigast för studiemotivationen. Behaviorismen och kognitivismen 

erbjuder två olika förklaringsmodeller angående varför inre och yttre motivation påverkar 

studiemotivationen. Behaviorismen förklarar att den yttre motivationen påverkar 

studiemotivationen för att eleverna vill ha belöningar och undvika straff. När belöningar ges 

upplever eleverna oftast att motivationen gentemot studier påverkas positivt men det finns dock 

undantag. Kognitivismen förklarar den inre motivationens påverkan på studiemotivation genom 

att eleverna blir motiverade när något upplevs som roligt, intressant, meningsfullt och 

omotiverade när något är tråkigt, ointressant eller meningslöst med mera.  

 

 

 

 

Nyckelord: Inre motivation, Yttre motivation, Studiemotivation, Gymnasieelever, Behaviorism, 

Kognitivism, Gruppintervjuer.  
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1. Inledning och bakgrund   

En av skolans uppgifter är att den ”ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära”1 fastslår läroplanen. Skolan har dock ett problem, nämligen att den har en tendens att 

döda elevers motivation.2 Att lärandet misslyckas kan bland annat bero på dålig motivation hos 

den som ska lära sig.3 Joanna Giota menar att det inte finns några omotiverade elever, istället är 

det skolans förhållningssätt som kan få eleverna att tappa lusten till lärande.4 Vidare finns det 

många elever som känner att skolan är meningslös och att dess innehåll inte är på riktigt. Det 

saknas alltså en koppling till elevernas verklighet, erfarenheter och livsvärld.5  

Det är ingen nyhet att det finns omotiverade elever. I varje klassrum förekommer det rimligen en 

eller flera elever som känner ett motstånd till lärande och skolan i allmänhet. Utifrån mina egna 

erfarenheter som jag har samlat på mig genom praktik och arbete i skolan finns det elever som 

utstrålar intresse och engagemang och således också antas ha mer studiemotivation jämförelsevis 

med de elever som genom kroppsspråk eller att de exempelvis sitter och pillar på mobiltelefonen 

visar att de inte alls är intresserade av, eller orkar delta, i undervisningen. Elevers motivation att 

lära sig i skolan har betydelse för både deras lärande och prestationer men även för framtida val 

gällande utbildning och yrkesval samt sysselsättning inom arbetsmarknaden.6 Vad som motiverar 

eleverna skiljer sig dock åt. För att försöka förklara de olika skäl som människor har för sitt 

handlande brukar motivation därför delas upp i inre och yttre motivation.7 Med detta i 

bakhuvudet är det således intressant att undersöka hur inre och yttre motivation påverkar 

gymnasieelevers studiemotivation.  

Syftet med studien är följaktligen att undersöka hur elever i gymnasiet upplever att den inre och 

yttre motivationen påverkar deras studiemotivation. Elever är inte ett homogent kollektiv med en 

röst utan varje elev har egna upplevelser och erfarenheter. Även om elevers studiemotivation inte 

                                                             
1 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm, 2011, 
sida 5 
2 Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå: om lärande på människans villkor, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, 
sida 21 
3 Ibid, sida 69 
4 Kling, Linda. Skolan klarar inte av att motivera eleverna. Lärarnas tidning. 2013-12-06. (Hämtad 2019-04-03)  
5 Hugo, Martin. När skolans lärande saknar mening. Pedagogiska magasinet. 2011-05-11. (Hämtad 2019-04-03) 
6 Giota, Joanna, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling en litteraturöversikt. Pedagogisk forskning i 
Sverige. årg. 7 NR 4 (2002): 279-305, sida 288 
7 Hugo, Martin, Motivationsskapande undervisning och lärmiljö, Skolverket, Stockholm, 2018, sida 2 
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är ett helt outforskat fält är det trots allt spännande att låta flera elever komma till tals för att på så 

sätt få ta del av fler elevers perspektiv, tankar och erfarenheter. Detta är av intresse eftersom det 

kan bidra till en ny eller djupare förståelse av eleverna och deras studiemotivation.  

1.1 Definition av motivation som begrepp 

Motivation är centralt för att förstå det mänskliga beteendet och definieras ofta som det som ger 

upphov till aktivitet att genomföra eller göra något hos individer. Motivation håller igång 

aktiviteten samt ger den mål och mening.8 Begreppet har sitt ursprung från det latinska ordet 

”movere”, vilket betyder ”att röra sig”. Giota förklarar att det är ett flertydigt begrepp vars 

användningsområde är att förklara ”vad det är som får människor/elever att röra sig eller bete sig 

på ett bestämt sätt på en arbetsplats eller i skolan”.9  

Nationalencyklopedin definierar ”motivation” som en ”psykologisk term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.”10 Helene Ahl skriver att 

sådana faktorer ofta benämns som motivationsfaktorer men i Svenska Akademiens ordbok eller 

Nationalencyklopedin lyser ordet ”motivationsfaktor” med sin frånvaro. Ahl menar dock att 

begreppet ”motivationsfaktor” kan förstås som ”det som får människan att göra något”.11 

Beroende på situation, kan olika motivationsfaktorer motivera eleven i skolan. Martin Hugo 

hävdar att en lista med motivationsfaktorer som kan få eleven att utföra arbetet i skolan kan bli 

hur lång som helst. Sådana motivationsfaktorer är exempelvis lust att lära eller förstå, intresse, 

tydliga och/eller nåbara mål, feedback, en önskan att lyckas, meningsfullhet, belöningar och 

betyg.12   

Håkan Jenner talar om motivation som en drivkraft, alltså något som sätter igång handlandet. 

Denna drivkraft står samtidigt i relation till ett mål, handlandet är således riktat mot något.13  

                                                             
8 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 
sida 457 
9 Giota, Joanna, Individualiserad undervisning i skolan: en forskningsöversikt, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2013, 
sida 57 
10 Nationalencyklopedin, motivation. (Hämtad 2019-04-04) 
11 Ahl, Helene J., Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och problematisering, Myndigheten för 
skolutveckling, Stockholm, 2004, sida 20 
12 Hugo, Martin, Motivationsskapande undervisning och lärmiljö, Skolverket, Stockholm, 2018, sida 3 
13 Jenner, Håkan, Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling, Myndigheten för skolutveckling, 
Stockholm, 2004, sida 42 
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Motivation är ett vardagligt begrepp som de allra flesta av oss använder i exempelvis vår vardag 

eller i skolan för att beskriva eller förklara individers drivande krafter som får oss att utföra 

diverse handlingar men det finns alltså ingen generell definition av begreppet.14 Det verkar dock 

råda en viss överenskommelse om att motivation är något som handlar om att vi gör något i 

relation till ett mål.   

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om elevers motivation samt motivationsfaktorer som 

betyg, intresse och meningsfullhet samt beröm och feedback.  

2.1 Lektionsinnehållet som motivationsfaktor 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport om undervisning i matematik i gymnasieskolan 

belyser att det finns synliga samband mellan ”elevers motivation att vilja lära matematik och 

tilliten till den egna förmågan att lära och om de förstår meningen med vad de gör under 

matematiklektionerna”15. Det lyfts även fram att det inte nödvändigtvis är elevernas lust att lära 

matematik som saknas utan rättare sagt att de saknar lust att lära något som de inte ser nyttan 

med.16 Jan Blomgren hänvisar i sin avhandling Den svårfångade motivationen: elever i en 

digitaliserad lärmiljö till Ingrid Sanderoth som nämner samma problem, nämligen att elevers 

motivation brister när skoluppgifterna formas av en ”att göra-tradition” utan att de förstår varför  

uppgiften görs eller vad den går ut på.17 I Blomgrens avhandling intervjuas grundskoleelever där 

de bland annat fick beskriva vad som påverkar deras motivation. Eleverna lyfter fram att när 

något är intressant eller roligt ökar deras motivation. Vidare framkommer det att eleverna gärna 

vill förstå på vilket sätt ämneskunskaperna ”kan komma till användning och nytta för deras 

personliga syften och mål.”18 Det framkommer att elevernas motivation främjas om uppgifterna i 

skolan uppfattas som roliga eller utmanande eller knyter an till det som eleverna är intresserade 

av. Eleverna beskriver också att uppgifterna i skolan för att bidra till upplevelser av lärande ska 

väcka deras nyfikenhet, kännas meningsfulla och relevanta. Väcks inte det personliga intresset 

                                                             
14 Hugo, Martin, Motivationsskapande undervisning och lärmiljö, Skolverket, Stockholm, 2018, sida 1 
15 Skolinspektionen, Undervisningen i matematik i gymnasieskolan, Stockholm, 2010, sida 24 
16 Ibid, sida 24-25 
17 Blomgren, Jan, Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö, Acta universitatis 
Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016,Göteborg, 2016, sida 29 
18 Ibid, sida 128 
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beskriver flera elever hur deras motivation minskar och att det blir svårare för dem att anstränga 

sig.19 I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport Samhällskunskap i gymnasieskolan 

framgår det att forskning inom samhällskunskapsämnet har framhållit att det är viktigt att 

undervisningen knyter an till eleverna och deras vardag. På så vis kan ett intresse för 

samhällsfrågor och ämnet samhällskunskap skapas.20 

Svårighetsnivån på uppgifterna som eleverna förväntas göra i skolan påverkar också 

motivationen. I Blomgrens avhandling framgår det att allt för svåra uppgifter hämmar 

motivationen enligt flera elevers utsago.21 Detta påpekas även av Muhrman och Samulsson som 

skriver att det dock är lika viktigt för elevernas motivation att uppgifterna inte är för enkla. Det 

kan istället leda till att skolarbetet ses som tråkigt eller meningslöst.22  

2.2 Betyg som motivationsfaktor 

Att betyg motiverar eleverna och således fyller en pedagogisk funktion är en åsikt som inte sällan 

förekommer. Det finns dock inga belägg för detta menar Anders Jönsson. Det kan tänkas att låga 

betyg skulle motivera elever att göra bättre ifrån sig men Ruth Butlers studier kring motivation 

och betyg visar istället att motivationen ofta minskar hos elever som får låga betyg. Förklaringen 

som ges är att elever som presterar lågt ofta ser sina låga betyg som en begåvningsbrist. Därför 

skulle det inte bli någon skillnad om de började anstränga sig eftersom de inte ser nyttan. Jönsson 

påpekar att betyg påverkar elevernas självkänsla samt kan framkalla starka känslor hos dem. 

Betyg är följaktligen inte bara ett bevis på hur väl de har presterat utan det kan även påverka 

eleverna på ett emotionellt plan. Vidare menar Jönsson att eleverna riktar uppmärksamheten mot 

sig själva istället för mot uppgiften om de får betyg. Om känslorna som kan uppstå vid 

betygssättning påverkar självbilden i en negativ riktning påverkas även elevens tro på sin egen 

förmåga vilket riskerar leda till tappad motivation till kommande skoluppgifter.23 Detta bekräftar 

                                                             
19 Blomgren, Jan, Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö, Acta universitatis 
Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016,Göteborg, 2016, sida 128 
20 Skolinspektionen, Samhällskunskap i gymnasieskolan: en kvalitetsgranskning av undervisningen i 
Samhällskunskap A på tre yrkesförberedande program, Stockholm, 2011, sida 27 
21 Ibid, sida 131 
22 Muhrman, Karolina & Samuelsson, Joakim, Hur man ökar elevers motivation för matematik, Skolverket, 
Stockholm, 2015, sida 2 
23 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 3., [utök.] uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2013, sida 178-179 



7 
 

även Giota, när ansträngningen inte leder till den framgång man förväntat sig, kan det hota ens 

uppfattning om sin egen förmåga.24  

En annan effekt som har skådats kring motivation och betyg är att elever gärna väljer enklare 

uppgifter om de sedan ska bli betygsatta. Betyg kan alltså leda till att eleverna utvecklar ett 

”taktiskt förhållningssätt till lärande, där eleverna i princip försöker maximera sina chanser till 

höga betyg med så liten och så säker insats som möjligt”.25 Slutligen skriver Jönsson att betyg 

kan leda till ett mer ytligt lärande och påverka den inre motivationen negativt (för 

begreppsförklaring av inre och yttre motivation, se kapitel 4.1). Det är dock nästintill en omöjlig 

uppgift att få alla elever att vilja lära sig det som skolan vill förmedla. Då kan en yttre motivation 

som betyg, sporra eleverna att vilja lära sig oavsett om de är intresserade av innehållet eller inte.26   

I Blomgrens avhandling framkommer det delade åsikter hos eleverna om betyg och deras 

inverkan på motivationen. Vissa elever menar att betyg utmanar dem till att prestera bättre i 

skolan medan andra tycker att betyg är stressande. Vidare framhålls det att elever som fått sänkt 

betyg eller inte fått det betyg som de hade tänkt sig, menar att det leder till att de inte försöker på 

samma sätt som tidigare eller att de till och med ger upp.27  

 

I dagens moderna skola används betyg som en morot för eleverna. ”En central fråga är om en 

motsvarande negativ effekt även gäller betyg som belöning”.28 Om alla former av yttre 

belöningar har negativa effekter på lärande och motivation är omdiskuterat och Gärdenfors 

uttrycker att det behövs mer forskning för att kunna avgöra när yttre belöningar har en negativ 

respektive positiv effekt.29  

 

 

                                                             
24 Giota, Joanna, Individualiserad undervisning i skolan: en forskningsöversikt, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2013, 
sida 77 
25 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 3., [utök.] uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2013, sida 179 
26 Ibid, sida 179, 187 
27 Blomgren, Jan, Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö, Acta universitatis 
Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016,Göteborg, 2016, sida 140-141 
28 Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå: om lärande på människans villkor, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, 
sida 84 
29 Ibid, sida 85 
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2.3 Feedback och beröm som motivationsfaktor 

Feedback är av stor betydelse för elevernas motivation visar Blomgrens avhandling. Bland annat 

framkommer det att flera elever betonar vikten av frekvent muntlig feedback som sker i 

anslutning till att eleverna arbetar med olika uppgifter.30 Giota påpekar att positiv feedback som 

ökar elevers självuppfattning kan främja deras inre motivation. Belöningar och beröm lyfts fram 

som faktorer som istället kan missgynna elevernas inre motivation. Den inre motivation förväntas 

till och med minskas om de får yttre belöningar på uppgifter som de redan tycker om eller finner 

intresseväckande. Giota lyfter fram att forskning visar att när belöningen är borta leder det till att 

eleverna som har varit motiverade att arbeta med olika skoluppgifter kommer att tappa 

motivationen.31 Mark R. Lepper har exempelvis gjort en studie av barn i åldrarna 3-5 år som 

tyckte om att rita. Den ena gruppen som ritade blev lovade en belöning för resultatet medan den 

andra gruppen barn fick rita utan någon belöning. I en senare del av studien visade det sig att 

barnen som fick belöningar för att rita, hade blivit mindre motiverade till aktiviteten. När 

personer får yttre belöningar för att göra något de redan har en inre motivation till att göra eller 

genomföra, finns det följaktligen tendenser till att den inre motivationen försvagas.32  

Psykologen Reinhard Pekrun beskriver samspelet mellan känslor, förståelse och lärande. Han 

fokuserar på känslor, som exempelvis stolthet, skam eller glädje, kopplade till individens 

prestationer i lärsituationer. Det är elevernas upplevelse av kontroll över lärsituationen och deras 

värderingar av lärande som styr vilka känslor som framträder. Enligt Pekruns teori kan en höjning 

av elevernas känsla av kontroll över sitt lärande och om eleverna får en bättre uppfattning av 

värdet av det de lär sig leda till att deras känslor påverkas i en fördelaktig riktning. En 

konsekvens enligt denna teori är att mycket negativ feedback på elevernas insatser leder till att 

känslan av att kunna kontrollera sitt lärande minskar vilket i sin tur leder till att motivationen hos 

eleverna avtar.33   

 

                                                             
30 Blomgren, Jan, Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö, Acta universitatis 
Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016,Göteborg, 2016, sida 136 
31 Giota, Joanna, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling en litteraturöversikt. Pedagogisk forskning i 
Sverige. årg. 7 NR 4 (2002): 279-305, sida 299 
32 Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå: om lärande på människans villkor, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, 

sida 84 
33 Ibid, sida 72-73 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser av hur inre och yttre motivation 

påverkar deras studiemotivation. Målet med uppsatsen är att få en djupare bild och förståelse av 

vilka skäl som eleverna upplever gör dem motiverade eller omotiverade att studera, hur det 

påverkar deras studiemotivation och hur det kan förklaras. Med en bättre kännedom om vad som 

motiverar eleverna och hur det påverkar deras motivation till att studera kan läraren 

förhoppningsvis stötta eleverna bättre när studiemotivationen sviker samt hitta verktyg som 

fungerar för eleverna.  

Studien utgår från frågeställningen: 

Hur påverkar inre och yttre motivation gymnasieelevers studiemotivation och hur kan det 

förklaras?  

 

4. Teori 

I den teoretiska delen presenteras teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp. Giota påpekar 

dock att det inte är möjligt att formulera en generell teori om motivation.  

Motivationsteorier är, i bästa fall, användbara för att begreppsliggöra och kommunicera varför vissa 

människor, i vissa situationer och under vissa omständigheter, ibland och ur vissa andras (vissa) 

synpunkt, gjorde en viss sak.34 

 

Med detta i åtanke har flera begrepp och teorier valts ut för att fungera som komplement till 

varandra för att tolka, förstå och förklara empirin. 

4.1 Inre och yttre motivation 

När elevers motivation diskuteras talas det ofta om inre och yttre motivation. Hugo menar att en 

sådan uppdelning är en strävan efter att försöka förklara de olika skäl som människor har för sitt 

handlande. Skillnaden mellan inre och yttre motivation består i att den inre motivationen 

”förklaras med personliga faktorer för att tillfredsställa egna intressen och nyfikenhet”35. 

Exempelvis att eleven har en ambition och strävan att lära sig. Yttre motivation uppstår från 

                                                             
34 Ahl, Helene J., Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och problematisering, Myndigheten för 
skolutveckling, Stockholm, 2004, sida 98 
35 Hugo, Martin, Motivationsskapande undervisning och lärmiljö, Skolverket, Stockholm, 2018, sida 2 
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faktorer relaterade till miljön så som belöningar eller bestraffningar.36 Peter Gärdenfors menar att 

den yttre motivationen i skolsammanhang kommer från betygssystemet och löften om belöningar 

från exempelvis föräldrar. Hit hör även hot om bestraffningar ”och från det omgivande 

samhällets erbjudanden om framtida karriärer”.37 När man gör något för att själva aktiviteten ger 

en tillfredställelse drivs man av den inre motivationen. Däremot, om man drivs av yttre 

motivation gör man något för att få något annat som man anser är värdefullt men som inte har 

någon direkt koppling till aktiviteten som genomförs.38 Det är således inte själva aktiviteten som 

ger en tillfredsställelse utan det är snarare det som kommer efteråt som tillfredsställer en.  

Gunn Imsen förklarar att den inre motivationen kännetecknas av att den aktivitet som genomförs, 

exempelvis ett lärande, hålls igång genom ett intresse. Eleverna genomför aktiviteten för att det 

känns meningsfullt eller upplevs som roligt. Precis som Gärdenfors förklarar Imsen att den yttre 

motivationen innebär att aktiviteten som utförs upprätthålls ”på grund av att individen därigenom 

hoppas kunna få en belöning eller nå ett mål som egentligen inte har med saken att göra”39. 

Vidare förklarar Imsen att både inre och yttre motivationen bygger på lust, oavsett om man drivs 

av en inre glädje över det man gör eller av förhoppningar på en framtida belöning.40  

Med hjälp av begreppen inre och yttre motivation blir det tydligt att motivationsfaktorer som 

betyg, belöningar, intresse, beröm, upplevelse av meningsfullhet eller att det är roligt, kan delas 

in i yttre och inre motivationsfaktorer. Karolina Murhman och Joakim Samuelsson förklarar att 

yttre motivationsfaktorer är sådant som individen vill uppnå eller genomför på grund av något 

utifrån, exempelvis betyg och beröm. Inre motivationsfaktorer handlar snarare om att man utför 

en uppgift för att den känns meningsfull eller att det finns ett intresse från individens sida.41 

4.2 Behaviorism 

Behaviorismen har en syn på lärande som motsvarar den empiristiska idétraditionen då synen på 

                                                             
36 Hugo, Martin, Motivationsskapande undervisning och lärmiljö, Skolverket, Stockholm, 2018, sida 2 
37 Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå: om lärande på människans villkor, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, 
sida 79 
38 Ibid, sida 79 
39 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 
sida 466 
40 Ibid, sida 466  
41 Muhrman, Karolina & Samuelsson, Joakim, Hur man ökar elevers motivation för matematik, Skolverket, 
Stockholm, 2015, sida 1 
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inlärning ses som rotat i de fysiska erfarenheter en människa gör. Företeelser som gäller 

reflektioner och mentala förlopp antas inte existera eller så menar behaviorister att vetenskapen 

inte kan säga något om det. Detta på grund av att människans mentala liv eller tankar inte går att 

undersöka med hjälp av objektiva metoder enligt behaviorismen.42  

Ett behavioristiskt synsätt utgår från att straff och belöningar är huvudorsaken till att människor 

engagerar sig och utför handlingar. Människor söker efter lust och sådant som är behagligt och 

försöker samtidigt undvika sådant som är obehagligt, till exempel smärta. ”Det är erfarenheterna 

av belöning som får individen att utföra en viss handling, eftersom belöningen förmodligen 

kommer att upprepas.”43  

Enligt behaviorister är människan från födseln en tom tavla (tabula rasa). Det finns ett par 

inlärda reflexer som barnet föds med, resten som människan tillägnar sig i form av erfarenheter 

och kunskaper anses vara inlärt. Studiet av inlärning är alltså centralt för de som ansluter sig till 

det behavioristiska perspektivet. Behaviorister har en optimistisk syn på uppfostran och man tror 

att vem som helst (i teorin) kan lära sig vad som helst.44  

Den amerikanske psykologen B.F Skinner bedrev forskning om hur man kan förändra mänskligt 

beteende genom positiv eller negativ förstärkning. Skinner utgick således från att individer har en 

tendens att repetera beteenden där ett positivt resultat upplevs, alltså att man får en belöning eller 

som Skinner kallade det, förstärkning. Om beteendet inte förstärks har det en tendens att bli 

mindre frekventa eller till och med försvinna helt. Denna princip går under namnet 

förstärkningsprincipen och fungerar på ett sådant sätt att en individs beteende belönas vilket ger 

upphov till att beteenden upprepas. Detta brukar kallas för operant betingning. Både materiella 

belöningar i form av exempelvis pengar eller godis, samt immateriella belöningar som beröm 

eller uppmuntran har en förstärkande effekt på beteenden.45 ”När vi talar om belöning som 

drivkraft för lärande måste vi […] ha klart för oss att belöningens attraktionskraft ligger i 

                                                             
42 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000, sida 50 
43 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 
sida 462 
44 Ibid, sida 39 
45 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000, sida 52 
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betraktarens ögon”.46 Alla människor är således inte intresserade av samma belöningar. 

Attraktiviteten beror på situation, vad individen önskar sig just nu och vilka kort- och långsiktiga 

önskemål individen har i framtiden.47 

4.3 Kognitivism 

Kognitivismen utvecklades under 1950–1960-talet.48 Kognitiva teorier fokuserar på hur våra 

tankar inverkar på motivation.49 Den kognitiva synen på lärande och motivation är att det är 

människors kunskapstörst som är drivkraften till dessa, inte belöningar vilket behaviorister hade 

påstått. Det handlar således om en inre motivation för lärande.50 Den schweiziske 

utvecklingspsykologen Jean Piaget utvecklade en teori där det är ”begäret att komma underfund 

med något eller att förstå och söka mening som leder till lärande”51. Enligt Piaget är intressen och 

mål det som motiverar allt mänskligt handlande.52 Människor, objekt, kunskaper, kompetenser 

eller färdigheter som en individ vill erfara, begär och riktar in sig på för att tillfredsställa sina 

behov räknas till de intressen och mål som motiverar handlandet. Vidare förutsätts de 

erfarenheter, objekt, kunskaper etcetera som människor sätter upp som mål och intressen vara 

personligt meningsfulla eller relevanta och väljs utifrån individens värderingar.53  

Inom kognitiva teorier görs antagandet att människor av naturen är nyfikna och vill förstå vad 

som händer. Människan ses följaktligen som en meningssökande varelse, vi kan göra saker för att 

det tillfredsställer oss mentalt, utmanar oss eller för att det är spännande. En viktig aspekt som 

Imsen lyfter fram i sin beskrivning av det kognitiva perspektivet på motivation är att människan 

är både bakåt- och framåtblickande. Genom att titta tillbaka tar vi vara på sådant som vi har lärt 

oss eller varit med om medan ett framåtblickande perspektiv ”skapar förväntningar om vad som 

                                                             
46 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 
sida 226 
47 Ibid, sida 235 
48 Säljö, Roger. Den lärande människan -teoretiska traditioner. I Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. 
Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.), Natur & kultur, Stockholm, 2014 
49 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 
sida 463 
50 Ibid, sida 207 
51 Ibid, sida 463 
52 Giota, Joanna, Individualiserad undervisning i skolan: en forskningsöversikt, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2013, 
sida 80 
53 Ibid, sida 82 
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under givna betingelser kommer att ske och bedömer om målet är eftersträvansvärt och önskvärt 

[…]”.54  

4.4 Tillämpning 

Ovanstående begrepp och perspektiv sätts i relation till det sammanställda materialet utifrån 

gruppintervjuerna och erbjuder således ett analytiskt ramverk för att förklara det som 

framkommit i min undersökning. Med hjälp av teorin om inre och yttre motivation kategoriseras 

de olika skälen till elevernas studiemotivation medan behaviorismen och det kognitiva 

perspektivet erbjuder två olika förklaringsmodeller om varför elevers studiemotivation påverkas 

av inre och yttre motivation och de tillhörande motivationsfaktorerna. Behaviorismen används 

som förklaringsmodell när den yttre motivationen diskuteras medan kognitivismen används som 

förklaringsmodell vid den inre motivationen. 

 

5. Metod och material 

Följande kapitel behandlar val av metod och material. Först beskrivs den kvalitativa intervjun 

som också är den metod som valts för att samla in det material som behövs för att besvara 

underökningens frågeställning. Utöver detta behandlas även urval, genomförande av intervjuerna, 

bearbetning av empirin samt undersökningens validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet 

samt etiska principer.  

5.1 Kvalitativ intervju 

Jan Trost skriver att om intresset består i att försöka förstå människors sätt att reagera eller 

resonera, är det rimligt att genomföra en kvalitativ studie. Intervjuer av kvalitativt slag utmärks 

av att det ställs raka och enkla frågor men där svaren är komplexa och rika på innehåll.55  

Det insamlade materialet som presenteras i resultatdelen utgår från semistrukturerade 

gruppintervjuer med gymnasielever. Med gruppintervju menas att en person intervjuar flera 

personer samtidigt.56 Tim May skriver att det främsta kännetecknet för semistrukturerade 

                                                             
54 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 
sida 463 
55 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sida 25, 32 
56 Ibid, sida 44 
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intervjuer är att intervjufrågorna är specificerade men den som intervjuar har större frihet att gå 

utöver svaren. Om intervjuaren vill ha en närmare förklaring av intervjudeltagarens svar finns det 

inget som hindrar en från att ”gå in i en intimare dialog med intervjupersonen”.57 Vid 

semistrukturerade intervjuer finns behov av att utarbeta en intervjuguide. En sådan innehåller 

frågor eller centrala teman som ska täcka de centralaste områdena för studien.58 Intervjuguiden 

som jag har konstruerat återfinns under bilagor och utgår från den tidigare forskningen och 

teorierna som har presenterats. Jag har alltså utgått från en deduktiv ansats eftersom dessa har 

styrt datainsamlingsprocessen.59 Att en intervjuguide används betyder dock inte att intervjuaren 

är låst vid sin guide. Om det dyker upp nya frågor under samtalets gång finns det inget som 

hindrar en från att ställa dessa. Det gör att kvalitativa intervjuer är flexibla och följer den riktning 

som den intervjuades svar går i.60 Eftersom målet är att få en djupare bild av elevernas 

upplevelser passar därför semistrukturerade gruppintervjuer. Valet av gruppintervjuer beror också 

på tidsaspekten. Jag antog att det skulle ta längre tid att planera in och genomföra nio enskilda 

intervjuer än tre gruppintervjuer.  

Trost belyser att ett problem gällande gruppintervjuer är frågan om hur stor gruppen ska vara. 

Gruppen får inte vara för stor då det kan leda till svårigheter för intervjuledaren att hålla koll på 

deltagarna. En fördel som lyfts fram är att gruppintervjuer ger utrymme för interaktion mellan 

deltagarna ”som kan ge större insikt hos den enskilde om dennes egna åsikter och 

bevekelsegrunder”.61 På så sätt får deltagarna i intervjun chans att spinna vidare på de andras 

idéer och tankar. Däremot kan det bli problematiskt om vissa deltagare tar över och dominerar 

samtalet då det innebär att endast deras åsikter hörs och förs fram. Lite tystare personen riskeras 

således att hamna i skymundan. En nackdel med gruppintervjuer som framkom vid genomgång 

av mitt insamlade material var att eleverna tenderade att svara med ”jag håller med” om de 

delade åsikter med föregående elev. När jag bad dem utveckla vad de höll med om så blev det 

nästan en upprepning av det som eleven innan sagt. Det ledde till att på vissa av mina frågor fick 

jag bara ett uttömmande svar även fast det var minst två elever som deltog vilket eventuellt hade 

                                                             
57 May, Tim, Samhällsvetenskaplig forskning, 2., [rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, sida 
162 
58 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2., utök. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015, sida 35 
59 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, sida 26 
60 Ibid, sida 413 
61 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sida 44-45 
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undvikits om intervjuerna genomförts enskilt. Vidare menar Trost att det är problematiskt att 

använda gruppintervjuer om syftet är att komma åt åsikter eller attityder. De passar däremot bra 

för att ta reda på deltagarnas egna erfarenheter62 vilket stämmer överens med uppsatsen mål och 

syfte. 

5.2 Urval  

Vid kvalitativa intervjuer är val av informanter en central fråga. Exempelvis måste val om vem 

eller vilka som ska intervjuas, hur många och vilka kriterier ska valet utgå från. Eftersom både 

genomförandet av intervjuerna samt bearbetningen av materialet är en tidskrävande process kan 

antalet intervjuade inte vara för stort. Dock är det viktigt att materialet som samlats in vid 

intervjuerna är av sådan kvalitet att det kan utgöra ett tillräckligt underlag för analys och 

tolkning.63 Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar att ”ett allmänt intryck av aktuella 

intervjustudier är att många skulle ha vunnit på att ha färre intervjuer och istället ägnat mer tid åt 

att förbereda intervjuerna och analysera dem”64. De påpekar även att det verkar råda ett 

missförstånd – ju fler intervjuer betyder inte att det blir mer vetenskapligt.65   

Eftersom undersökningens syfte är att ta reda på hur gymnasieelever upplever att inre och yttre 

motivation påverkar deras studiemotivation är det inte mer än rimligt att intervjua elever som går 

i gymnasiet för att ta reda på deras upplevelser. I studien har nio elever på tre olika 

gymnasieskolor och årskurser i en kommun i Storstockholmsområdet intervjuats som jag har fått 

kontakt med genom personliga kontakter. Hälften av eleverna har jag träffat tidigare genom min 

verksamhetsförlagda utbildning. Eleverna som har intervjuats går i olika årskurser varav åtta av 

nio elever går på det samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteendevetenskap. 

Förutom att eleverna går i olika årskurser skiljer de sig också åt när det gäller intagningspoäng på 

de skolor de går på, etniskt ursprung och social bakgrund. Gemensamt är dock att alla elever läser 

högskoleförberedande program. Alla dessa faktorer skulle kunna antas påverka undersökningen 

utfall men har inte analyserats vidare.  

                                                             
62 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sida 46 
63 Ibid, sida 58 
64 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2014, sida 157 
65 Ibid, sida 157 
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5.3 Genomförande 

Tre kvalitativa intervjuer har genomförts med nio elever. Första gruppintervjun bestod av tre 

elever, andra gruppintervjun bestod av två elever samt tredje gruppintervjun bestod av fyra 

elever. Tanken var att alla gruppintervjuer skulle bestå av tre till fyra elever men på grund av 

sjukdom blev det bara två elever vid den andra intervjun.  

Intervju Elev Kön Årskurs Program 

1 1A Kille 3 Samhälle/beteende 

1 1B Tjej 3 Samhälle/beteende 

1 1C Tjej 3 Samhälle/beteende 

2 2A Tjej 2 Samhälle/beteende (har gått ett år på naturprogrammet) 

2 2B Kille 2 Ekonomi/juridik 

3 3A Kille 1 Samhälle/beteende (ska byta till elprogrammet) 

3 3B Tjej 1 Samhälle/beteende 

3 3C Tjej 1 Samhälle/beteende 

3 3D Tjej 1 Samhälle/beteende 

Tabell 1: Lista över de elever som deltagit i intervjuerna.   

Eleverna har intervjuats på deras gymnasieskolor och intervjuerna följde den intervjuguide som 

konstruerats för ändamålet.  

Jag valde att spela in gruppintervjuerna för att kunna koncentrera mig till fullo på elevernas svar. 

Innan intervjuerna frågade jag även om det var okej att spela in vilket alla elever godkände. Det 

råder delade meningar kring ljudupptagning vid intervjuer. Den främsta fördelen är att man inte 

behöver ta massa anteckningar utan koncentrationen kan ligga på frågorna och svaren. Däremot 

tar det tid att lyssna på inspelningarna samt ”skriva ut” dessa. Därtill kan det vara besvärligt att 

orientera sig i materialet om man vill gå tillbaka till någon detalj som togs upp i samtalet. Många 

människor kan känna sig obekväma och hämmade av att bli inspelade. Trost menar dock att de 

flesta vänjer sig snabbt och glömmer efter ett tag bort att de blir inspelade.66 Min bedömning är 

att eleverna vid gruppintervjuerna inte brydde sig nämnvärt om att de blev inspelade.  

 

 

                                                             
66 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sida 74-75 
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5.4 Bearbetning av empiri 

Vid generering och analys av empiriskt material är tolkningen viktigt skriver Göran Ahrne och 

Peter Svensson. Vid kvalitativa undersökningar är det forskaren som samlar in, analyserar och 

ger mening åt materialet.67 Ahrne och Svensson förklarar att ”allt empiriskt material måste med 

andra ord alltid passera forskaren innan de kan analyseras och slutligen presenteras i textform”68.  

För att bearbeta de inspelade gruppintervjuerna har dessa transkriberats i programmet Express 

Scribe Transcription Software Pro. Således har ljud översatts till skrift vilket gör det rimligt att 

tala om att en tolkning redan i detta stadie har skett påpekar Ahrne och Svensson. Exempelvis 

måste man tolka om den intervjuades paus när den talat är slutet på en mening och därav en punkt 

eller om det ska tolkas som ett kommatecken.69 Efter transkriberingarna av gruppintervjuerna 

lästes dessa igenom samtidigt som jag lyssnade på inspelningarna för att säkerställa att 

transkriberingarna blev rätt. Vidare skriver Ahrne och Svensson att när det empiriska materialet 

sedan ska analyseras måste det sorteras, ordnas samt begripliggöras genom att ställa frågor till 

materialet. Det som tolkas i denna situation är följaktligen det transkriberade materialet vilket 

innebär att ”man skulle kunna säga att analysen delvis handlar om att tolka sina tolkningar av 

sina tolkningar av sina data eller sinneserfarenheter”.70  

För att analysera det sammanställda materialet har ett kodschema konstruerats utifrån den tidigare 

forskningen som presenterats, även här används alltså en deduktiv ansats. Kodschemat ser ut som 

följande: 

1. Betygs påverkan på studiemotivation. 

2. Beröms påverkan på studiemotivation. 

3. Feedbacks påverkan på studiemotivation. 

4. Lektionernas innehåll/ämnets påverkan på studiemotivation. 

Dessa teman har sedan utgjort grunden för tematiseringarna i resultat -och analyskapitlet. För att 

analysera transkriberingarna med hjälp av kodschemat har en kvalitativ innehållsanalys gjorts. 

                                                             
67 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, sida 184-185 
68 Ibid, sida 185 
69 Ibid, sida 186 
70 Ibid, sida 186 
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Det syftar på texter där mer komplicerade tolkningar måste göras.71 Den kvalitativa 

innehållsanalysen betonar tolkning och kan inte påstås karaktäriseras av en enhetlig metod 

skriver Lars Nord och Jesper Strömbäck.72 Den kvalitativa innehållsanalysen går snarare ut på att 

”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontext vari den ingår”.73 Således har en tolkande närläsning av transkriberingarna gjorts med 

hjälp av kodschemat för att hitta det väsentliga som kan besvara min frågeställning. Under 

närläsningen har elevernas utsagor tematiserats utifrån kodschemat och sedan klistrats in i olika 

dokument, ett för varje tema, för att göra materialet överskådligare.  

5.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och behandlar frågar om undersökningens resultat får samma 

utfall om den genomförs på nytt eller om de påverkas av ”slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser”74. För den kvantitativa forskningen är både reliabilitet och validitet viktiga begrepp, 

Bryman påpekar dock att många forskare har diskuterat dess relevans för den kvalitativa 

forskningen.75 Reliabilitet kan också utgöra frågan i vilken utsträckning en undersökning går att 

replikera. Detta är svårt att göra i kvalitativ forskning eftersom det exempelvis inte går att "frysa” 

de sociala miljöerna76.  Min undersökning skulle troligen kunna upprepas i den mån att samma 

intervjufrågor ställs men eftersom deltagarna i intervjun hade skilt sig åt finns det en möjlighet att 

resultatet hade blivit annorlunda.   

Validitet avser om man mäter det som avses att mäta. Bryman menar att frågan om validitet inte 

har en vidare speciell betydelse för kvalitativa undersökningar eftersom mätning inte är det som 

intresserar främst.77  

                                                             
71 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, sida 50   
72 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, Tio dagar som skakade världen. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar, 
rapport 186, 2002, sida 15  
73 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, sida 211  
74 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, sida 49 
75 Ibid, sida 351 
76 Ibid, sida 352 
77 Ibid, sida 351-352 
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Förutom reliabilitet och validitet hänger forskningens trovärdighet samman med hur 

generaliserbar den är. Kritik mot kvalitativ forskning rör ofta svårigheten att generalisera, alltså 

om forskningen kan ”säga något om en större population eller en annan miljö än den som har 

studerats”.78 Genom att jämföra sin egen undersökning med andra studier som liknar sin egen kan 

generaliserbarhet av resultaten visas. Om någon annan har kommit fram till liknande resultat kan 

även trovärdigheten av de egna resultaten öka.79 Eftersom antalet elever som deltog i min 

undersökning var väldigt begränsat är det inte möjligt att generalisera deras utsagor. Studiens 

syfte var inte heller att generalisera resultaten utan jag ville undersöka grundligare hur några 

elever upplever att inre och yttre motivation påverkas deras studiemotivation. 

5.6 Etiska aspekter 

Vid undersökningar som baseras på intervjuer är det viktig att beakta de etiska aspekterna. 

Bryman skriver att några grundläggande frågor angående etik är anonymitet, frivillighet, 

konfidentialitet och integritet för de informanter som är inblandade i studien. Vid svensk 

forskning listar Bryman fyra olika principer som gäller. Det första är informationskravet vilket 

innebär att deltagarna i undersökningen ska få information om syftet bakom studien. De ska 

också få veta att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill. 

Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att de som deltar har rätt att bestämma över 

sin egen medverkan.80 Vid deltagare under 15 år krävs vårdnadshavares samtycke.81 Den tredje 

och näst sista principen är konfidentialitetskravet. Det betyder att uppgifter om de medverkande 

ska behandlas med så stor konfidentialitet som möjligt. Den sista principen är nyttjandekravet 

vilket medför att de uppgifter som samlas in vid undersökningen endast får användas för det 

tänkta ändamålet.82  

Dessa principer har beaktats vid genomförandet av gruppintervjuerna. Eleverna har innan 

intervjun informerats om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta eller inte svara på någon fråga om de känner för det. Eftersom eleverna är över 15 år 

krävdes inte vårdnadshavarnas samtycke. Elevers namn och uppgifter som skulle kunna 

                                                             
78 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, sida 28 
79 Ibid, sida 29 
80 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, sida 131-132 
81 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab, 
1990, sida 9 (Hämtad 2019-05-10) 
82 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, sida 131-132 
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identifiera dem har anonymiserats. Slutligen har gruppintervjuerna endast använts för att besvara 

undersökningens frågeställning.  

 

6. Resultat -och analysredovisning 

Följande kapitel presenterar undersökningens resultat utifrån de tre gruppintervjuerna som 

genomförts och transkriberats samt bearbetats med hjälp av kodschemat. Resultatet analyseras 

och tolkas löpande i relation till de valda teorierna. Varje delkapitel avslutas slutligen med att 

anknyta till frågeställningen; hur påverkar inte och yttre motivation gymnasieelevers 

studiemotivation och hur kan det förklaras? Varje kapitel har tematiserats utifrån frågeställningen 

och teorin om inre och yttre motivation samt kodschemat.  

6.1 Inre motivation 

Nedan presenteras det material som handlar om den inre motivationen och dess påverkan på 

elevernas studiemotivation. När eleverna gör något för att själva aktiviteten ger dem 

tillfredställelse drivs de av en inre motivation.83 

6.1.1 Ämnets eller lektionsinnehållets påverkan på elevernas studiemotivation 

Vid de tre gruppintervjuerna som genomförts framkommer det att alla elever upplever att ämnes-

eller lektionsinnehållet genom att något upplevs som roligt, tråkigt, intressant, utmanande, 

utvecklande eller nyttigt påverkar deras studiemotivation.  

Under gruppintervjuerna lyfter alla elever fram att om något i skolan uppfattas som roligt eller 

intressant, upplever de att de är mer studiemotiverade. Utifrån det insamlade materialet går det att 

tyda att även om det inte går jättebra i vissa ämnen så blir eleverna ändå motiverade att göra sitt 

bästa om de tycker att ämnet är kul. När något är tråkigt i elevernas tycke sjunker deras 

motivation till att lära sig. Bland annat upplevs långa föreläsningar och upprepande utformning 

av lektionerna som tråkigt vilket eleverna upplever påverkar studiemotivationen negativt. Att 

lektionerna upplevs som roliga behöver nödvändigtvis inte hänga ihop med att de personligen 

tycker om ämnet utan snarare att arbetsformerna är varierande. Flera elever uttrycker önskemål 

                                                             
83 Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå: om lärande på människans villkor, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, 
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om grupparbeten eller att läraren varierar mellan både praktik och teori. Vid första gruppintervjun 

där lektionernas innehåll diskuteras säger de: 

1B: Jag tycker det blir tråkigt när man typ inte får testa själv, göra något själv. 

1A: Ja när man bara sitter och lyssnar. 

Jag: Typ som föreläsningar? 

1A: Ja typ, som filosofilektionerna. 

1B: Ja, då blir det bara såhär, alltså jag vet inte, man får liksom inte läsa själv eller göra 

uppgifter själv. Det är bara såhär… De bara berättar. 

1A: Ja det är bara massa information man ska ta in.   

1B: Ja då är det såhär… Då är det bara jobbigt. Man vet liksom inte vad man ska göra med det 

och då blir det typ tråkigt. 

1C: Jaa... Typ innan prov kan det ju vara bra att höra massa saker men ja menar, såhär varje 

gång... 

1B: Ah det blir ju, det här gör ju du varje lektion.  

1C: Ja det blir såhär tjatigt. 

 

Filosofilektionerna ges som ett exempel där studiemotivation sviktar på grund av att det upplevs 

som tråkigt. Anledningarna till detta beror dels på att eleverna större delen av tiden enbart sitter 

och lyssnar på information. Den inre motivationen som kommer från att något anses vara roligt 

eller intressant är enligt elevernas upplevelser alltså betydelsefull för deras studiemotivation.  

Även nyttoaspekten av ett ämne och dess påverkan på deras motivation diskuteras under 

gruppintervjuerna. Enligt Piaget är mål en av de saker som motiverar allt mänskligt handlande. 

De mål som sätts upp bygger på individens värderingar om vad som anses vara meningsfullt eller 

relevant.84 Att eleverna uttrycker att nyttan av ett ämne eller att det känns meningsfullt för dem 

påverkar deras studiemotivation bör enligt ett kognitivt perspektiv och i synnerhet Piagets teori 

inte ses som något konstigt.  

Vid första gruppintervjun säger alla tre att de inte förstår varför de läser filosofi och att de därför 

känner sig omotiverade i den kursen. Under alla tre gruppintervjuer uttrycks känslor av 

meningslöshet när eleverna upplever att de inte kommer ha nytta av de kunskaper som skolan 

ämnar lära ut. Lärarna upplevs inte heller kunna ge skäl för nyttan med ämneskunskaperna. Ett 

exempel som ges är när några elever hade frågat vad de ska ha matematiken till men läraren 

kunde inte ge eleverna något bra svar tillbaka.  

                                                             
84 Giota, Joanna, Individualiserad undervisning i skolan: en forskningsöversikt, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2013, 
sida 80, 82 
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Nyttan av ett visst ämne visar sig ha en upplevd betydelse för elevernas studiemotivation. 

Eleverna betonar under intervjuerna att de vill ha användning av det som lärs ut i skolan och att 

motivationen sjunker när de känner att de inte kommer ha nytta av kunskaperna i framtiden eller 

vet vad de ska göra med dem. Vid tredje gruppintervjun berättar en av eleverna att sådant som 

enligt hans uppfattning är onödigt påverkar hans studiemotivation och exemplifierar detta med ett 

arbete om dikter. Ett annat exempel som ges kommer från deras matematiklektioner där de har 

arbetat med räntor och lån vilket de är positivt inställda till och känner att de vill lära sig. Det 

beror på att de anser sig ha nytta av de kunskaperna senare i livet. Elev 3C menar att 

motivationen kan hänga ihop med vad du har för utbildningsplaner. Hon säger att hon redan vet 

att hon inte kommer behöva matte inom det framtida yrket hon vill jobba med vilket leder till att 

hon blir mindre motiverad. Elev 1B resonerar liknande. Hon menar att ens framtida plan 

motiverar henne. Hon ger också ett exempel i ämnet matematik som hon inte gillar och upplevde 

som svårt. Även fast det var ett ämne som hon inte tyckte om och upplevde svårigheter i fortsatte 

hon att gå dit varje lektion och gjorde sitt bästa för att hon visste att det var viktigt för hennes 

framtid. Dels för att hon ska få en gymnasieexamen, dels för att kursen behövs för att kunna söka 

vidare till ett specifikt program på universitet eller högskola. Dessa resonemang kan förklaras 

med hjälp av det kognitiva perspektivet som menar att de kunskaper som sätts upp som mål 

måste vara personligt meningsfulla eller relevant.85 Enligt elev 3C:s värderingar ses 

mattekunskaper inte som något relevant eller meningsfullt vilket således påverkar hennes 

studiemotivation inom matematikämnet negativt medan elev 1B ser nyttan med ämnet vilket 

påverkar hennes motivation positivt.  

Vidare upplever eleverna att svårighetsgraden på de uppgifter som genomförs påverkar 

studiemotivationen. Elev 2A menar att hon vill lära sig något nytt och att vissa skoldagar känns 

onödiga för att de inte utmanar henne tillräckligt mycket. Samtidigt påpekar hon att hon är 

studiemotiverad men att en tuffare utmaning i skolan hade pressat henne mer. Nu upplever hon 

att hon istället slappnar av, inte arbetar lika hårt eller lägger ner lika mycket tid på skolan som 

hon gjorde när hon gick på naturprogrammet. Att skolan inte utmanar henne menar hon har lett 

till att hennes självdisciplin har blivit lägre även om studiemotivationen fortfarande är hög. Ett 

återkommande tema i materialet är att skolan varken ska vara för svår eller för enkel. Det måste 

                                                             
85 Giota, Joanna, Individualiserad undervisning i skolan: en forskningsöversikt, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2013, 
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finnas en lagom svårighetsnivå. Eleverna beskriver att skolan måste vara utmanande för annars 

blir det tråkigt men samtidigt måste utmaningen vara på den nivån så de känner att de kan klara 

den, annars ”blir det för mycket” som elev 1A uttryckte sig. Några elever påpekar att deras 

studiemotivation påverkas mer negativt om något som de tycker är svårt dyker upp i de ämnen de 

inte är intresserade av. Elev 1B menar att det inte är lika kul att genomföra det samt att man blir 

mer stressad om det inte finns något intresse vilket gör att det upplevs som svårare då. Elev 3A 

säger att om något är kul men svårt motiveras man till att göra bra ifrån sig och Elev 2B förklarar 

att det är enklare att tappa motivationen om något upplevs som svårt om det är i ett ämne han är 

ointresserad av.  

2B: Jag skulle jag säga att det är ganska stor skillnad beroende på vilka ämnen det är. För att... 

Jag är inget fan av matte. Om jag då sitter och pluggar matte och jag märker att nånting är svårt, 

jag liksom kör fast, då så kan… Jag tappar motivation, alltså... Så... Den bara sjunker ner. Eh... 

Och så känner jag bara, jag orkar inte liksom. Så skjuter jag det åt sidan och gör något annat. 

Och det är ju dumt att göra så... Men samtidigt så, om det är typ juridik och jag får ett case jag 

ska lösa, eller såhär. Och så märker jag att det är svårt... Men det går liksom om man kollar 

lagtext och så, så kan man ta sig igenom det. Då tycker jag det är mycket roligare för då är det 

något jag är intresserad av liksom.  

 

Att elevernas motivation påverkas av lektionsinnehållet kan som tidigare nämnts förklaras med 

hjälp av det kognitiva perspektivet som menar att de kunskaper eleverna sätter upp som mål 

behöver vara relevanta eller meningsfulla utifrån deras egna värderingar.86 Att svårighetgraden är 

av betydelse för motivationen kan hänga ihop med Piagets teori om att människor har ett begär 

att förstå eller komma underfund med något.87 Törsten efter kunskap kan ses som drivkraften till 

motivation och lärande88 vilket också innebär att innehållet som skolan lär ut behöver vara av 

utmanande karaktär. Således behöver det finnas något som eleverna inte förstår eller ser som en 

utmaning för att de ska känna sig studiemotiverade. Det kan dock diskuteras hur man ska förstå 

det i förhållande till att eleverna menar att studiemotivationen påverkas negativt om något som 

upplevs som svårt dyker upp i ett ämne som de är ointresserade av eller tycker är tråkigt. Inom 

kognitivismen kommer motivation inifrån oss själva och människan genomför saker för att det 

exempelvis är intressant, roligt eller utmanande. Denna iakttagelse som gjorts visar att det är till 

                                                             
86 Giota, Joanna, Individualiserad undervisning i skolan: en forskningsöversikt, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2013, 
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fördel för elevernas studiemotivation om utmaningarna dyker upp i de ämnen som eleverna är 

intresserade av eller tycker är roliga medan utmaningar har en negativ påverkan om eleverna 

finner ämnet tråkigt eller ointressant. Studiemotivationen hos eleverna verkar således vara 

tämligen styrt av deras inställning och känslor för ämnet. Att något är roligt eller intressant visar 

sig inte ha någon negativ påverkan på elevernas studiemotivation. När något uppfattas som 

utmanande kan det dock både påverka studiemotivationen negativt och positivt, det beror på 

sammanhanget som utmaningen uppstår i.  

Det blir tydligt att eleverna upplever att deras studiemotivation missgynnas om uppgifterna 

uppfattas som tråkiga, ointressanta eller inte väcker en nyfikenhet hos eleverna genom 

exempelvis nya och varierande lektionsupplägg eller innehåll. Detta hänger ihop med det som 

kallas inre motivation vilket således kan tolkas som en viktig del i deras studiemotivation. När 

den inre motivationen är hög, dvs. när något enligt dem är intressant, meningsfullt, roligt 

etcetera är eleverna följaktligen mer studiemotiverade. Är den inre motivationen låg, dvs. att 

något är ointressant, meningslöst eller tråkigt blir studiemotivationen lägre. En 

intresseväckande iakttagelse är dock att flera elever uttrycker under intervjuernas gång att 

även om de tycker ett ämne är ointressant eller tråkigt så genomför de uppgifterna som 

tilldelas av läraren för att åtminstone bli godkänd på kursen eller för att de strävar efter att få 

så höga betyg som möjligt. Under en av gruppintervjuerna när studiemotivation diskuteras i 

relation till roliga respektive tråkiga ämnen berättar en elev om spanskalektionerna som hon 

inte alls såg fram emot. Ändå fortsatte hon dyka upp på lektionerna för att minst få ett 

godkänt betyg i kursen och därav få de meritpoäng som kursen ger. Det går därför att 

ifrågasätta hur mycket den inre motivationen verkligen påverkar deras studiemotivation 

eftersom de faktiskt genomför skoluppgifterna ändå. 

6.1.2 Feedbacks påverkan på elevernas studiemotivation 

Även feedback upplevs som motiverande enligt eleverna. Feedback som är motiverande är enligt 

eleverna av konstruktivt slag, det ska alltså finnas information i återkopplingen som visar hur de 

kan utvecklas ytterligare eller vad de kan förbättra. Elev 2A tycker konstruktiv kritik är viktigt 

för att kunna utvecklas, då vet hon vad hon ska öva eller plugga mer på. Hon beskriver att det är 

viktigt att det känns som om man hela tiden utvecklas, annars avstannar studiemotivationen. 

Feedback från läraren framstår därför som ett viktigt verktyg för hennes egen utveckling. Vidare 
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säger 2B att i situationer där han exempelvis får tillbaka ett prov med ett dåligt betyg kan 

feedback innehållande förslag på förbättringsområden eller vad som krävs för att komma upp till 

nästa nivå göra att hans motivation ökar litegrann.  

Även i första gruppintervjun menar eleverna att feedback påverkar deras motivation. En av dem 

tar upp vikten av feedback innehållande förbättringsförslag. Hon säger att ”man vill ju ändå ha 

något att bita tag i, nåt att förbättra”. Det framkommer också att de vill bli glada för den feedback 

de får, den får alltså inte vara allt för negativ. Elev 1C förklarar att negativ feedback gör att hon 

känner att allt hon gjort var dåligt och man känner att den nerlagda tiden på arbetet var 

bortkastad. Under tredje gruppintervjun förklarar en elev att: 

Elev 3A: Konstruktiv kritik är jättebra tycker jag. Det pushar en verkligen. Jag kan ta ett annat 

exempel som fotbollsspelare, det har lite... Det är samma sak där. Om du som, vi säger back, får 

feedback av din tränare vad du kan göra bättre, nästa match om du sätter till det, då blir det 

bättre. Du känner dig mer motiverad och tränar på de sakerna.  

 

När läraren eller en annan person ger förslag på utvecklingsmöjligheter förklarar 3A att ”man 

hittar mer glöd”. Det återkommer att negativ feedback, exempelvis om läraren endast påpekar 

vad eleven inte kan, gör att eleverna ifrågasätter varför man gjort uppgiften och att det ger 

känslor av att det dem har gjort har varit i onödan.  

Elevernas uttalanden kan tolkas som om feedback är positivt för studiemotivationen så länge som 

feedbacken inte är allt för negativ. Innehåller feedbacken information om hur de kan utvecklas 

vidare blir eleverna mer studiemotiverade. Det kan tyda på att de drivs av en inre motivation. Den 

inre motivationen kännetecknas som tidigare nämnts av en ambition eller strävan efter att lära 

sig89 vilket eleverna bör anses ha eftersom de påpekar vikten av att kunna utvecklas, förbättras 

eller nå en högre nivå. Det kognitiva perspektivet erbjuder en tänkbar förklaringsmodell om 

anledningen till feedback som motivationsfaktor, nämligen att människan gör saker för att det 

utmanar eller tillfredsställer oss mentalt.90 Feedback till eleverna innehållande information om 

hur de kan utvecklas utmanar dem följaktligen att lära sig mer och beskriver ofta hur de ska gå 

tillväga. Frågan är om elevernas strävan av att lära sig mer har att göra med att själva aktiviteten 

                                                             
89 Hugo, Martin, Motivationsskapande undervisning och lärmiljö, Skolverket, Stockholm, 2018, sida 2 
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ger dem tillfredsställelse vilket är drivkraften vid en inre motivation. Kanske är det snarare 

strävan efter höga betyg, dvs. en yttre motivation, som gör att feedback anses ha en motiverande 

effekt. Anledningen till att eleverna strävar att utvecklas framkommer dock inte vid intervjuerna 

men eftersom de allra flesta eleverna menar att betyg gör dem mest studiemotiverade kan en 

tolkning vara att det är strävan efter höga betyg som också gör att de strävar efter att utvecklas. 

Feedback skulle därför även kunna kategoriseras som en del av den yttre motivationen men 

eftersom eleverna i denna undersökning betonar feedbackens roll för deras utveckling och ej 

feedback som ett mål i sig eller som belöning anses den vara en del av den inre motivationen. 

6.2 Yttre motivation 

Nedan presenteras det material som rör den yttre motivationens påverkan på elevernas 

studiemotivation. Yttre motivation uppstår från faktorer som är relaterade till miljön, exempelvis 

belöningar eller bestraffningar.91 När elever drivs av yttre motivation gör de något för att få något 

annat som anses vara värdefullt men som däremot inte har någon direkt koppling till aktiviteten 

som genomförs.92 

6.2.1 Betygs påverkan på elevernas studiemotivation 

Gruppintervjuerna visar att även betyg påverkar elevernas upplevda studiemotivation. Vid frågan 

om det finns några tillfällen då de känner sig extra studiemotiverade svarar två av eleverna:  

1B: När det går bra. När man får tillbaka det man som man liksom har kämpat för. Och man har 

fått typ ett A eller B. Då blir det såhär, man ba "yes"!  

1C: Ja då blir man mer taggad.  

1B: Då vill man fortsätta göra bra. 

 

Liknande resonemang är återkommande i resterande gruppintervjuer. Det framgår att flera elever 

ser betyg som drivkraften till att de pluggar och att de även vill uppnå så höga betyg som möjligt. 

Vidare blir de mer motiverade om det går bra i ett ämne, dvs. att de får höga betyg, och vill då 

fortsätta göra ännu bättre ifrån sig. Elev 2B menar att ett högt betyg får en att känna sig bra och 

att det får en att vilja fortsätta hålla en hög nivå för att inte riskera att sänka sitt betyg. Vidare 

berättar han att risken för att sänka sitt betyg sporrar honom att göra uppgifter även om han inte 
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tycker att det är kul. Det är tydligt att flera elever upplever att de blir mer studiemotiverade när 

det går bra, att det de kämpat för ger resultat i form av ett högt betyg. Deras resonemang om att 

vilja fortsätta göra bra ifrån sig eller till och med prestera ännu bättre kan förklaras med Skinners 

begrepp operant betingning.93 Då ett beteende belönas, i det här fallet med ett högt betyg, så ger 

det upphov till att man vill fortsätta upprepa det beteendet.  

Under gruppintervjuernas gång framkommer det att ett lägre betyg än förväntat kan ha en viss 

negativ påverkan på deras studiemotivation kortsiktigt då det upplevs som jobbigt eller leder till 

irritationskänslor. Alla tre elever som deltog i första gruppintervjun säger dock att de släpper det 

snabbt och blickar framåt istället samt försöker göra bättre ifrån sig nästa gång. 1C förklarar det 

som ”typ revansch”. Vid frågan om hur ett bra betyg påverkar dem svarar elev 1C att ”då slipper 

man den här dippen”. Elev 3D säger att ett bra betyg på en uppsats som man lagt ner mycket tid 

på leder till att man vill fortsätta medan ett lågt betyg snarare hade gjort att hon aldrig hade lagt 

ner den tiden som lagts ner på uppsatsen en gång till. I termer av straff och belöning kan betyg ha 

båda funktionerna. I alla tre gruppintervjuer är höga betyg eftersträvansvärt och bör således ses 

som en belöning medan låga betyg kan ses som ett straff. Eleverna i första gruppintervjun 

uttrycker att de försöker göra bättre ifrån sig nästa gång om de har fått ett lågt betyg på en uppgift 

vilket antingen kan tolkas som om de, i enlighet med det behavioristiska synsättet, försöker 

undvika obehag dvs. ett straff i form av ett lågt betyg eller att de vill åt belöningen dvs. ett högre 

betyg. Denna förklaring går inte till fullo att applicera på elev 3D:s resonemang som menar att ett 

lågt betyg hade lett till att hon inte hade lagt ner den tiden igen. Belöning i form av bra betyg får 

elev 3D att vilja fortsätta göra bra ifrån sig och påverkar således hennes studiemotivation positivt 

men ett lågt betyg, dvs. ett straff, verkar nödvändigtvis inte få henne att försöka undvika att 

hamna i samma situation igen vilket enligt Skinners teori hade skett.  

Elevernas utsagor pekar följaktligen på att den yttre motivationen i form av betyg påverkar deras 

studiemotivation mycket. Nästan alla elever rankar också betyg som den faktor som de upplever 

har störst betydelse för deras studiemotivation. Flera elever menar också att de troligtvis inte hade 

försökt göra sitt bästa i skolan eller ansträngt sig om det inte vore för betygens skull. Att få bra 

betyg verkar vara högt prioriterat hos eleverna vilket kan bero på att alla uppger att de har planer 

eller mål att studera vidare efter gymnasiet. Elev 2A ger dock en alternativ förklaring till 

                                                             
93 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000, sida 52 
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betygens påverkan på studiemotivationen. Nämligen att hon känner att hon vill ha en belöning för 

sin ansträngning. Belöningen verkar driva henne framåt även om hon under samma gruppintervju 

uttrycker att det hade varit skönt att slippa betygen. Det blir tydligt att skolaktiviteterna således 

genomförs för att nå ett mål som i själva verket inte har med aktiviteten att göra, dvs. få betyg 

som räcker för att komma in på en vidareutbildning eller för att få en belöning i form av betyg 

som eleven känner sig nöjd med. Det behavioristiska perspektivet utgår från att straff och 

belöningar är huvudorsaken till att människor engagerar sig och utför handlingar94 och kan 

följaktligen förklara varför eleverna uppfattar att betygen har betydelse för deras 

studiemotivation. 

Betyg som yttre motivation behöver dock inte enbart ha en positiv påverkan på elevernas 

studiemotivation. Ett gemensamt tema som går att finna bland några elevers utsagor är att 

återkommande bra betyg kan få eleverna att slappna av vilket leder till att de inte gör så mycket 

eller lägger ner lika mycket tid på kommande uppgifter. Elev 2A säger vid frågan om det finns 

något tillfälle då bra betyg påverkat deras motivation negativt att ”då slappnar man av lite och 

sen går det kanske lite nedför”. Om motivation ses som det som ger upphov till aktivitet kan 

återkommande betyg som i elevernas ögon uppfattas som bra leda till att aktiviteten tillfälligt 

stannar av eller att engagemanget minskar. Detta visar att Skinners teori om att belöningar leder 

till upprepningar av beteendet inte är applicerbar på alla situationer.  

6.2.2 Beröms påverkan på elevernas studiemotivation 

Även beröm upplever eleverna har en positiv påverkan på deras studiemotivation. De uppger 

dessutom att de inte upplever att beröm har en negativ effekt på deras studiemotivation. Vid 

frågan om hur de upplever att beröm påverkar deras studiemotivation svarar flera elever att det 

påverkar mycket. I första gruppintervju säger två elever att:   

1B: Jag tycker det påverkar mycket. Alltså om man gjort en uppgift, säg man lämnat in en 

inlämning, och så har läraren skrivit kommentarer, och så är det så jättebra, de typ skriver, alltså 

de skriver, det är jättebra text typ, alltså då det typ lyfter mig, mitt självförtroende jättemycket, 

jag tycker det påverkar jättemycket.  

1A: Ja för jag tänker typ, när vi skrev vårt gymnasiearbete, jag fick jättebra, alltså av (lärarens 

namn), han bara... Jag fick jättemycket beröm av han. Och då blir det såhär, då tycker… Då var 

det jättekul att skriva och det kändes liksom.... Det kändes jättebra. Så det har absolut betydelse. 

                                                             
94 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 
sida 462 
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Citatet ovan visar att beröm från läraren ger upphov till positiva känslor hos eleverna. Dessa 

upplevelser återkommer i alla tre gruppintervjuer. Dessutom återkommer det också i 

gruppintervjuerna att beröm påverkar självförtroendet positivt. En av eleverna förklarar att det 

nödvändigtvis inte enbart gäller i det ämnet där berömmet gavs utan självförtroendet kan öka i 

andra ämnen också. Att beröm gör att skolarbetet blir roligare blir också tydligt i det insamlade 

materialet. Vidare framkommer en bild av att beröm ger bekräftelse på att man är duktig och att 

tiden som har lagts ner på skoluppgiften var värt besväret. En av eleverna i tredje gruppintervjun 

berättar att beröm får henne att vilja göra mer. I detta fall kan beröm ses som en immateriell 

belöning som har en förstärkande effekt på beteendet vilket också gör att beteendet upprepas, 

precis som Skinners teori pekar på.95 Enligt behaviorismen dit Skinner tillhör, är det 

erfarenheterna av belöning som får människan att utföra handlingar.96 Eftersom eleven uttrycker 

att beröm får henne att vilja göra mer är en rimlig tolkning att hon har tänkt att upprepa det 

beteende som gav upphov till berömmet. Beröm kan således ha en förstärkande effekt.  

Upplevelsen om vems beröm som påverkar deras motivation mest skiljer sig dock mellan 

gruppintervjuerna. Lärarens beröm upplevs av eleverna i första och andra gruppintervjun har 

störst inverkan på deras motivation medan eleverna i tredje intervjun även lyfter fram föräldrarna 

som viktiga utöver lärarna. Vid frågan om vems beröm som påverkar deras studiemotivation mest 

resonerar några elever följande: 

1A: Jag tycker lärare. 

1B: Ja jag tycker också lärare… För dom har liksom, dom behöver liksom inte säga att man är 

duktig. Men föräldrar säger... Ja du är duktig. 

1C: Ja dom säger alltid det… 

1B: Man blir ju glad, men alltså vad ska dom säga... Men en lärare kan ju va, alltså mer hård. 

Typ du kunde gjort det här bättre... Och då tar man... Det känns ju mer äkta typ. 
 

Liknande tankegångar syns i andra gruppintervjun. De menar att det är kul att få beröm från 

föräldrarna men eftersom de inte är ”opartiska” är det inget som de tar åt sig så mycket av. 

Lärares beröm betyder dock mycket för dem med förklaringen att det är ”lärare som bedömer”. 

Även i första och tredje gruppintervjun återfinns denna tanke. En elev säger exempelvis att 

                                                             
95 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000, sida 52 
96 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 
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lärarens beröm betyder mycket ”för att det är den som bedömer” och en annan ”för att det är de 

som betygsätter”. För alla fyra elever som deltog i tredje gruppintervjun upplevs föräldrarnas 

beröm vara viktiga för deras studiemotivation. Elev 3A menar att föräldrarna kan påverka 

studiemotivationen mest när det gäller beröm. Vid en närmare förklaring berättar han att det är 

dem man försöker imponera på och ”visa att man inte är värdelös” för. När man får beröm av 

dem beskriver han känslor av lycka och lättnad. Om hans föräldrar inte är helt nöjda med hans 

prestation och säger åt honom att det han har gjort är bra men att ”du kan göra bättre” känner han 

sig otillräcklig samt att det tar glädjen ifrån honom. Även om beröm från hans föräldrar betyder 

mycket för honom framkommer det inte under intervjun om föräldrarnas beröm får honom att 

vilja upprepa beteendet, exempelvis att fortsätta få höga betyg i skolan, vilket i det här fallet gör 

det svårt att avgöra om beröm har en förstärkningseffekt på honom i enlighet med Skinners teori.  

Det blir tydligt i de tre gruppintervjuerna att attraktionskraften i föräldrarnas beröm varierar 

medan den finns en samstämmighet bland eleverna om att lärarens beröm ses som attraktivt 

eftersom det är de som bedömer och sätter betyg och att lärarens beröm har positiv påverkan på 

studiemotivationen. Vidare går det att urskilja att den yttre motivationen i form av beröm tillför 

lustkänslor inför skolarbetet och studierna men det är inte lika tydligt om denna typ av yttre 

motivation har lika stor påverkan på deras studiemotivation som betygen verkar ha. När positiva 

resultat upplevs, exempelvis genom beröm, säger Skinners teori att individer har en tendens att 

upprepa beteendet.97 Om beröm faktiskt har en förstärkande effekt på studiemotivationen 

framkommer dock inte lika tydligt eftersom bara en elev uttryckligen säger att beröm får henne 

att vilja göra mer.  

 

7. Diskussion 

Det avslutande kapitlet sammanfattar först det presenterade materialet i resultat- och analysdelen. 

Sedan sätts detta i relation till tidigare forskning och avslutas med en kritisk diskussion om 

elevers studiemotivation i förhållande till nyttoaspekten och hur skolan ska förhålla sig till detta.  

 

                                                             
97 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000, sida 52 
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7.1 Sammanfattning 

För att återknyta till undersökningens frågeställning ”hur påverkar inre och yttre motivation 

gymnasieelevers studiemotivation och hur kan det förklaras?” framträder en bild i det 

sammanställda materialet att både inre och yttre motivation påverkar elevernas upplevda 

studiemotivation. När den inre respektive yttre motivationen är hög påverkas elevernas 

studiemotivation positivt. Den inre motivationen har betydelse för elevernas studiemotivation på 

så sätt att när ämnena eller lektionerna uppfattas som roliga, meningsfulla, utmanande samt om 

eleverna får möjlighet att utvecklas upplever de att deras studiemotivation ökar. Även den yttre 

motivationen i form av betyg och beröm upplever eleverna påverkar deras studiemotivation 

positivt. Det verkar dock inte som om beröm i form av belöning är det främsta skälet till att 

eleverna känner sig studiemotiverade. Beröm leder snarare till att skolarbetet upplevs som kul 

vilket tyder på att yttre motivation, i detta fall beröm, kan påverka den inre motivationen (dvs. att 

något upplevs som roligt). Det visar att de två olika typerna av motivation inte är helt skilda utan 

samverkar och att en och samma motivationsfaktor kan ha effekt både på den inre och yttre 

motivationen.  

Eleverna upplever att deras studiemotivation minskar när lektionerna eller ämnena uppfattas som 

tråkiga. När eleverna inte känner sig inre motiverade påverkas alltså deras motivation för att 

studera negativt. Att något upplevs som tråkigt enligt dem behöver dock inte ha att göra med 

ointresse för ämnet utan utformningen på lektionerna och varierade arbetssätt har stor betydelse 

enligt eleverna. När studierna inte heller upplevs som tillräckligt utmanade, dvs. att det är en för 

enkel nivå, uttrycks även då känslor av att skolan är tråkig. Det visar sig dock att aktiviteter som 

är utmanande kan påverka studiemotivationen negativt om utmaningen förekommer i ett ämne 

som eleverna finner ointressant. 

Vidare synliggör det sammanställda materialet att nyttoaspekten, som även den tillhör den inre 

motivationen, är viktig för elevernas studiemotivation. De vill kunna förstå nyttan av de 

kunskaper som undervisningen syftar att de ska lära sig. Sådant som eleverna inte känner att de 

kommer ha nytta av senare i livet gör dem omotiverade. Den yttre motivationen i form av strävan 

efter höga betyg behöver inte endast ha en positiv påverkan på studiemotivationen utan flera 

elever resonerar att återkommande bra betyg får eleverna att slappna av vilket gör att deras 

engagemang för skolan minskar och således studiemotivation vilket kan ha en negativ påverkan 
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på senare betyg eller uppgifter. Analysen av det sammanställda materialet visar också att den 

yttre motivationen genom betyg verkar vara den mest avgörande faktorn när det gäller om 

eleverna känner sig studiemotiverade eller inte. Även när den inre motivationen är låg uttrycker 

eleverna att de genomför uppgifterna för att de vill bli godkända på kursen eller för att få så höga 

betyg som möjligt. Dessutom menar de att de inte hade ansträngt sig lika mycket eller lagt ner 

lika mycket tid om det inte vore för betygens skull. Studiemotivationen tycks således öka eller 

fortsätter vara närvarande på grund av betygen. Den inre motivationen har förvisso betydelse men 

när det kommer till kritan är det betygen som främst får eleverna att genomföra skoluppgifterna.  

Behaviorismen och kognitivismen erbjuder två olika förklaringsmodeller gällande varför inre och 

yttre motivation påverkar studiemotivationen. Behaviorismen förklarar att den yttre motivationen 

påverkar studiemotivationen för att eleverna vill ha belöningar och undvika straff. När belöningar 

ges upplever eleverna som har intervjuats att deras motivation gentemot studier oftast påverkas 

positivt men det finns dock vissa undantag. I det sammanställda materialet framkommer det 

nämligen att eleverna upplever att belöningar i form av höga betyg gör att motivationen tillfälligt 

kan minska. De beskriver att de slappnar av eller tillfälligt inte lägger ner lika mycket tid eller 

ansträngning gentemot studierna. Vidare förklarar kognitivismen den inre motivationens 

påverkan på studiemotivation genom att eleverna blir motiverade när något upplevs som roligt, 

intressant, meningsfullt och omotiverade när något är tråkigt, ointressant eller meningslöst med 

mera. Det kan förklara varför eleverna upplever att ämnets eller lektionernas innehåll har 

betydelse för deras studiemotivation. 

Sammanfattningsvis visar kategoriseringarna av inre och yttre motivation att båda typerna 

påverkar elevernas upplevda studiemotivation. Analysen av intervjuerna åskådliggör att när den 

inre eller yttre motivationen påverkar studiemotivation negativt respektive positivt är relativt 

situationsbunden men att de flesta eleverna resonerar liknande om dess påverkan. Den yttre 

motivationen i form av betyg tycks dock påverka de intervjuade elevernas studiemotivation 

mycket eftersom det driver dem till att faktiskt genomföra uppgifterna även om det upplevs som 

tråkiga eller meningslösa samt att de menar att de inte hade ansträngt sig om det inte vore för att 

de blev betygsatta. 
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7.2 Resultatet i relation till tidigare forskning 

Min undersökning som presenteras i resultat- och analysdelen visar sig till stor del bekräfta den 

tidigare forskningen som tidigare har presenterats i kapitel 2. I Jan Blomgrens avhandling där 

grundskoleelevers motivation undersöks, framkommer det att eleverna vill förstå hur 

ämneskunskaperna kan komma till nytta för deras personliga mål och syften98 vilket också mina 

intervjuer med gymnasieelever bekräftar. De upplever dock att lärarna är dåliga på att förklara 

eller motivera på vilket sätt ämneskunskaperna kan vara nyttiga för dem. Vidare visar Blomgrens 

avhandling att uppgifterna i skolan måste kännas meningsfulla för att bidra till upplevelser av 

lärande.99 Mina genomförda intervjuer visar att när eleverna inte förstår syftet med 

ämneskunskaperna upplever de känslor av meningslöshet vilket de i sin tur menar påverkar 

studiemotivationen negativt. Skolinspektionens kvalitetsgranskning om gymnasieskolans 

undervisning av matematik åskådliggör att elevernas lust att lära matematik påverkas negativt om 

de inte ser nyttan med ämnet.100 Under intervjuernas gång bekräftas även detta av eleverna, när 

de förstår nyttan med ämneskunskaperna ökar deras vilja att lära sig. Gun Imsens beskrivning av 

det kognitiva perspektivet syn på motivation belyser att människan är framåtblickande och gör 

således bedömningar om målet är önskvärt eller eftersträvansvärt.101 Om man med mål menar 

kunskaper i ett eller flera ämnen är min slutsats att eleverna är framåtblickande och målet i form 

av kunskaper ses som mer värt att sträva efter om de ser nyttan av dem i framtiden. Det kan 

förklara varför elevernas studiemotivation påverkas negativt när de inte ser nyttan med 

ämneskunskaperna. För att få eleverna mer studiemotiverade kan en metod vara att läraren 

således försöker hitta kopplingar mellan ämnet eller uppgifterna och elevernas personliga mål, 

framtidsplaner samt vardagsliv.  

Anders Jönsson skriver att en förekommande åsikt är att betyg motiverar och alltså fyller en 

pedagogisk funktion men att det inte finns några belägg för detta.102 Mina intervjuer skulle jag 

dock vilja påstå visar på det motsatta. De intervjuade eleverna upplever att betyg visst påverkar 

deras studiemotivation, speciellt om de får höga betyg. Då blir de motiverade att fortsätta 

                                                             
98 Blomgren, Jan, Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö, Acta universitatis 
Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016,Göteborg, 2016, sida 128 
99 Ibid, sida 128 
100 Skolinspektionen, Undervisningen i matematik i gymnasieskolan, Stockholm, 2010, sida 24 
101 Imsen, Gunn, Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi, 4., rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, 
sida 463 
102 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 3., [utök.] uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2013, sida 178 
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prestera. Detta resultat bekräftar Blomgrens avhandling som också visar att vissa elever upplever 

att betyg utmanar dem till att prestera bättre i skolan.103 Något som inte är lika tydligt i min 

undersökning är hur ett lågt eller sänkt betyg påverkar eleverna. Blomgren framhåller att elever 

som fått ett sänkt betyg eller ett lägre betyg som de inte hade förväntat sig leder till att de inte 

försöker på samma sätt som tidigare eller att de ger upp.104 Mina gruppintervjuer visar snarare att 

eleverna känner revanschlust och försöker göra bättre ifrån sig nästa gång, bara en elev uttrycker 

bokstavligen att hon inte hade lagt ner samma tid igen om hon hade fått ett lågt betyg.  

Peter Gärdenfors menar att det behövs mer forskning om när yttre belöningar har en negativ 

respektive positiv effekt på motivationen.105 Min slutsats utifrån materialet är att yttre belöningar 

i form av höga betyg kan ha en negativ effekt på elevers studiemotivation medan beröm inte 

påverkar den negativt. Det styrks av elevernas yttranden om att återkommande höga betyg kan få 

dem att tillfälligt slappna av vilket de menar kan leda till att de tillfälligt inte anstränger sig lika 

mycket samt deras påståenden att beröm inte påverkar deras studiemotivation negativt. Det krävs 

dock ytterligare forskning för att bevisa detta, min slutsats baseras enbart på elevernas uttalanden 

om sina egna upplevelser.  

Giotas litteraturöversikt om elevers motivation visar att den inre motivationen kan missgynnas 

om de får belöningar eller beröm.106 Det skiljer sig dock från de gruppintervjuer med 

gymnasieeleverna som har deltagit i min undersökning. Där visar det sig snarare att beröm kan 

påverka den inre motivationen positivt i och med att beröm gör att studierna upplevs som 

roligare. Jönsson skriver att betyg som yttre motivationsfaktor kan sporra eleverna att lära sig 

oavsett intresse för själva innehållet107 vilket även visar sig stämma överens med mitt empiriska 

material. Även om studierna inte upplevs som roliga drivs eleverna av en strävan efter höga 

betyg. Ruth Butlers studie om motivation och betyg visar dock att motivationen ofta minskar hos 

elever som får låga betyg.108 Det framgår inte i de genomförda gruppintervjuerna vad eleverna 

                                                             
103 Blomgren, Jan, Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö, Acta universitatis 
Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2016,Göteborg, 2016, sida 140 
104 Ibid, sida 141 
105 Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå: om lärande på människans villkor, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, 
sida 85 
106 Giota, Joanna, Skoleffekter på elevers motivation och utveckling en litteraturöversikt. Pedagogisk forskning i 
Sverige. årg. 7 NR 4 (2002): 279-305, sida 299 
107 Jönsson, Anders, Lärande bedömning, 3., [utök.] uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2013, sida 187 
108 Ibid, sida 178  



35 
 

har för betyg men en tänkbar anledning till att eleverna menar att betyg påverkar deras 

studiemotivation positivt och inte negativt som Ruth Butlers undersökning visar skulle kunna 

vara just för att eleverna som det sammanställda materialet utgår från således inte har eller brukar 

få låga betyg.  

En observation som har gjorts är att eleverna har en strävan om att utvecklas. Det märks inte 

enbart för att eleverna uttrycker hur viktigt feedback är för deras utveckling samt 

studiemotivation utan även genom att eleverna vill att skolan ska utmana dem. Att skolan är för 

lätt är inte önskvärt enligt dem utan leder istället till att det blir tråkigt. Murhman och Joakims 

Samuelssons publikation om hur man ökar elevers motivation för matematik visar att det är 

viktigt för motivationen att uppgifterna inte är för enkla vilket kan leda till att skolarbetet känns 

tråkigt eller meningslöst.109 De elever som jag har intervjuat uttrycker dock önskemål om 

utmaningar överlag, inte i några specifika ämnen vilket leder till slutsatsen att alla lärare måste 

försöka hitta en svårighetsgrad i undervisningen som inte är för enkel för att på så sätt hålla 

elevernas studiemotivation uppe. Mitt material som presenteras i resultat-och analyskapitlet visar 

dock att några av eleverna upplever att deras studiemotivation kan påverkas negativt om 

utmaningarna dyker upp i de ämnen som eleverna inte är intresserade av. Vidare framkommer det 

att elevernas studiemotivation påverkas positivt av konstruktiv feedback eftersom det hjälper 

eleverna att utvecklas. Gärdenfors refererar till psykologen Reinhard Pekruns teori som säger att 

negativ feedback leder till känslan av mindre kontroll över sitt lärande vilket i sin tur leder till en 

minskning i motivationen.110 De intervjuade elevernas upplevelser bekräftar detta om man vänder 

på det. När eleverna känner kontroll över sitt lärande genom att de får feedback om hur de ska gå 

tillväga för att utvecklas upplever dem att studiemotivationen påverkas positivt. Det är dock inte 

lika tydligt om negativ feedback minskar de intervjuade elevernas motivation. De förklarar 

visserligen att negativ feedback får dem att ifrågasätta varför de gjort uppgifterna men det 

framgår inte om det påverkar studiemotivationen inför kommande uppgifter.  

 

                                                             
109 Muhrman, Karolina & Samuelsson, Joakim, Hur man ökar elevers motivation för matematik, Skolverket, 
Stockholm, 2015, sida 2 
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7.3 Kritisk diskussion 

Avslutningsvis visar resultatet inte bara vad som påverkar elevers studiemotivation utan också 

vilka utmaningar skolan kan tänkas stå inför framöver. Det blir tydligt att gymnasieeleverna har 

ett nyttomaximerande tänkande där kunskaper som de inte anses behöva i framtiden gör dem 

omotiverade. Eftersom eleverna har olika framtidsplaner gällande exempelvis yrkesval varierar 

självfallet deras inställning till de olika ämnena. Eleverna i min undersökning berättar att lärarna 

är dåliga på att motivera och förklara varför de ska lära sig ämneskunskaperna vilket gör dem 

omotiverade till att genomföra uppgifterna. För att undervisningens utfall ska bli så bra som 

möjligt är det till en stor fördel om eleverna är motiverade. Skolans utmaning blir således hur 

elever ska motiveras att göra något de inte ser nyttan med. Frågan är om de ämneskunskaper som 

lärs ut i skolan ska behöva motiveras med dess nytta för elevernas mål och framtid eller om 

utbildningens mål egentligen är något annat, exempelvis bildning. Faran med att förhålla sig till 

ett nyttoideal i utbildningen är att eleverna lär sig specialiserade kunskaper som är begränsat till 

vissa områden och i en snabb och föränderlig värld kan de specialiserade kunskaperna snabbt 

sluta efterfrågas. Bildning kan snarare anses motverka specialiseringar och istället utveckla de 

inre förmågorna och vara mer motståndskraftig mot snabba förändringar i samhället. Att motivera 

skolans innehåll med bildningstanken kan kanske vara ett sätt att motivera kunskaperna som 

skolan lär ut utan att behöva ta allt för stor hänsyn till elevernas personliga mål och framtida 

yrken.  
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9. Bilagor 

Intervjuguide  

• Vilken årskurs går ni i? 

• Vilket program går ni på?  

• Vad har ni för mål med era studier? 

• Vilka ämnen tycker ni är roligast? 

• Skulle ni säga att ni är studiemotiverade? Varför/varför inte?  

• Om något i skolan är svårt, hur påverkas er motivation då? 

• Vad upplever ni gör er studiemotiverade? (Skiljer det sig mellan olika ämnen? Hur skiljer 

sig tjejer och killars studiemotivation åt? På vilket sätt?) 

• När ökar respektive minskar er studiemotivation? 

• Hur upplever ni att kompisar påverkar er studiemotivation?  

• Hur upplever ni att föräldrar påverkar er studiemotivation? 

 

Betyg: 

• På vilket sätt påverkas er studiemotivation av betyg?  

• Känner ni er nöjda med era betyg? 

• Finns det något tillfälle då ni har upplevt att ett bra betyg har påverkat er motivation 

negativt? Kan ni ge något exempel? 

• Hur känner ni er när ni har fått ett lägre betyg än vad ni hade tänkt er?  

Feedback/beröm: 

• Hur upplever ni att beröm påverkar er studiemotivation? - Skiljer det sig åt beroende på 

om ni får beröm från lärare, vänner eller föräldrar? Kan ni ge något exempel?  

• Finns det någon situation då ni upplever att beröm påverkar er studiemotivation negativt? 

Kan ni ge exempel? 

• Hur påverkar feedback från läraren er motivation?   

• Hur känner ni er när ni får feedback som innehåller konstruktiv kritik? - Påverkar det er 

motivation positivt eller negativt? 

• Finns det något tillfälle då feedback påverkar er motivation negativt? Kan ni ge ett 

exempel? 

Meningsfullt eller intressant innehåll: 

• Hur kan lektionsinnehållet påverka er studiemotivation?  

• Hur kan ert eget intresse för ett visst ämne påverka er studiemotivation?  

• Hur påverkas er studiemotivation om ni inte förstår vad ni ska ha för nytta av de 

kunskaper som skolan lär ut? 
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• Vad upplever ni gör er mest studiemotiverade av betyg, beröm/feedback eller att ni 

känner att det ni gör i skolan är meningsfullt eller intressant? 

  


