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Abstract 

In the Swedish governing document for the mandatory school (Lpo94) it is laid down that  

The school shall strive for being a living social community that gives safety and the will and 

desire to learn. The social community and the social relations in the school everyday 

existence are thereby without hesitation very important for the students' learning. The teacher 

always wants to engage the students and create order, comfort and a good work environment.  

 

In this essay, the relationship between students' work climates, matter interests and average 

grades is studied. This gives understanding and awareness in these important parts of the 

schools´ daily activity. In order to study the relationship a combination of quantitative and 

qualitative method is used. With a quantitative method the information is collected in a 

formalized and structured way. The information/data is collected with a field survey of the 9th 

grade students on three arbitrary schools. Those three schools are to be seen only as 

representative of students' work climates, matter interests and average grades in a diversified 

reality. A formalized questionnaire survey and a collection of documents with students' 

anonymous grades give an equal and comparable picture of three schools. This equal and 

comparable picture of students' work climates, matter interests and study performances on the 

three schools give a basis and a starting point to study the relationship. From this starting 

point and bases the relationship is studied. A qualitative analysis is based on comparing the 

three schools and to see whether a clear relationship can be found. The qualitative analysis 

builds on the essay's theoretical frame of reference and the collected formalized and 

structured information/data. 

 

I find three simplifications around the studied relationship. The explanations of those three 

simplifications build up a relationship between students' work climates, matter interests and 

average grades, study performances. The conclusion I draw is, if the students' work climate 

can be improved comes positive effects on the students' learning and matter interests. The 

students' average grades are not only affected of the pedagogic and didactic quality in the 

education, it is also affected by the students' work climates. The education pedagogic and 

didactic quality is of crucial importance for students' matter interests. To revive students' 

matter interests is therefore the teachers' duty. In order to improve students' learning in the 

school and theirs average grades should one always ensure to improve the students' general 

work climate. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund – Elevers lärande i skolan 

Under 1990-talet infördes nya styrmedel i den svenska skolan. Då beslöt man från 

regeringshåll att byta termen inlärning mot lärande. Termbytet symboliserar tanken att man 

inte kan överföra kunskap, utan det är var och en som lär sig själv och utvecklar sin egen 

kunskap. Skolan ska skapa förutsättningar för det.1 Vilka är då dessa förutsättningar?   

 

Lpo94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet står det att, ”Skolan skall sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.”2 Den sociala 

gemenskapen och relationerna i skolvardagen är därmed utan tvekan mycket viktiga för 

elevernas lärande.  

 

I rapporten Nationell skolutveckling (2004) beskrivs att i dagens decentraliserade modell är 

skolledarna och de anställda den viktigaste förutsättning för en framgångsrik utveckling. Den 

nationella skolutvecklingen är en balans mellan staten och ansvaret på den decentraliserade 

lokala nivån.3  I skolverkets rapport Läget i grundskolan 1999 beskrivs att varje skola måste ta 

ansvar och förbättra måluppfyllelsen. Det finns en ohälsa och otrygghet i skolan. Inga elever 

ska må dåligt på grund av faktorer skolan kan förändra. Enligt Skolverkets undersökningar av 

attityder trivs en majoritet av eleverna och ger en relativt ljus beskrivning av vardagen. Men 

det finns elever som inte upplever tillvaron meningsfull.4  

 

En ständigt aktuell fråga i skolans värld är elevers trivsel och deras intresse inför studierna. 

Läraren vill alltid engagera eleverna och skapa ordning, trivsel samt en god arbetsmiljö. Den 

här uppsatsen handlar om sambandet mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och 

                                                
1 Birgitta Kullberg, Lust- och undervisningsbaserat lärande (Stockholm: HLS, 1994), 17.  
2 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), 7. 
3 Nationell skolutveckling  (Myndigheten för skolutveckling, 2004), 7. 
4 Läget i grundskolan 1999 (Skolverkets 1999), 8-13. 
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medelbetyg. Jag har valt att studera detta samband eftersom det är nära knutet till skolans 

undervisning och vardag. Genom att fördjupa sig i relevant litteratur har jag fått en bild av 

sambandet, vilket utgör uppsatsens teoretiska referensram. Fortsättningsvis används termen 

lärande (att lära sig) i skolsammanhang och vid allmän betraktelse. Ordet inlärning används 

enbart i samband med kognitiva eller psykologiska aspekter. Ordet trivsel används i den 

allmänna betydelsen att trivas, att uppleva välbefinnande.  

 

Allmänt känt är att elever med samma betyg i ett skolämne har olika kunskaper i skolämnet. 

Med elevers studieprestationer menas i uppsatsen hur väl de presterar i skolarbetet. En elevs 

medelbetyg avspeglar således enbart hans eller hennes studieprestationer. 

 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer (2004) Likvärdig bedömning och betygssättning 

framkommer att slutbetyg i årskurs 9 betecknas som en myndighetsutövning mot eleven. 

Lärarens bedömning kommer att få stor signifikans för elevens kommande arbetsliv, och 

möjligheten att ändra de satta slutbetygen är mycket begränsad för elever. Betygen ska enbart 

avspegla de mål eleven nått i varje skolämnes kursplan.5  

 

Begreppet Lust att lära innebär att, ”Den lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit 

till sin förmåga att på egen hand och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap.”6  

1.2 Uppsatsens syfte och allmänna frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att studera sambandet mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och 

medelbetyg i den svenska grundskolan, årskurs 9 ur ett pedagogiskt perspektiv. De tre skolor 

som ingår i denna studie ses enbart som representativa skolor avseende elevers arbetsklimat, 

ämnesintresse och medelbetyg i en mångskiftande verklighet.  

 

Med en fältundersökning på vardera av de tre skolorna har information/data insamlats genom 

ett formaliserat tillvägagångssätt. Detta har gett en likvärdig och jämförbar bild av de tre 

skolorna med avseende på elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Det 

formaliserade tillvägagångssättet möjliggör jämförelser mellan de tre skolorna och analys av 

                                                
5 Likvärdig bedömning och betygsättning  (Skolverkets allmänna råd och kommentarer, 2004), 28-29. 
6 Lusten att lära – mot fokus på matematik (Skolverket 2003), 9. 
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den insamlade informationen/data. Den insamlade information/data är sammanställd till 

uppsatsens resultat. Uppsatsens analys av resultatet bygger på jämförelser mellan de tre 

skolorna. 

 

Uppsatsens resultat är således både ett underlag och en utgångspunkt för att studera 

sambandet mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Uppsatsens teoretiska 

referensram används för att studera sambandet med denna utgångspunkt. Att studera 

sambandet ger kännedom om dessa tre viktiga aspekter i skolans verksamhet, i dess vardag 

och undervisning.   

 

Uppsatsens allmänna frågeställning är, hur påverkas elevers medelbetyg, studieprestationer av 

deras arbetsklimat och ämnesintresse?  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till ett pedagogiskt perspektiv på sambandet mellan elevers 

arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Det pedagogiska perspektivet är avgränsat och 

avser diskussionen kring analysen av uppsatsens resultat. Elevers ämnesintresse är begränsat 

till 10 teoretiska skolämnen, årskurs 9. Se bilaga 1.  

1.4 Definitioner 

Här fastställs uppsatsens definitioner av elevers arbetsklimat och elevers ämnesintresse. Dessa 

två definitioner används för att analysera elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg 

på de tre skolorna och vidareföljande förklarande diskussion. För att möjliggöra analys är 

elevers arbetsklimat och elevers ämnesintresse definierade i enlighet med det formaliserade 

tillvägagångssätt som information/data insamlats.  

 

För att estimera elevers arbetsklimat på tre skolor använde jag enkätfrågor som är identiska 

med TEMO -undersökning år 2002 och 2004 gällande trivsel och arbetsmiljö i skolan. För att 

möjliggöra analys har jag grupperat dessa enkätfrågor, se bilaga 2. Denna gruppering utgör 

definitionen av elevers arbetsklimat. Definitionen av elevers arbetsklimat är därmed,  
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Elevers upplevelse av: Trivsel, Gemenskap, Kontakt med lärare, Kontakt med skolans 

personal, Ordning på skolan, Konfliktlösning och Skolans lokaler 

 

Bakgrunden till hur dessa TEMO- enkätfrågor ursprungligen används är följande.  

TEMO är ett välkänt undersökningsföretag som utför och skräddarsyr undersökningsuppdrag 

åt tidningar, intresseorganisationer, myndigheter och företag ect. Målgruppen är ofta den 

svenska allmänheten.7 Rådet för skolans måluppfyllelse gav TEMO undersökningsuppdrag 

åren 2002 och 2004. Syftet var att följa måluppfyllelsen i skolan med avseende på kunskaps-, 

arbetsmiljö- och sociala mål. Enkätfrågorna som gäller trivsel och arbetsmiljö i skolan är 

uppdelade i det psykosociala klimatet och skolans lokaler.8   

 

För att estimera elevers ämnesintresse på tre skolor använde jag egenskrivna enkätfrågor. För 

att möjliggöra analys är elevers ämnesintresse definierat i enlighet med de egenskrivna 

enkätfrågorna. Definitionen av elevers ämnesintresse är, Eleven finner skolämnen 

intressanta av någon anledning.  

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel och har här inledds med kapitel 1 (Inledning). Följande 

viktiga frågeställning har betonats, vad är förutsättningarna för elevernas lärande i skolan?  

Därefter har uppsatsens syfte, allmänna frågeställning, avgränsningar och definitioner 

fastställts.  

 

Uppsatsens teoretiska referensram är presenterad i kapitel 2 (Teoretisk referensram). Denna 

teori används för att studera sambandet mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och 

medelbetyg. Likaså används den för att förklara det som framkommit av analysen av de 

insamlade data. Ordet data är valt eftersom den insamlade informationen omvandlas till att 

utgöras av siffror och mängder.  

 

Kapitel 3 (Metod), handlar inledningsvis om val av metod och här motiveras varför en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har valts. Även beskrivs de begränsningar 

                                                
7 www.temo.se 
8 Arbetsklimatet i skolan (Rådet för skolans måluppfyllelse 2005), 4-5. 
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detta val av metod medför. Därefter beskrivs hur information/data insamlats med ett 

formaliserat tillvägagångssätt på tre skolor. Information/data om elevers arbetsklimat och 

ämnesintresse har insamlats med enkätfrågor. Med dokumentinsamling av elevers 

avidentifierade betyg kan deras medelbetyg beräknas. Vidare beskrivs hur den insamlade 

information/data sammanställs till uppsatsens resultat. Sist i kapitlet beskrivs hur 

fältundersökningarna genomfördes, och därefter om resultatets giltighet.  

 

I kapitel 4 (Resultat och analys) redovisas resultatet och sedan beskrivs hur resultatet 

analyseras. Analysen bygger på jämförelser mellan de tre skolorna. 

 

Kapitel 5 (Diskussion - Sambandet mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och 

medelbetyg), här förklaras det som framkommit av analysen. Dessa förklaringar bygger upp 

ett samband mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Här används 

uppsatsens definitioner av elevers arbetsklimat och elevers ämnesintresse för att förklara det 

som framkommit av analysen. Förklaringarna relateras även separat till tidigare forskning från 

Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. All teori som används i denna diskussion 

återfinns i den teoretiska referensramen, kapitel 2. Diskussionen leder till författarens slutsats. 

Läsaren bör vara uppmärksam på att det pedagogiska perspektivet för att studera sambandet i 

uppsatsen är avgränsat. 

 

I det sjätte och sista kapitlet (Slutsats) sammanfattas det som framkommit i uppsatsen, och 

avslutningsvis redogörs författarens slutsats. 

 

 

 

Den text som är understruken markerar för läsaren att texten är viktig i avseende på 

uppsatsens syfte.  

 

Ord som är fetstilmarkerade har en viktig betydelse i det beskrivna sammanhanget.    
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2 Teoretisk referensram 

Kapitlet består av tre delar. Dessa har fokus på arbetsklimatet i skolan, elevers ämnesintresse 

och elevers studieprestationer - betyg. Varje del inleds med en frågställning som kortfattat 

besvaras av tidigare forskning från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Vilket 

följs av litteraturreferenser som ger en fördjupad bild kring frågeställningen och sambandet 

mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Denna indelning av kapitlet har 

valts för att skapa ett sammanhang. Genomgående finns pedagogisk relevans till undervisning 

och skolvardag beskriven.  

 

Pedagogik handlar om vetande och metoder i undervisning och fostran.9        

2.1 Trivsel och arbetsmiljö – Arbetsklimatet i skolan 

Vad är elevers trivsel i skolan beroende av och hur inverkar det på deras lärande? 

 

I rapporten Attityder till skolan 2000 står det att, ”Trivsel är ett vitt begrepp som innefattar 

och hänger samman med många olika dimensioner i en individs högst sammansatta 

livssituation.”10 Undersökningens resultat visar att det finns ett genomgående samband mellan 

huruvida elever trivs i skolan och samtliga indikatorer på skolans sociala och fysiska 

arbetsmiljö.11 Om skolans kvalitet står det, ”Skolans kvalitet omfattar inte enbart 

utbildningens utförande utan också skolans fysiska kvaliteter - klassrum, skolgårdar och 

bibliotek. Lika viktigt för en skola av hög kvalitet är den sociala miljön. En god social miljö 

skapar trygga arbetsförhållanden och trivsel, vilket ger goda förutsättningar för lärande och 

utveckling.” 12 

                                                
9  Kullberg, 31. 
10 Attityder till skolan 2000 (Skolverket 2001), 74. 
11 Attityder till skolan 2000 (Skolverket 2001), 79. 
12 Attityder till skolan 2000 (Skolverket 2001), 66. 
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I rapporten Läget i grundskolan 1999 står det, ”När elever anger vad det är som försämrar 

trivseln i skolan, är det oftast situationen i den egna klassen som fokuseras. Bråk i 

klassrummet eller brister i den fysiska miljön, t.ex. dålig luft, är ofta orsaker till vantrivsel.”13 

2.1.1 Den fysiska arbetsmiljön i skolan 

För att understryka den fysiska miljöns betydelse i skolan följer tidigare forskning kring detta. 

En rapport från Myndigheten för skolutveckling refererar till Birgit Cold, som säger följande, 

”Vi vet att det finns ett samband mellan utformning av den fysiska miljön, trivsel och lärande, 

att vi formar och formas av vår omgivning och att det inte minst gäller skolan.”14  

Birgit Cold framhåller att, ”skolbyggnadens estetiska utformning ute och inne är en viktig och 

integrerad del av barns och ungas lärande och utveckling - inte något “extra” som ska komma 

efter att andra fysiska, funktionella och intellektuella krav har tagits tillvara.” Hon säger att 

barn inte bara lär sig av läraren, böckerna, datorerna eller varandra, utan också av den fysiska 

skolmiljön. ”Den estetiska miljön med sina visuella, akustiska, lukt- och kinestetiska 

egenskaper har betydelse för välmående och för koncentrationsförmågan med upplevelse av 

lugn, harmoni och ordning. Samtidigt ska den stimulera och inspirera till utforskande, estetisk 

undervisning och egen skapande verksamhet.”15 Även estetiska värden i skolmiljön kan bidra 

till trivsel eller vantrivsel.16  

 

Svenska Kommunförbundets studie (2003) om lokalernas betydelse för skolan omfattade 251 

skolor. Skolor byggda på 1990- talet hade genomgående de högsta betygen. Skolorna byggda 

från 1960-1975 under miljonprogrammet hade genomgående sämst betyg. Det fanns en 

koppling mellan hur skolans personal och elever uppfattade kvaliteten på verksamheten och 

de betyg eleverna fick i årskurs nio. De fysiska lokalernas betydelse var övervägande mindre 

än den betydelse som tillskrevs gott ledarskap och duktiga lärare.17 

                                                
13 Läget i grundskolan 1999 (Skolverket 1999), 11. 
14 Birgit Cold, Lärande och fysisk miljö (Pia Björklid, Myndigheten för skolutveckling 05-03-09), 51. 
15 Birgit Cold, Lärande och fysisk miljö (Pia Björklid, Myndigheten för skolutveckling 05-03-09), 35-36. 
16 Birgit Cold, Lärande och fysisk miljö (Pia Björklid, Myndigheten för skolutveckling 05-03-09), 105-106. 
17 Lärande och fysisk miljö (Pia Björklid, Myndigheten för skolutveckling 05-03-09), 89-91. 
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2.1.2 Sociala relationer     

Birgitta Bergsten beskriver att de sociala behoven är lika reella som de biologiska. Om de 

sociala behoven inte tillförställs slocknar en människas lust att leva. De sociala behoven är 

mycket mer komplicerade än att bara ha en samvaro med andra. Social trygghet är behovet av 

känslomässigt utvecklande gemenskap med andra och ett behov av andras reaktioner för att 

utveckla en personlig trygghet. Personlig trygghet är en självtillit och självkänsla att vara den 

man är, en trygghet att vila i sig själv. Det är ingen självklarhet att alla elever upplever en 

grundläggande trygghet i hemmet och i skolan, som kan bli ett allvarligt hinder i elevens 

personliga utveckling. Personlig trygghet är helt nödvändig för att individen ska kunna 

tillvarata sina utvecklingsmöjligheter.18  Om de sociala eller biologiska behoven är 

otillfredsställda kommer individens tankar och handlingar kretsa kring detta, och fördunkla 

möjligheterna till utveckling och lärande.19  

2.1.3 Lärarens betydelse i klassrummet  

Kullberg beskriver att lärarens bemötande av eleverna, lärarens förhållningssätt påverkar 

elevernas lärande i undervisningen. Den fysiska miljön, skolan lokaler inverkar även på 

lärandet. Ett positivt bemötande påverkar fysiologiskt lärandet på ett utvecklande sätt. 

Positiva tankar ger en naturlig nivå av stresshormonet cortisol. Om cortisolmängden blir för 

hög bortfaller fysiologiskt möjligheten att utveckla ens tänkande. Ett negativt förhållningssätt 

i den didaktiska omgivningen och en torftig miljö leder inte till lärande. Då uppkommer 

snarare osäkerhet eller även kroppsliga reaktioner likt svettning, ilska och förtvivlan. En 

positivt präglad miljö leder till självförlitelse och en lust att lära. Skrattet har också en positiv 

biologisk effekt som ökar blodets syrenivå.20 Elevers lust att lära är av mycket stor vikt för 

studieframgång. En lust att lära medför en inre positiv drivkraft och tillit till sin egen förmåga 

att söka kunskap, både på egen hand och tillsammans med andra. Det är betydelsefullt för 

individens utveckling och samhällets behov.21  

 

Knud Illeris, professor i utbildningsforskning beskriver följande, om undervisningen upplevs 

som innehållsmässigt eller känslomässigt oacceptabel av den enskilde eleven kommer 

                                                
18 Birgitta Bergsten, Vilja lära i skolan (Malmö: Beyronds AB, 1979), 44-46. 
19 Ibid., 66. 
20 Kullberg, 23-26. 
21 Ibid., 31. 
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lärandet att förvrängas. Antagligen lär sig eleven ingenting alls av undervisningen och 

tillägnar sig något helt annat, till exempel negativa uppfattningar om läraren, andra elever, 

skolan ect.22 Känslor laddar de kognitiva strukturer som utvecklas, samtidigt bildar känslorna 

på ett allmänt plan sina egna mönster. I detta sammanhang ska känslorna ses i vid mening, 

inte enbart sociala anti– eller sympatier och individens humör vid lärandet. Det 

förhållningssätt den lärande har till undervisningssituationen är av minst lika stor betydelse. I 

skolan kan det handla om elevens förhållande till läraren, till skolämnen och hur den skolan 

och dess vardag upplevs.23 Även fast elever lärt sig samma sak kommer känslorna få en 

inverkan på lärandets resultat. Det kommer att inverka på hur bra man minns det inlärda, hur 

benägen man blir att använda det i nya situationer. Även påverkas hur de inlärda blir 

förkunskaper till kommande kunskaper. Den känslomässiga sidan i lärandet kommer alltid ha 

inverkan på dess resultat, men inte på själva kunskapsinnehållet.24  

 

De sociala relationerna mellan elever har stor betydelse för intresset i skolarbetet. Samtidigt 

kan en alltför intensiv upptagenhet av sociala relationer göra att intresset för skolarbete 

försvinner. Lärare som skapar olust hos elever gör att de flesta elever förlorar intresset för 

skolarbetet.25  

2.2 Ämnesintresse 

Vad är elevers ämnesintresse i skolan beroende av? 

 

Elever som inte trivs i skolan uppger i mindre utsträckning än andra elever att de bryr sig om 

och är engagerade i skolarbetet. Dessa elever är mer kritiska till lärarnas förhållnings- och 

undervisningssätt.26 Att läraren visar tilltro till elevens egen förmåga är en förutsättning för att 

eleven ska bli motiverad och engagerad.27 ”Läraren anges samstämmigt av eleverna som den 

                                                
22 Knud Illeris, Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx (Lund: Studentlitteratur, 2001), 18-19. 
23 Ibid., 163-164. 
24 Ibid., 66-67. 
25 Sjöberg Lennart, Studieintresse och studiemotivation (Stockholm: Svenska arbetsgivarföreningen, 1997), 29. 
26 Attityder till skolan 2000 (Skolverket 2001), 24. 
27 Attityder till skolan 2000 (Skolverket 2001), 90. 



 15 

absolut viktigaste faktorn för lusten att lära… Lärarens engagemang och förmåga att 

motivera, inspirera och kunna förmedla att kunskap är en glädje i sig är central.”28 

2.2.1 Aktiverande pedagogik  

Sjöberg beskriver följande, att skolan har problem med elevernas trivsel och intresse är 

uppenbart. Både hög- och låg presterande barn uppvisar en sänkning av deras intresse inför 

skolarbetet med stigande ålder. Studieintresset minskar genomsnittligt under grundskolans 

gång. I en undersökning framkom att den största anledningen för elevers intresse i 

undervisningen är om undervisningsmetoden ger eleven själv möjlighet till att vara aktiv, dvs. 

en aktiverande pedagogik. En aktiverande pedagogik skapar större intresse jämfört med när 

elever är nära på passiva mottagare av information. Det finns flera skäl till det. I en 

traditionell lektion är det svårt för läraren att få med sig klassens uppmärksamhet. Elevernas 

tankar vandrar lätt iväg. Associationer för elevens tankar mot något som har inget eller lite att 

göra med lektionsinnehållet. En intresserad elev fokuserar uppmärksamheten och kan följa 

med. Det råder ett samspel mellan intresse och uppmärksamhet. Trots att lektionen är 

pedagogiskt genomtänkt av läraren kan ett bristande intresse hos elever i början av en lektion 

leda till eleven missar det väsentliga som krävs för att tillgodogöra sig lektionen. Bristande 

uppmärksamhet leder till sämre förståelse och med tiden ökande svårigheter att följa med i 

lärarens framställning.  

 

Egenkontroll är ett viktigt skäl till den aktiverande pedagogikens överlägsenhet. Människor, 

barn som vuxna strävar efter kontroll över sin situation. Vi utvecklar intresse och kreativitet 

främst när vi upplever egenkontroll. Behoven av egenkontroll kan i viss del hänföras till den 

moderna tidens uppfostringsmetoder, där barn ges en större frihet än tidigare. En aktiverande 

pedagogik medför mycket större möjligheter till egenkontroll jämfört med den traditionella 

undervisningen. Det är mycket mer givande att arbeta med egna idéer än att följa en lärares 

idéer och uppslag. Elevernas egna idéer kan tas tillvara i den aktiva pedagogiken. Dock 

innebär det att elevers valfrihet kring arbetsuppgifter ger en viss grad av egenkontroll, trots att 

en lärare har formulerat uppgifterna.29 Modern forskning har bekräftat betydelsen av optimala 

svårigheter. Utmaningar är viktiga men de måste vara lagom stora för att skapa intresse.30   

                                                
28 Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket 2001), 34-35. 
29 Sjöberg, 24-25. 
30 Ibid., 14. 
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Sjöberg understryker att utifrån teoretiska principer är det mycket svårt att förutsäga 

pedagogiska programs resultat och effekt på intresse och inlärning. Principerna ger 

begreppssystem och idéer, vilka måste prövas i praktiken. Människans beteende är komplext 

och därför är resultaten oförutsägbara.31 Ur Attityder till skolan 2000, ”Skolan behöver 

utveckla undervisningsformer där eleverna själva ingår som viktiga aktörer och skolarbetet 

bör organiseras och utformas så att det känns meningsfullt, lustfyllt och mindre stressande.”32 

2.2.2 Vad är intresse och motivation?    

Verena Kast beskriver att intresse är en del av vårt självbevarande och vår överlevnad. 

Intresse är också betydelsefullt för utvecklingen av oss själva, vår identitet och person. 

Intresse är något subjektivt som belyser något centralt i vår personlighet. Intresse ger upphov 

till varaktig verksamhet och därför räknas intresse och nyfikenhet till de emissioner som 

förstärker motivationen för inlärning. Intresse tjänar vår inre världs utveckling. Upplevelsen 

av intresse kan liknas vid att ens inre och yttre värld samspelar. Man känner sig levande, mer 

vital och upplever sig själv mer intensivt än vanligt. En närvaro och engagemang att utforska 

något som man är övertygad angår en. Nyfikenhet och intresse skiljer sig åt, intresse är 

varaktigare och en mer introvert känsla som skapar sammanhang. Nyfikenhet är däremot 

flyktig, ombytlig, livfull och lättväckt. Genom nyfikenhet kan varaktiga intressen skapas. 

Intresseutvecklingen drivs vidare genom nyfikenhet. Intresse är en av de grundläggande 

känslorna. Intresse och nyfikenhet kan iakttas hos spädbarn. Det är en fundamental emission 

som hör till människans natur. I vetenskapligt sammanhang är intresse en del av begreppet 

motivation. Förmågan till intresse eller en avsaknad av det påverkar direkt vår 

identitetsstruktur. Intresse som känsla är ett grundmotiv i våra liv och i vårt beteende samt 

handlingar. Vi väljer göra det vi är intresserade av, val som vi ständigt tar ställning till. 

Intresse förbinds lätt till andra upplyftande känslor som glädje, inspiration och hopp. Dessa 

känslor bidrar dessutom att människan lättare blir intresserad av något.33 Ett intresses 

inriktning har att göra med våra personliga inre och yttre omständigheter.34  

 

                                                
31 Sjöberg, 44. 
32 Attityder till skolan 2000 (Skolverket 2001), 24. 
33 Verena Kast, Att väcka intresse och nyfikenhet – långtråkighetens betydelse (Stockholm: Natur och kultur, 

2003), 9-22. 
34 Bergsten, 49-50. 
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Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft tillsammans ger mening till våra 

handlingar. Det kan definieras till det som orsakar aktivitet och ger dess mål och mening. En 

del elever konkurrerar om att vara bäst. Andra är intresserade, aktiva och tillmötesgående. 

Ordet studiemotivation används också i detta sammanhang. Handlingar kan inte enbart 

förklaras utifrån motivation. De sammanhänger även med individens grundläggande 

värderingar. Vad som anses vara gott och ont, väsentligt eller över- och underordnat i 

personen världsuppfattning. 35  

 

Gunn Imsen som är professor i pedagogik beskriver att individen har en viss grad av 

självreglerande och medverkar till att forma sitt liv. Det sker ett samspel mellan att handla 

efter sina egna intressen, samtidigt ta emot påverkan från omvärlden. Miljön sätter på samma 

gång gränser och bestämmer individens utvecklingsvillkor. Bilden av mänskligt beteende blir 

inte fullständig om man inte betraktar de miljöförhållanden individen lever med. Beteende 

uppstår som följd av ett samspel mellan personlighetsdrag och egenskaper hos den yttre 

situationen som människan befinner sig i.36       

2.2.3 Deci och Ryans teori, den självbestämmande teorin 

Sjöberg sammanfattar Deci och Ryans teori, den självbestämmande teorin (1985). I den är det 

centrala begreppet inre motivation. Ett av denna teorins viktigaste tillämpningsområden är 

studiemotivation. Teorin bygger på antagandet att vi har ett verkligt jag. De handlingar som 

styrs, initieras och kontrolleras av det verkliga jaget är de enda handlingar som är genuint fria. 

Dessa genuina handlingar är inte påverkade utifrån av till exempel belöningar eller 

bestraffningar. De är inte resultatet av att vi måste eller bör anpassa oss i viss riktning. De 

verkligt fria och genuina handlingarna är de som i största grad väcker vårt intresse. Denna 

upplevelse av autonomi, självständighet leder till inre motivation. Deci menar att inre 

motivation även stimuleras av upplevelsen av kompetens, och av att handlingen upprätthåller 

och skapar positiva sociala relationer.  Kontroll är ett centralt begrepp i den självbestämmande 

teorin. Man skiljer på två typer av kontroll. Man kan nå en upplevelse av kontroll som ger 

positiva effekter på motivationen när man klarar att uppfylla de yttre ställda kraven. Den 

andra typen av kontroll handlar om att välja uppgift. Om den typen av kontroll ges av läraren 

uppmuntras elevernas autonomi, egenkontroll vilket stimulerar inre motivation och ger 

                                                
35 Gunn Imsen, Elevens värld – introduktion till pedagogisk psykologi (Lund: Studentlitteratur, 2000) 271-273. 
36 Ibid., 277-278. 
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intresse och goda studieresultat. Våra handlingar behöver inte ha sin källa i vårt verkliga jag. 

Vid arbete mot belöning kan jag tro och känna att jag gör det av fri vilja och har full kontroll. 

Men det är inte enligt självbestämmande teorin en verkligt fri handling, därmed blir intresset 

lägre. Kontrollen utifrån har alltid samma effekt, intresset minskar. Men kontrollmomentet 

kan internaliseras. Styrningen utifrån upplevs då mindre styrande och påträngande.37  

 

De finns tre nivåer av internalisering. Inbyggd reglering innebär att man är medveten om de 

andras krav. Identifierad reglering, man identifierar sig med den andres krav och ser dem som 

sina egna. Integrerad reglering, kraven sammanordnas med ens övriga värdesystem, och blir 

inre. Sjöberg beskriver inte mer detaljerat vad integrerad reglering innebär. Vid en 

identifierad eller integrerad reglering kan intresse uppkomma. Därför är inte intresse enbart 

resultat av inre motivation och genuint fritt handlande. Ryan och Connell fann att trivsel i 

skolan och goda studieresultat samvarierade positivt med identifierad eller integrerad 

reglering. Medan extern, inbyggd reglering samvarierade med ångest och vantrivsel, även 

efter misslyckanden.38   

 

Gunn Imsen konstaterar att, elever är inte alltid intresserade av skolämnena på grund av en 

inre motivation, dvs. att det är spännande, utmanande och roligt vilket är det ideala. I 

verkligheten är det ofta andra ”intressen” som får eleverna att göra sitt skolarbete. 

Kunskapens värde bedöms efter dess nyttovärde.39    

2.3 Studieprestation - Betyg  

Vad är elevers studieprestationer och betyg i skolan beroende av? 

 

Enligt Skolverkets rapport Attityder till skolan 2000 är elevers kunskapsinhämtning beroende 

av elevens lust, motivation och attityd till utbildning.40 I Skolverkets rapport Lusten och 

möjligheten står att, ”…en stor del av lärarna och eleverna beskriver en arbets- och 

lärandemiljö som inte ger goda förutsättningar för utveckling och lärande. Resultaten väcker 

                                                
37 Sjöberg, 26-28. 
38 Ibid. 
39 Imsen, 452-453. 
40 Attityder till skolan 2000 (Skolverket 2001), 22. 
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frågan vad det skulle innebära för såväl lärarnas möjligheter som elevernas motivation, 

intresse och kunskapsutveckling om fler lärare och fler elever upplevde en lärandemiljö med 

god stämning och god ordning.”41 

2.3.1 Betyg kontra inlärning 

Om den effekt betyg har på elevers inlärning beskriver Sjöberg att belöningar har effekt på 

beteendet. Belöningar leder ofta till att beteendet inriktas mot och för att uppnå belöningen. 

Betyg är en slags belöning. Nackdelen blir dock att elevens lärande blir ett instrument för att 

nå belöningen, en sorts opportunism. Elevens inriktning blir att uppfylla lärarens specifika 

kriterier och inte att få insikt och förstå det han/hon ska lära sig. Yttre motivation leder ofta 

till att man väljer enkla uppgifter, inre motivation leder till att man väljer optimala 

utmaningar.42 Sjöberg beskriver att inom modern pedagogisk psykologi skiljer man på 

tävlings- och uppgiftscentrerad motivation. Vid tävlingsmotivation är det väsentliga att vinna 

och prestera bättre än de andra. Inlärningen blir då ytlig och opportunistisk med låg 

kreativitet. Vid uppgiftsorienterad motivation blir kunskapen mer omfattande, djupare och 

kreativiteten förbättras.43 En yttre motivation, som att nå ett visst betyg ger inte samma 

inlärningseffekt som inre motivation, dvs. intresse och engagemang för uppgiften.44 

2.3.2 En kognitiv aspekt på undervisning    

Knud Illeris beskriver detaljerat begreppet kognitiv. Begreppet innefattar de intellektuella 

funktionerna, som inlärning, minne, tänkande och problemlösningsförmåga. En grund- 

läggande princip i kognitiv teori är att människan har en spontan tendens att tolka och 

organisera sin världsuppfattning. Människan tolkar och värderar yttre påverkan självständigt 

innan hon handlar. I Jean Piaget (1896-1980) teori är i vidbemärkelse lärande en interaktions- 

process mellan befintliga kognitiva strukturer och påverkan från omgivningen, en ständig 

rekonstruktion. Varje elev har sina unika individuellt utvecklade kognitiva strukturer. Därför 

ger undervisning olika resultat i elevers lärande. Läraren måste i undervisningen ta hänsyn till 

elevers förkunskaper.45  

                                                
41 Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar (Skolverket 2006), 31. 
42 Sjöberg, 28. 
43 Ibid., 31.  
44 Bergsten, 52. 
45 Illeris, 29. 
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Birgitta Bergsten menar att man kan skilja på meningsfullt material som kan relateras till 

tidigare meningsfulla idéer och erfarenheter från meningslöst material. De båda organiseras 

olika i individens kognitiva struktur, i hennes föreställningsschema. Det meningslösa 

materialet kan inte förankras i individens aktuella föreställningsvärld och glöms bort lätt. 

Meningsfullt material riktas mot begrepp och föreställningar i individens kognitiva struktur. 

Därmed får den enskilde individens erfarenheter och intressen en avgörande betydelse för 

meningsfullheten.46  

2.3.3 Djup inlärning och ytlig inlärning 

Birgitta Bergsten (1979) menar att ytlig inlärning är det enklaste sättet för eleverna att 

motsvara skolans krav. Stoftet lärs utantill och dess sammanhang kan inte kopplas kognitivt 

till tidigare kunskaper. Det blir svårt att minnas något om man inte kan sätta det i ett 

sammanhang. Lärandet blir för mekaniskt och ytligt. ”Resultatet blir en statisk, fragmentarisk 

ytkunskap.” Denna form av lärande har ingen betydelse för individens personliga utveckling. 

De lärda kan inte användas eller tillämpas genom reflektion. Motsatsen till ytlig inlärning är 

djupinlärning som ger en helhetsbild av det som ska läras in. Med ytlig inlärning blir 

studierna inriktade på att finna uppgiftens lösning utan att egentligen lära sig något. Eleven 

undviker att reflektera, associera och förstå. Om undervisningen är intellektuellt utmanande så 

att alla elevers intresse väcks skulle det bidra till djupinriktad inlärning och förståelse. Den 

måste bygga på elevers intresse och kunskaper, inte på lärarens. Arbetsglädje och intresset får 

inte förstöras med prov som bygger på icke-utvecklande ytlig inlärning. Skolans metoder att 

kontrollera kunskap kan motverka att eleven utvecklar bestående kunskap.47    

 

Birgitta Bergsten menar att orsaken till ytlig inlärning i skolan kan vara att det material som 

eleverna ska lära sig verkar sakna en meningsfullhet för dem. Men ytlig inlärning kan också 

vara resultatet av otrygghet och elevens försök att nå de krav skolan ställer, även 

omgivningens förväntningar. Ett negativt känsloklimat begränsar elevens möjligheter till 

lärande. Här är läraren en del av känsloklimatet.48 

                                                
46 Bergsten, 34. 
47 Ibid., 31-38. 
48 Ibid., 34-35. 
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2.3.4 Elever utan fullständiga betyg och måluppfyllelsen i skolan 

Skolverkets rapport Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? (2001) pekar 

på två allmänna orsaker - Individrelaterade faktorer och processrelaterade faktorer dvs. det 

som innefattar skolans och dess personals ansvar. Tyngdpunkten av orsaksförklaringar finner 

man här. Skolan har då inte lyckats anpassa undervisningen eller haft ett negativt 

förhållningssätt mot elev och föräldrar samt varit otydliga med krav och förväntningar. De 

individrelaterade faktorer handlar om elevens sociala situation, svårighet att lära, personliga 

egenskaper samt attityd till skolarbetet och skolan. Brist på motivation och intresse hänförs 

till sistnämnda. Angående elevers personliga egenskaper kan de förväntningar läraren har på 

vissa elever påverka deras studieprestationer. Det finns kopplingar mellan individrelaterade 

faktorer och processrelaterade faktorer. Eleverna sociala situation i skolmiljön som ensamhet, 

utanförskap, besvärliga kamratrelationer är faktorer bakom en del av eleverna utan 

fullständiga betyg. Skoltrötta elever kan skolka från undervisning men inte från skolan som 

social miljö. ”Han var i skolan, men inte på lektionerna. Han trivdes här.” (lärare) ”Han gick 

till skolan nästan varje dag, men skolkade däremot delar av dagen då och då.” (rektor).49 

 

En god cirkel skapas i en skola när föräldrarna stödjer och uppmuntrar elevernas skolarbete, 

även stöder skolan i dess arbete. Föräldrar och lärare får eleverna att se det meningsfulla med 

att arbeta med skoluppgifter, och även tycka det är roligt. En samstämmighet råder och alla 

drar åt samma håll, ofta med en engagerad rektor. Allt detta bidrar till att elevernas känsla av 

kompetens stärker lusten att lära, uthålligheten och tron på utbildningens värde i framtiden. 

Omvänt är det bristen på mening som kan göra att en skola hamnar i en negativ utveckling. 

Där vantrivsel och sviktande prestationstillit är det dominerande stämningsläget, inte lust att 

lära och kompetensutveckling.50 

 

I skolverkets rapport Vad gör det för skillnad vad skolan gör? ställs den inledande frågan, 

”Hur kan man förklara de skillnader som finns mellan skolor med avseende på hur väl deras 

elever lyckas nå de nationella målen i skolan?”  Det är en stor fråga, trots undersökningens 

avgränsningar finns inget slutgiltigt och fullständigt svar. ”Skolans värld är alltför komplex 

och mångskiftande för det.”51 Statisk visar att elevens förutsättningar med enlighet till kön, 

                                                
49 Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? (Skolverket 2001), 35-38. 
50 Individ- och klassvariation (Skolverket 2006), 53.  
51 Vad gör det för skillnad vad skolan gör? (Skolverket 2005), 6. 
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föräldrars utbildningsnivå och utländsk bakgrund i varierande utsträckning har betydelse för 

skillnader i måluppfyllelse mellan olika skolor. Kön har ett samband med elevernas 

meritvärden därför att flickor i genomsnitt får bättre betyg än pojkar. Könsskillnaden ser i 

stort sett likadan ut i alla sociala grupper. ”Bakgrundsfaktorerna får ett genomslag framför allt 

på individnivån, dvs. de enskilda elevernas förutsättningar gör det mer eller mindre sannolikt 

att de får höga betyg” Socioekonomiska förhållanden visar ett tydligt samband med 

måluppfyllelse. Statistiskt kan cirka hälften av skillnaden mellan skolors genomsnittliga 

meritvärden hänföras till dessa bakgrundsfaktorer.52 Variationen inom en skola beror inte 

enbart på individuella skillnader, utan kan också bestå i skillnader mellan grupper eller klasser 

med olika lärare.53
  

 

Rapportens fallstudie med ett litet antal skolor visar hur svårt det är att fastställa vad som 

beror på vad i skolans värld. Måluppfyllelsen blir till i ett invecklat samspel. Därför går det 

inte att helt besvara frågan, vilka skillnader i måluppfyllelse beror på skolans verksamhet, och 

vilka skillnader som beror på elevens bakgrund och miljö utanför skolan.54  

 

 

 

                                                
52 Vad gör det för skillnad vad skolan gör? (Skolverket 2005), 14. 
53 Vad gör det för skillnad vad skolan gör? (Skolverket 2005), 54-55. 
54 Vad gör det för skillnad vad skolan gör? (Skolverket 2005), 56. 
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3 Metod 

Kvantitativ och kvalitativ metod är inom samhällsvetenskapen två olika metodiska 

angreppssätt. Kvantitativa metoder bör användas om man är intresserad av att visa samband 

och omfattning av vissa företeelser. Man intresserar då sig för det genomsnittliga eller 

representativa. Kvalitativa metoder används för att förstå sociala processer.55  

 

Kvantitativa metoder präglas av selektivitet, formalisering och avstånd till informationskällan. 

Med formaliserade analyser görs jämförelser och prövning av resultat, statistiska metoder har 

en central roll. I kvalitativa metoder är det primära att nå en djupare förståelse, med en ringa 

grad av formalisering. Man är inte koncentrerad på huruvida informationen har en generell 

giltighet.56 ”Den grundläggande skillnaden är att i kvantitativa metoder omvandlas 

information till siffror och mängder. Inom kvalitativa metoder är forskarens uppfattning och 

tolkning av information det primära. Den gemensamma nämnaren är då att informationen inte 

kan eller bör uttryckas som siffror (Holter 1982).”57  

 

Denna uppsats syfte är att studera sambandet mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och 

medelbetyg i årskurs 9. Genom att jämföra tre skolor med avseende på elevernas arbetsklimat, 

ämnesintresse och medelbetyg ser man huruvida en bild det studerade sambandet 

framkommer. För att genomföra detta är en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 

vald. Med kvantitativ metod som utgångspunkt kan man jämföra tre skolor på ett tydligt och 

likvärdigt sätt. Information/data insamlas med fältundersökning som utgörs av 

enkätundersökning och dokumentinsamling av elevers avidentifierade betyg. Vidare, med 

kvalitativ metod studeras sambandet med jämförelser mellan de tre skolorna.  

 

                                                
55 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, Forsknings metodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

(Lund:  Studentlitteratur, 1997), 13-14.  
56 Ibid. 
57 Ibid., 76. 
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3.1 Valet av metod och den insamlade informationen medför 
begränsningar  

Med denna valda kombination av kvantitativ och kvalitativ metod kan tre skolor jämföras 

med samma formaliserade tillvägagångssätt, med en kvantitativ metod. Alltså, författarens 

fältundersökningar ger en jämbördig bild av de tre skolorna. Denna bild motsvarar en modell.   

 

För att kunna påstå något om den sociala verkligheten är förenklingar en nödvändighet. 

Förhållandena är i de flesta fall omfattande och mångtydiga. Man skapar modeller av 

verkligheten. ”En modell är en idealiserad bild av en företeelse eller ett objekt där vissa 

väsentliga egenskaper i verkligheten isoleras eller betonas medan övriga egenskaper 

utesluts.(Hoivik 1979)”58  

 

Den kvalitativa metoden och analysen i uppsatsen utgår således från en modell av elevers 

arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Uppsatsens analys av denna modell är en 

kvalitativ analys, vilket ska särskiljas från en kvantitativ analys.  

 

Bengt Starrin föreslår att distinktionen mellan kvalitativ- och kvantitativ analys har att göra 

med två skilda målsättningar. Vilket han refererar till flera olika författare. Målsättningen med 

en kvalitativ analys är att identifiera okända eller icke helt kända företeelser, egenskaper och 

innebörder. Den kvantitativa analysen har som målsättning att undersöka hur på förhand 

definierade företeelser fördelar sig mellan olika grupper i en population samt undersöka om 

två eller flera företeelser kan leda till slutsatser om kausala, orsakliga relationer.59 

 

Med den kombination av kvantitativ och kvalitativ metod som valts i denna uppsats kan inte 

en djup förståelse av en skolmiljö nås. Detta val av metod samt den insamlade 

informationen/data medför begränsningar. Med kvalitativ metod där information insamlas 

genom omfattande observationer och intervjuer skulle en djupare förståelse av en skolas 

miljöförhållanden och vardag kunna nås. De konkreta och verklighetsnära orsakerna bakom 

elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg skulle då kunna upptäckas, undersökas 

och förstås på ett djupt plan. Då skulle man exempelvis kunna undersöka varför elever trivs 

                                                
58 Ibid., 58. 
59 Bengt Starrin, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 1994), 21-22. 
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eller inte trivs i en skolmiljö, eller konkret finna vad i en skolmiljö som är negativt för elevers 

lärande.  

3.2 Fältundersökningen och insamlade data 

Fältundersökningen utgörs av enkätundersökning och dokumentinsamling av elevers av- 

identifierade betyg. Den har utförts på tre skilda grundskolor i årskurs 9. Enkäten består av två 

delar, se bilaga 1. Den första delen handlar elevernas uppfattningar av deras arbetsklimat. Den 

andra delen handlar om elevernas ämnesintresse inför tio teoretiska skolämnen.  

 

Enkätundersökningen resultat är ett instrument för att jämföra de tre skolorna med 

avseende på elevers arbetsklimat och ämnesintresse. Dessa resultat jämförs med elevernas 

medelbetyg i tio teoretiska skolämnena. Med medgivelse från skolorna har jag tillgång till 

avidentifierade betyg. Resultatet och analysen av fältundersökningens insamlade data ger 

därmed ett underlag och utgångspunkt för att besvara uppsatsens syfte och allmänna 

frågeställning.  

 

De insamlade data om elevers arbetsklimat och ämnesintresse utgörs helt av individers 

uppfattningar. I Skolverkets rapport Attityder till skolan 2000 som delvis bygger på 

enkätundersökningar står det följande om individers uppfattningar, ”Människors uppfattningar 

ger inte en ”objektiv” bild av verkligheten men är värda att tas på allvar. Vi vet att människors 

attityder också avspeglas i deras förhållningssätt och beteende.”60  

 

Hermeneutik är en vetenskaplig metod inom psykologi, pedagogik och sociologi. Det handlar 

om hur man tolkar utsagor och handlingar, att synliggöra innebörden i unika mänskliga 

förhållanden och sammanhang. Det sker genom tolkningar som inte får strida mot känd 

kunskap inom det aktuella området. Man måste ställa sig frågan huruvida det finns flera 

möjliga tolkningar. Man bestrider därför giltigheten av möjliga tolkningar tills dess den som i 

ljuset av tillgänglig information visar sig vara den mest rimliga. Studieobjekten utgörs av 

unika mänskliga företeelser sedda i sina sammanhang, och hur dessa kan förstås är den 

kunskap som söks.61  

                                                
60 Attityder till skolan 2000 (Skolverket 2001), 5. 
61 Ulla Sjöström, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 1994), 73-89. 
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Med tanke på det ovan nämnda om hermeneutik måste den kvalitativa analysen av insamlade 

data och vidareföljande diskussion samt slutsats genomgående bygga på känd kunskap och 

tidigare forskning. Vilken jag presenterade i den teoretiska referensramen. 

 

”Det enda kriteriet på om ett tillvägagångssätt är godtagbart som vetenskaplig metod är om 

det är ett bra sätt att söka svar på den fråga man har.”62 

3.2.1 Urvalsgrupp  

Urvalsgruppen är elever i samma klass, årskurs 9 på tre godtyckligt valda skolor i 

Storstockholm området. De tillbringar en stor del av skolvardagen tillsammans. Många av 

dem har likaså delat skolvardag och undervisning i flera år. Elever i årskurs 9 är på väg mot 

vuxenvärlden och studier i gymnasiet. Därmed finns en betygshets och även en skoltrötthet, 

likt två motpoler. Grundskolan är obligatorisk och eleverna har närvaroplikt. De har stort sett 

ingen möjlighet att välja skolämnen efter eget intresse. Därför är jämförelser i denna 

urvalsgrupp mellan tre skilda skolor intressant, och huruvida ett samband mellan elevers 

ämnesintresse, arbetsklimat och medelbetyg framkommer.  

 

I allmänhet är högstadieåldern den period då eleverna ogillar skolan mer än tidigare, och mer 

än de kommer att göra i framtiden.63 Identifikationen med föräldrarna upplöses och en 

stabilare personlighetsstruktur formas. Vänner blir mer betydelsefulla. Elevers övergång mot 

vuxenlivet handlar om en frigörelse från föräldrar och att finna kärlek utanför familjen.64 

3.2.2 Enkätfrågor om elevers arbetsklimat 

Rådet för skolans måluppfyllelse gav TEMO undersökningsuppdrag år 2002, 2004 med syftet 

att följa måluppfyllelsen i skolan. De deltagande skolorna fick då även möjlighet att jämföra 

sina resultat i undersökningen med övriga deltagande skolor.65  

 

                                                
62 Ibid., 80. 
63 Harriet Bjerrum Nielsen och Monica Rudberg, Historien om flickor och pojkar (Lund: Studentlitteratur, 1991), 

216 
64 Ibid., 237-238. 
65 Arbetsklimatet i skolan (Rådet för skolans måluppfyllelse, 2005), 4-5. 
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De frågor jag använder är identiska med 18 enkätfrågor om trivsel och arbetsmiljö i TEMO- 

undersökningen som beskrivits tidigare. Jag har valt dessa enkätfrågor från TEMO för dess 

giltighet och relevans. De används i uppsatsen för att estimera elevers totala uppfattningar av 

deras arbetsklimat i de tre skolorna. Uppsatsen definition av elevers arbetsklimat är en 

gruppering av dessa frågor, (se kapitel 1.4).   

 

 

Bilden visar frågornas ungefärliga fördelning efter uppsatsens definition av elevers arbetsklimat.  

 

Bilden visar att ungefär hälften av frågorna handlar om elevers upplevelse av trivsel och 

gemenskap enligt uppsatsens definition av elevers arbetsklimat. Frågorna om skolans lokaler 

utgör ca: en femtedel. En övergripande indelning av insamlade data om elevers arbetsklimat 

är följande, elevers trivsel och gemenskap, skolans lokaler och därefter de övriga. Dessa tre 

övergripande delar återfinns i kapitel 5, Diskussion - Sambandet mellan elevers arbetsklimat, 

ämnesintresse och medelbetyg.  

 

De 17 första frågorna är positiva utsagor om skolans arbetsklimat. Påståendena besvaras av 

respondenten med svarsalternativen ”instämmer inte alls”, ”vet ej” och ”instämmer helt”.  

Exempelvis, 

 

De två svarsalternativen till höger är positiva svar. De två till vänster är negativa svar.  

Svarsalternativet ”Vet ej” tolkas som ett neutralt svar, då tar inte respondenten ställning till 

det aktuella påståendet. Resultatet av de första 17 frågorna benämns Skolan arbetsklimat. 
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Av dessa 17 frågor handlar tre frågor om skolans fysiska lokaler, markerade med en fyrkant i 

bilaga 1. Resultatet av de tre frågorna redovisas separat och benämns Skolans lokaler.   

Resultatet av Skolans arbetsklimat och Skolans lokaler är andelen i procent positiva svar (%), 

negativa svar (%) och neutrala svar (%). Resultatet av frågorna avspeglar därmed elevers 

uppfattade arbetsklimat och uppfattningar av skolans lokaler.  

 

Efter de 17 positiva utsagorna följer en sista och sammanfattande fråga om elevens upplevda 

trivsel och arbetsmiljö. Den är formulerad enligt, 

 

Svarsalternativen har värdena 1, 2, 3, 4, 5 enligt bilden ovan. 

 

Eleven graderar här sammanfattningsvis sitt missnöje eller nöjdhet (1-5) med skolans trivsel 

och arbetsmiljö. Detta resultat redovisas separat och benämns för enkelhetens skull 

Arbetsklimatsvärde. Arbetsklimatvärdet avspeglar därmed elevers missnöje eller nöjdhet med 

trivsel och arbetsmiljö. Ett högt arbetsklimatvärde motsvarar således en nöjdhet med trivsel 

och arbetsmiljö. Observera att denna fråga är den sista och sammanfattande enkätfrågan om 

arbetsklimatet.   

 

TEMO använder samma tillvägagångssätt med resultaten, men redovisar resultatet för varje 

enskild fråga.66 

3.2.3 Enkätfrågor om elevers ämnesintresse 

Den andra delen av enkäten är egenskriven och avspeglar elevers intresse eller ointresse 

inför tio teoretiska skolämnen. De estetiska skolämnena är exkluderade. Denna exkludering 

har jag gjort på grund av ämnenas karaktär, som är av mer praktisk och konstnärlig art.  

 

Enkätfrågor måste utformas så att de i möjligaste mån överensstämmer med de teoretiska 

utgångspunkterna och resonemangen som ligger till grund för arbetet. Form, struktur och 

                                                
66 Arbetsklimatet i skolan (Rådet för skolans måluppfyllelse 2005), 5. 
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innehåll ska på bästa möjliga sätt stämma överens med de teoretiska förutsättningarna. 

Frågorna ska inte vara ledande, denna påverkan måste minimeras. Den innebörd och 

associationer, dvs. den tolkning respondenterna gör utifrån frågorna ska vara likartad. 67  

 

De egenskrivna enkätfrågorna om elevers ämnesintresse är tydligt definierade och 

överensstämmer med uppsatsens definition av elevers ämnesintresse. De avspeglar elevens, 

respondentens intresse eller ointresse inför tio teoretiska skolämnen. Frågorna är formulerade 

enligt,  

 

Markera den grad Du finner respektive skolämne intressant  

 

 

Eleverna graderar sitt ämnesintresse för var och en av de tio teoretiska skolämnena. Eleverna 

väljer mellan fyra svarsalternativ.  Svarsalternativen ”allmänt intressant” respektive ”mycket 

intressant” avspeglar ett tydligt intresse inför skolämnet och är ett positiva svar. Annars torde 

eleven valt ”inte intressant” respektive ”lite intressant” om eleven saknar eller har lite intresse 

inför det skolämnet, vilket är ett negativa svar. Resultatet är den uträknade andelen i procent 

av positiva svar (%) och negativa svar (%) och benämns Skolans ämnesintresse. Resultatet 

av frågorna avspeglar därmed elevers intresse (positiva svar) eller ointresse (negativa svar) 

inför de tio teoretiska skolämnena i de tre skolorna.  

 

Se bilaga 1 för samtliga enkätfrågor om elevers arbetsklimat och ämnesintresse. 

3.3 Genomförande av fältundersökningen och om resultatets 
giltighet 

Vid fältundersökningen förklarade jag kortfattat vem jag var och anledningen till besöket 

samt hur enkäten fylls i. Därefter delades den ut till de närvarande eleverna i klassen. 

Eleverna upplystes att enkätundersökningen är helt anonym, och att jag är den enda som får ta 

del av elevernas anonyma svar. Jag tackade därefter eleverna för deras deltagande. De 

avidentifierade betygen fick jag av rektorn på vardera skola.  

                                                
67 Solvang Holme, 175. 
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Angående insamlade data och dess giltighet. Samtliga skolor var intresserade att delgivas 

resultatet av enkäten. Det ligger därmed i skolornas, lärarnas intresse att få en trovärdig bild 

av elevernas arbetsklimat och ämnesintresse. Jag anser därför att det inte föreligger någon 

påverkningsfaktor som markant kan störa enkätresultatet. Eleverna vet att deras integritet är 

skyddad, likaså deras enskilda uppfattningar. Enkätfrågorna om elevers arbetsklimat har 

svarsalternativet ”vet ej”. Därmed bortfaller de påståendena eleverna inte tar ställning till. 

Detta ökar resultatets giltighet. En orsak till att elever väljer detta svarsalternativ på vissa 

frågor kan vara att de inte har en omedelbar åsikt. Det finns givetvis andra tänkbara orsaker.  

 

I nästa kapitel redovisas resultatet och en analys av uppsatsens insamlade data. 
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4 Resultat och analys  

I det här kapitlet redovisas resultatet och analysen av insamlade data. Analysen bygger på 

jämförelser mellan de tre skolarna. Mina intryck från de tre skolorna kan jag givetvis inte 

radera. Analysen av resultatet blir därför subjektivt färgad i någon grad, vilket intensionen är 

att undvika.  

 

Enkätundersökningarna genomfördes i slutet av vårterminen år 2007. Samtliga elever som var 

närvarande deltog i enkätundersökningen på de tre skolorna. Ingen av eleverna reagerade 

negativt på enkätfrågorna eller på mina besök. Därmed anser jag att resultatet har en giltighet, 

och en analys är genomförbar.          

 

Andelen elever närvarande vid enkätgenomförandet var, 

Skola 1: 73%,  (22/30)  

Skola 2: 81%,  (17/21)    

Skola 3: 71%,  (15/21)   

 

Resultatet innefattar: Arbetsklimatvärde, Skolans arbetsklimat, Skolans lokaler, Skolans 

Ämnesintresse och elevers medelbetyg avseende 10 teoretiska skolämnen.  

 

Samtliga diagram avläses på samma sätt. Skillnaden mellan positiva och negativa svar 

representerar det värde vilket används för att jämföra de tre skolorna. Observera att dessa 

resultat enbart avspeglar elevers totala/summerade uppfattningar i de tre skolorna.  

4.1 Arbetsklimatvärdet 

Arbetsklimatvärdet avspeglar av elevernas sammanfattande missnöje eller nöjdhet om sin 

trivsel och arbetsmiljö i skolan. Observera att det är den sista sammanfattande frågan om 

arbetsklimatet.   
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De tre skolornas arbetsklimatvärde är, 

Skola 1: 3.7 

Skola 2: 3.7 

Skola 3: 2.7 

 

Resultat: Skola 1 och 2 har identiskt arbetsklimatvärde, betydligt högre än skola 3. 

4.2 Elevers uppfattningar av arbetsklimatet 

Diagrammen nedan visar hur arbetsklimatet uppfattas av eleverna i de tre skolorna, samt 

arbetsklimatet för elever med högt ämnesintresse på de tre skolorna. De streckmarkerade 

diagramstaplarna representerar elever med högt ämnesintresse. Med högt ämnesintresse 

menas att eleven är intresserad av 80% eller mer av de ingående 10 teoretiska skolämnena.  

 

De neutrala svaren representerar den andel av frågorna om arbetsklimatet eleverna inte tagit 

ställning till. 

 

Andelen elever med högt ämnesintresse är, 

Skola 1: 31%,  7/22  

Skola 2: 26%,  4/17    

Skola 3: 26%,  4/15 

   

Arbetsklimatvärde för elever med högt ämnesintresse är, 

Skola 1: 4.57 

Skola 2: 4.25 

Skola 3: 3.25   
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De tre diagrammen ovan visar resultatet av arbetsklimatet i de tre skolorna. De streckade 

diagramstolparna representerar elever med högt ämnesintresse.  

 

Resultat: Skola 2 har mest positivt arbetsklimat, lite lägre har skola 1. Skola 3 har tydligt 

mindre uppfattat positivt arbetsklimat. Andelen elever med högt ämnesintresse är störst på 
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skola 1. Elever med högt ämnesintresse på skola 1 och skola 2 uppfattar ett mer positivt 

arbetsklimat. Detta är mycket tydligt. Men, motsvarande elever på skola 3 uppfattar ett 

negativt arbetsklimat. (Se de streckade diagramstaplarna ovan). Elever med högt 

ämnesintresse har genomgående högre arbetsklimatvärde, dvs. en större nöjdhet med trivsel 

och arbetsmiljö på de tre skolorna. 

4.3 Elevers uppfattningar om skolans lokaler 

Diagrammen nedan visar hur skolans lokaler uppfattas av eleverna. 
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Resultat: Uppfattningarna om skolans lokaler mest positiva på skola 1, därefter på skola 2.  

På skola 3 är uppfattningarna övervägande negativa. 
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4.4 Elevers ämnesintresse inför tio teoretiska ämnen 

Diagrammen nedan visar hur elevernas intresse/ointresse inför 10 teoretiska skolämnen ser ut.  

 

De streckade diagramstolparna representerar elever med högt arbetsklimatvärde. Med högt 

arbetsklimatvärde menas att eleven har markerat ett arbetsklimatvärde på 4 eller 5.  

 

Andelen elever med högt arbetsklimatvärde är, 

Skola 1: 59%,  13/22  

Skola 2: 64%,  11/17    

Skola 3: 26%,  4/15    
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De tre diagrammen ovan visar elevers ämnesintresse i de tre skolorna. De streckade diagramstolparna 

representerar elever med högt arbetsklimatvärde 

 

Resultat: Högst ämnesintresse finns på skola 1, därefter skola 3. Lägst ämnesintresse finns på 

skola 2.  

 

Elever med högt arbetsklimatvärde har ett tydligt högre ämnesintresse på samtliga tre 

skolor. (Se de streckade diagramstaplarna ovan). Andelen elever med högt arbetsklimatvärde 

är störst på skola 2, därefter skola 1 och tydligt lägst på skola 3. 

4.5 Elevernas genomsnittliga betyg i tio teoretiska skolämnen 

Nedan redovisas elevernas medelbetyg i de 10 teoretiska skolämnena som enkät- 

undersökningen om ämnesintresse avser. Detta medelbetyg inkluderar samtliga elever i en 

klass. Eftersom inte alla elever var närvarande vid enkätundersökningarna har det maximala 

felet anges inom parantes.   

 

Skola 1: Medelbetyg = 2.30, (max 2.5, min 1.9)  

Skola 2: Medelbetyg = 2.48, (max 2.6, min 2.3)   

Skola 3: Medelbetyg = 2.10, (max 2.3, min 1.8)  

Betygen motsvarar: G= 2, VG=3, MVG = 4, U = 1 

 

Resultat: Skola 2 har högst medelbetyg, därefter skola 1 och lägst har skola 3.  
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4.6 Analys av resultatet  

Analysen av resultatet bygger på jämförelser mellan de tre skolorna. Analysen leder till tre 

generaliseringar kring elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Dessa 

generaliseringar förklaras och diskuteras i nästa kapitel. Där de bygger upp ett samband 

mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Här vill jag understryka att denna 

analys är en kvalitativ analys av resultatet, vilket skall särskiljas från kvantitativ analys.  

 

Först analyseras resultatet utgående från frågeställningen, påverkas elevers medelbetyg och 

deras ämnesintresse av skolans arbetsklimat, lokaler och arbetsklimatvärde?     

 

� Skola 1 och 2 har tydligt högst resultat av medelbetyg, skolans arbetsklimat, lokaler 

och arbetsklimatvärde. Likaså är andelen elever med högt arbetsklimatvärde tydligt 

högst på skola 1 och 2. Eleverna på skola 1,2 uppfattar skolans lokaler tydligt 

övervägande positivt. 

 

� Eleverna på skola 3 uppfattar skolans lokaler övervägande negativt.  

 

� Andelen elever med högt ämnesintresse är störst på skola 1. Skola 2,3 har samma 

andel. 

 

� Ämnesintresset på skola 3 är högre än skola 2, och nästan lika högt som på skola 1.  

 

Analys av de två översta resultaten visar att elevernas medelbetyg påverkas av skolans 

arbetsklimat, lokaler och arbetsklimatvärde. Analys av de två nedersta resultaten kombinerat 

med de två övre visar att ämnesintresset i de tre skolorna inte direkt samvarierar med 

skolornas arbetsklimat, lokaler och arbetsklimatvärde. Eftersom, den skola med de lägsta 

resultaten av arbetsklimat, lokaler och arbetsklimatvärde har ett nästan samstämmigt 

ämnesintresse som i de andra två skolorna. Denna analys ger således två stycken 

generaliseringar. 

 

� Elevers medelbetyg påverkas av skolans arbetsklimat, lokaler och 

arbetsklimatklimatvärde, dvs. elevers nöjdhet med skolans trivsel och arbetsmiljö. 
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� Det totala ämnesintresset i en skola samvarierar inte direkt med skolans arbetsklimat, 

lokaler och arbetsklimatklimatvärde, dvs. elevernas nöjdhet med skolans trivsel och 

arbetsmiljö. 

 

Visar en analys av resultaten utifrån frågeställningen huruvida högt ämnesintresse och 

arbetsklimat, arbetsklimatvärde samspelar i respektive skola? Följande resultat beaktas. 

 

� Elever med högt arbetsklimatvärde har tydligt högre ämnesintresse på de tre skolorna. 

 

� Elever med högt ämnesintresse har ett högre arbetsklimatvärde på de tre skolorna. På 

skola 1,2 uppfattar elever med högt ämnesintresse arbetsklimatet tydligt mycket mer 

positivt.   

 

Analys av dessa resultat visar tydligt att elever med högt ämnesintresse har en större nöjdhet 

med trivsel och arbetsmiljö. Detta ger följande generalisering, 

 

� Elever med ett högt ämnesintresse är generellt mer nöjda med trivsel och arbetsmiljö. 

 

Sammanfattningsvis, den kvalitativa analysen av uppsatsens resultat har gett tre 

generaliseringar kring sambandet mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg.  

Vilket således har gett ett underlag och en utgångspunkt att studera sambandet. Vikigt att 

notera, de tre generaliseringarna avses gälla utifrån uppsatsens definitioner och avgränsningar 

(se kapitel 1.3, 1.4). Med ett högt ämnesintresse menas att eleven är intresserad av merparten 

(≥80%) av de tio teoretiska skolämnena.         

 

I nästa kapitel förklaras de tre generaliseringarna utförligt och detaljerat med uppsatsens 

teoretiska referensram. 
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5 Diskussion - Sambandet mellan elevers 
arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg 

Här följer en diskussion om de tre generaliseringarna som bygger upp ett samband mellan 

elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Diskussionen bygger på den teoretiska 

referensramen i kapitel 2, och leder till uppsatsens slutsats. Diskussionen besvarar uppsatsens 

allmänna frågeställning, hur påverkas elevers medelbetyg, studieprestationer av deras 

arbetsklimat och ämnesintresse? 

5.1 Förklaring av de tre generaliseringarna   

Vad är då elevers ämnesintresse? Och vad innebär det att en elev är intresserad eller 

ointresserad av skolämnen? Jag väljer att utgå ifrån Gunn Imsen som konstaterar att, elever är 

inte alltid intresserade av skolämnena på grund av en inre motivation, dvs. att det är 

spännande, utmanande och roligt vilket är det ideala. I verkligheten är det ofta andra 

”intressen” som får eleverna att göra sitt skolarbete. Kunskapens värde bedöms efter dess 

nyttovärde. 

 

Först förklaras de två generaliseringarna nedan. Utgångspunkten är uppsatsens definition av 

elevers arbetsklimat och att elevers ämnesintresse har definitivt med lärande att göra. Men de 

personliga orsakerna bakom elevers ämnesintresse varierar.  

 

� Elevers medelbetyg påverkas av skolans arbetsklimat, lokaler och 

arbetsklimatklimatvärde, dvs. elevernas nöjdhet med skolans trivsel och arbetsmiljö. 

 

� Elever med ett högt ämnesintresse är generellt mer nöjda med trivsel och arbetsmiljö. 

 

Elevens upplevelse av Trivsel, Gemenskap, vilket relateras till elevernas sociala relationer.  

Bergsten understryker människans behov av social trygghet. Social trygghet är behovet av 

känslomässigt utvecklande gemenskap med andra och ett behov av andras reaktioner för att 
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utveckla en personlig trygghet. Personlig trygghet är helt nödvändigt för att individen ska 

kunna tillvarata sina utvecklingsmöjligheter. Det är ingen självklarhet att alla elever upplever 

en grundläggande trygghet i hemmet och i skolan. Det kan bli ett allvarligt hinder i individens 

personliga utveckling. De sociala behoven är mycket mer komplicerade än att bara ha en 

samvaro med andra. Om de sociala behoven är otillfredsställda kommer individens tankar och 

handlingar kretsa kring detta, och fördunkla möjligheterna till utveckling och lärande. Ett 

negativt känsloklimat begränsar elevens möjligheter till lärande. Här är läraren en del av 

känsloklimatet. Ett intresses inriktning har att göra med våra personliga inre och yttre 

omständigheter. Verena Kast säger att, upplyftande känslor bidrar till att man lättare blir 

intresserad. Upplevelsen av intresse förstärker motivationen för att lära.  

 

Enligt Sjöberg, har de sociala relationerna mellan elever har stor betydelse för deras intresse i 

skolarbetet. Samtidigt kan en alltför intensiv upptagenhet av sociala relationer göra att 

intresset för skolarbete försvinner.  

 

Kontakt med lärare, Kontakt med skolans personal, Ordning på skolan, Konfliktlösning.  

Vilket relateras till följande. Illeris framhåller att, elevens känslor i vid mening inverkar på 

lärandet - I skolan kan det handla om elevens förhållande till läraren, till skolämnen och hur 

skolan och dess vardag upplevs.  

 

Upplevelse av Skolans lokaler. I Myndigheten för skolutvecklings Lärande och fysisk miljö 

framgår att betygen påverkas av utformningen av de fysiska lokalerna. Kullberg framhåller 

också att den fysiska miljön, skolan lokaler inverkar på lärandet.     

 

Det ovan beskrivna medför att elevers arbetsklimat ger goda eller mindre goda förutsättningar 

till lärande och ämnesintresse i skolan. Därmed påverkas självfallet medelbetyget av 

arbetsklimatet. Elever med ett högt ämnesintresse är generellt mer nöjda med trivsel och 

arbetsmiljö. Eftersom, deras nöjdhet medför goda förutsättningar till lärande och högt 

ämnesintresse. Elever med ett högt ämnesintresse är utan tvekan engagerade i skolarbetet och 

deras ämnesintresse är direkt relaterat till undervisningen. Elevers ämnesintresse har positiva 

effekter på deras trivsel, välmående. Eftersom, Verena Kast säger följande - vi väljer att göra 

det vi är intresserade av, val som vi ständigt tar ställning till. Intresse förbinds lätt till andra 

upplyftande känslor som glädje, inspiration och hopp.  
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Men, en elevs ämnesintresse beror främst på elevens engagemang i skolarbetet samt 

undervisningens pedagogiska och didaktiska kvalitet, vilket självfallet också påverkar 

elevernas medelbetyg. Det totala ämnesintresset i en skola står därför inte i proportion till 

skolans arbetsklimat. Detta förklarar den tredje generaliseringen att, 

 

� Det totala ämnesintresset i en skola samvarierar inte direkt med skolans arbetsklimat, 

lokaler och arbetsklimatklimatvärde, dvs. elevernas nöjdhet med skolans trivsel och 

arbetsmiljö. 

 

Undervisningens pedagogiska och didaktiska kvalitet är av avgörande betydelse för elevers 

ämnesintresse. Eftersom, elevers ämnesintresse är relaterat till undervisningen enligt nedan,  

 

• Kullberg beskriver att, elevers lust att lära beror på lärarens bemötande och 

förhållningssätt. Elevers lust att lära är av mycket stor vikt för studieframgång. 

 

• Illeris framhåller följande, den känslomässiga sidan i lärandet har alltid inverkan på 

dess resultat. Det förhållningssätt den lärande har till undervisningssituationen är av 

stor betydelse. Om undervisningen upplevs som innehållsmässigt eller känslomässigt 

oacceptabel av den enskilde eleven kommer lärandet att förvrängas. Antagligen lär sig 

eleven ingenting alls av undervisningen och tillägnar sig något helt annat, till exempel 

negativa uppfattningar om läraren, andra elever, skolan ect. Undervisning ger olika 

resultat i elevers lärande, och läraren måste i undervisningen ta hänsyn till elevernas 

förkunskaper.  

 

• Bergsten menar följande, undervisningen leder till ytlig inlärning om eleverna inte 

upplever kunskapen meningsfull. Om elevers intresse väcks bidrar det till djupinriktad 

inlärning och förståelse, i motsats till ytlig inlärning. Meningsfullt material riktas mot 

begrepp och föreställningar i individens kognitiva struktur. Det meningslösa materialet 

kan inte förankras i individens aktuella föreställningsvärld och glöms bort lätt. 

Därmed får den enskilde elevens erfarenheter och intressen en avgörande betydelse för 

meningsfullheten. En yttre motivation som att nå ett visst betyg ger inte samma 

inlärningseffekt som inre motivation, dvs. intresse och engagemang för uppgiften. 

Bergsten menar att orsaken till ytlig inlärning i skolan kan vara att det material som 

eleverna ska lära sig verkar sakna en meningsfullhet för dem. Ytlig inlärning kan 
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också vara resultatet av otrygghet och elevens försök att nå de krav skolan ställer, även 

omgivningens förväntningar. 

 

• Sjöberg beskriver att, en intresserad elev fokuserar uppmärksamheten. Det råder ett 

samspel mellan intresse och uppmärksamhet. Utmaningar är viktiga men de måste 

vara lagom stora för att skapa intresse. Lärare som skapar olust hos elever gör att de 

flesta tappar intresset för skolarbetet. Enligt Deci och Ryans den självbestämmande 

teorin, har kontrollen utifrån alltid samma effekt, intresset minskar. Upplevelse av 

autonomi, självständighet leder till inre motivation. Deci menar att inre motivation 

även stimuleras vid upplevelsen av kompetens, och att man genom handlingen 

upprätthåller och skapar positiva sociala relationer. I denna teori skiljer man på två 

typer av kontroll. Man kan nå en upplevelse av kontroll som ger positiva effekter på 

motivationen när man klarar att uppfylla de yttre ställda kraven. Den andra typen av 

kontroll handlar om att välja uppgift. Om den typen av kontroll ges av läraren 

uppmuntras elevernas autonomi, egenkontroll vilket stimulerar inre motivation och ger 

intresse och goda studieresultat. Ryan och Connell fann att trivsel och goda 

studieresultat i skolan samvarierar med identifierad eller integrerad reglering. Medan 

extern, inbyggd reglering samvarierar med ångest och vantrivsel, även efter 

misslyckanden. Vid identifierad eller integrerad reglering kan intresse uppkomma.  

 

• Sjöberg framhåller att betyg är en slags belöning. Belöningar leder ofta till att 

beteendet inriktas mot och för att uppnå belöningen. Nackdelen blir dock att elevens 

lärande blir ett instrument för att nå belöningen, en sorts opportunism.  

 

Elevers medelbetyg har definitivt att göra med verksamhetens kvalitet. I Myndigheten för 

skolutvecklingen rapport Lärande och fysisk miljö framkommer att det fanns en koppling 

mellan hur skolans personal och elever uppfattade kvaliteten på verksamheten och de betyg 

eleverna fick i årskurs nio. De fysiska lokalernas betydelse var övervägande mindre än den 

betydelse som tillskrevs gott ledarskap och duktiga lärare.   

 

Avslutningsvis, det finns givetvis andra faktorer än elevers arbetsklimat som inverkar på 

elevers förutsättningar för lärande och ämnesintresse. Det som konstaterats är att elevers 

arbetsklimat har en signifikans, en betydelse.  
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I skolverkets rapport Vad gör det för skillnad vad skolan gör? beskrivs att, statistiken visar att 

elevens förutsättningar med enlighet till kön, föräldrars utbildningsnivå och utländsk 

bakgrund i varierande utsträckning har betydelse för skillnader i måluppfyllelse mellan olika 

skolor. Socioekonomiska förhållanden visar ett tydligt samband med måluppfyllelse. 

”Bakgrundsfaktorerna får ett genomslag framför allt på individnivån, dvs. de enskilda 

elevernas förutsättningar gör det mer eller mindre sannolikt att de får höga betyg.” Rapportens 

fallstudie med ett litet antal skolor visar hur svårt det är att fastställa vad som beror på vad i 

skolans värld. ”Måluppfyllelsen blir till i ett invecklat samspel”. Därför går det inte att helt 

besvara frågan, vilka skillnader i måluppfyllelse beror på skolans verksamhet, och vilka 

skillnader beror på elevens bakgrund och miljö utanför skolan. 

5.2 Analysen av resultatet relaterat till tidigare forskning  

Här relateras de tre generaliseringarna till tidigare forskning från Skolverket och Myndigheten 

för skolutveckling.  

 

Elevernas arbetsklimat ger goda eller mindre goda förutsättningar för elevers lärande och 

därmed påverkas medelbetyget. Detta resonemang relateras till följande utifrån uppsatsens 

definition av elevers arbetsklimat. Hur elever upplever Skolans lokaler relateras till 

Myndigheten för skolutvecklings rapport Lärande och fysisk miljö, där det framgår att 

betygen påverkas av utformningen av de fysiska lokalerna. Elevens egen upplevelse av 

Trivsel och Gemenskap relateras till följande ur Läget i grundskolan 1999, det finns ett 

genomgående samband mellan huruvida elever trivs i skolan och skolans sociala och fysiska 

arbetsmiljö. Elever tillskriver oftast orsakerna till försämrad trivsel till situationen i den egna 

klassen, ofta även brister i den fysiska miljön.  

 

Vidare, om skolans sociala miljö som här relateras till Kontakt med lärare, Kontakt med 

skolans personal, Ordning på skolan, Konfliktlösning. I Attityder till skolan 2000 står det 

att, en god social miljö skapar trygga arbetsförhållanden och trivsel, vilket ger goda 

förutsättningar för lärande och utveckling. I Skolverkets rapport Lusten och möjligheten 

(2006) står att, en stor del av lärarna och eleverna beskriver en arbets- och lärandemiljö som 

inte ger goda förutsättningar för utveckling och lärande. Resultaten väcker frågan vad det 

skulle innebära för lärarnas möjligheter, elevernas motivation, intresse och 
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kunskapsutveckling om fler lärare och elever upplevde en lärandemiljö med god stämning och 

god ordning. 

 

Att elever med ett högt ämnesintresse är generellt mer nöjda med trivsel och arbetsmiljö   

överensstämmer med följande ur Attityder till skolan 2000, ”elever som inte trivs i skolan 

uppger i mindre utsträckning än andra elever att de bryr sig om och är engagerade i 

skolarbetet. Dessa elever är mer kritiska till lärarnas förhållnings- och undervisningssätt.” 

 

Det totala ämnesintresset i en skola samvarierar inte direkt med skolans arbetsklimat, lokaler 

och arbetsklimatklimatvärde, dvs. elevernas nöjdhet med skolans trivsel och arbetsmiljö. 

Detta beror på att elevers ämnesintresse främst beror på elevens engagemang samt 

undervisningens pedagogiska och didaktiska kvalitet. Vilket relateras till följande, i Attityder 

till skolan 2000 står det att elevers kunskapsinhämtning är beroende av elevens lust, 

motivation och attityd till utbildning. Att läraren visar tilltro till elevens egen förmåga är en 

förutsättning för att eleven ska bli motiverad och engagerad. I Lust att lära – med fokus på 

matematik står att, ”Läraren anges samstämmigt av eleverna som den absolut viktigaste 

faktorn för lusten att lära… Lärarens engagemang och förmåga att motivera, inspirera och 

kunna förmedla att kunskap är en glädje i sig är central.”  

 

I Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? framkommer att, brist på 

motivation och intresse kan vara en orsak bakom elever med ofullständiga betyg. I rapporten 

beskrivs två allmänna orsaker, individrelaterade faktorer och processrelaterade faktorer som 

innefattar skolans och personalens ansvar. Det finns kopplingar mellan individrelaterade 

faktorer och processrelaterade faktorer. Skoltrötta elever kan skolka från undervisning men 

inte från skolan som social miljö. 

5.3 Skolans verksamhet och elevers ämnesintresse  

Ämnesintresse är en viktig del i skolans verksamhet. I Individ- och klassvariation beskrivs 

den goda cirkeln som skapas när föräldrar och lärare får eleverna att se det meningsfulla med 

skolarbetet. En samstämmighet råder och alla i skolan drar åt samma håll. Omvänt är det 

bristen på mening som kan göra att en skola hamnar i en negativ utveckling. Där vantrivsel 
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och sviktande prestationstillit är det dominerande stämningsläget, inte lust att lära och 

kompetensutveckling. 

 

I Attityder till skolan 2000 framkommer att skolan behöver utveckla undervisningsformer där 

eleverna själva ingår som viktiga aktörer, och skolarbetet bör utformas så att det känns 

meningsfullt, lustfyllt och mindre stressande. Sjöberg argumenterar för en aktiverade 

pedagogik. En aktiverande pedagogik skapar större intresse jämfört med när elever är nära på 

passiva mottagare av information. Elevers valfrihet kring arbetsuppgifter ger en viss grad av 

egenkontroll, trots att en lärare har formulerat uppgifterna. Vi utvecklar intresse och 

kreativitet främst när vi upplever egenkontroll.  

 

Sjöberg understryker följande, pedagogiska programs resultat och effekt på intresse och 

inlärning måste prövas i praktiken. Människans beteende är komplext och därför är resultaten 

oförutsägbara. 

 

Frågan som kvarstår är hur en aktiverande pedagogik ska genomföras och i vilken 

omfattning? Framför allt, vad tycker eleverna?  
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6 Slutsats 

Här följer det som framkommit av analysen och det studerade sambandet mellan elevers 

arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Resultatet och analysen av fältundersökningens 

insamlade information/data har gett ett underlag och en utgångspunkt för att studera 

sambandet mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. Aspekter av skolans 

verksamhet som alltid är aktuella, både för eleverna och för skolans personal. Denna analys 

har lett till tre generaliseringar. Förklaringarna av dessa tre generaliseringar har byggt upp ett 

samband mellan elevers arbetsklimat, ämnesintresse och medelbetyg. 

 

Elevers medelbetyg påverkas av skolans arbetsklimat, lokaler och arbetsklimatvärde, dvs. 

elevers nöjdhet med skolans trivsel och arbetsmiljö. Dessa ger goda eller mindre goda förut- 

sättningar för elevers lärande och ämnesintresse. Elever med ett högt ämnesintresse är 

generellt mer nöjda med trivsel och arbetsmiljön i skolan. Eftersom, deras nöjdhet medför 

goda förutsättningar till lärande och högt ämnesintresse. Men, elevers ämnesintresse beror 

främst på elevens engagemang i skolarbetet samt undervisningens pedagogiska och didaktiska 

kvalitet. Detta påverkar självfallet också elevernas medelbetyg. Det totala ämnesintresset i en 

skola står därför inte i proportion till skolans arbetsklimat. Det medför att, det totala ämnes- 

intresset i en skola inte direkt samvarierar med skolans arbetsklimat, lokaler och arbets- 

klimatvärde, dvs. elevernas nöjdhet med skolans trivsel och arbetsmiljö. Det finns givetvis 

andra faktorer än elevers arbetsklimat som inverkar på elevers förutsättningar för lärande och 

ämnesintresse. Det som konstaterats är att arbetsklimatet har en signifikans och en betydelse.         

 

Min slutsats av detta är, att om man kan förbättra elevers arbetsklimat kommer det ha positiva 

effekter på elevernas lärande och ämnesintresse. Elevernas medelbetyg påverkas inte bara av 

undervisningens pedagogiska och didaktiska kvalitet, utan också av deras arbetsklimat. 

Undervisningens pedagogiska och didaktiska kvalitet är av avgörande betydelse för elevers 

ämnesintresse. Att väcka elevers ämnesintresse är därför lärarnas uppgift. För att förbättra 

elevers lärande i skolan och deras medelbetyg bör man alltid se till att förbättra elevernas 

allmänna arbetsklimat. 
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världens 5:e största undersökningsföretag. (Hämtat 14 nov 2007).  
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Arbetsklimatet i skolan (Rådets för skolans måluppfyllelse 2005) Denna rapport kan hämtas 

på webbsidan nedan (17 nov 2007). 

http://www.skolliv.nu/filer_forandring/pdf/Arbetsklimat_i_skolan_Radets_underlagsmaterial.pdf  

Rapporter och publikationer från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling 

Samtliga rapporter/publikationer nedan finns tillgängliga (,pdf format) på Skolverkets och 
Myndigheten för skolutvecklings hemsidor. På hemsidorna finns sökfunktioner för dessa 
publikationer/rapporter. (2007 15/10) www.skolverket.se, www.skolutveckling.se 

 

Attityder till skolan 2000 (Skolverket 2001) 

 

Individ- och klassvariation (Skolverkets aktuella analyser 2004) 

 

Likvärdig bedömning och betygsättning (Skolverkets allmänna råd och kommentarer, 2004) 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 

 

Lusten att lära – med fokus på matematik (Skolverket 2001) 

 

Läget i grundskolan 1999  (Skolverket 1999)   

 

Lärande och fysisk miljö - En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande 

och fysisk miljö i förskola och skola (Pia Björklid, Myndigheten för skolutveckling 05-03-09) 

 

Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar 

(Skolverket 2006) 

 

Nationell skolutveckling (Myndigheten för skolutveckling, 2004)  

 

Utan fullständiga betyg – varför når inte alla elever målen? (Skolverket, 2001) 

 

Vad gör det för skillnad vad skolan gör? (Skolverket, 2005) 

 

Övriga källor: TEMO´s enkätfrågor om trivsel och arbetsmiljö i skolan (se bilaga 1) fick jag 

brevledes från Lärarnas Riksförbund efter att via telefonkontakt önskat få tillgång till dessa.   
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Bilaga 1: Enkätfrågor om elevers arbetsklimat och 

ämnesintresse 
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Bilaga 2: Gruppering av enkätfrågor enligt uppsatsens 

definition av arbetsklimat  

Elevens upplevelse av,  

 

Trivsel          Gemenskap: 

 
 

 
 

Kontakt med lärare:          Kontakt med skolans personal:

  

 
 

 

 

Ordning på skolan:             Konfliktlösning: 

 

 

 
 

Skolans lokaler: 

 

 
 
 

  


