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En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattningar av studiemotivation i ämnet 

samhällskunskap. 

Antal sidor: 38 

Som framtida lärare är studiemotivation ett nyttigt och intressant ämne att studera då studier visat att det 

finns samband mellan elevers motivation att lära och skolresultat. Vad det är som gör att människor blir 

motiverade är en fråga som ställts länge. I denna studie lyfts vilka faktorer gymnasieelever själva uppfattar 

som bidragande till deras studiemotivation i ämnet samhällskunskap. Syftet med studien är dels att 

undersöka vilka faktorer de deltagande gymnasieeleverna uppfattar som bidragande till studiemotivation i 

ämnet samhällskunskap, dels att undersöka hur dessa elever beskriver vad fenomenet motivation betyder. 

Genom kvalitativa intervjuer har sju gymnasieelevers uppfattningar undersökts och materialet har 

analyserats dels genom en fenomenografisk analysmetod, dels genom en innehållsanalys. Av analysen 

framkommer att det är svårt att ge en enhetlig bild av begreppet motivation. Respondenterna beskriver två 

skilda uppfattningar, motivation som ett mål samt motivation som en vilja att nå ett mål. I de båda 

uppfattningarna är målet en central del. Huvudsakliga faktorer för motivation som upplevs bland 

respondenterna har med intresset för ämnet, chansen att uppnå målet, lärarens kommunikation av 

bedömning, lärarens förväntningar samt lärarens undervisningsmetoder att göra.  
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Abstract   
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Social studies – for life or the grade?  
A qualitative study of  how students in upper secondary school perceive academic motivation to 

the subject social studies  

Pages: 38 

As a future teacher, academic motivation is an interesting and useful subject to study, this since research 

has shown that there is a connection between student’s desire to learn and academic results. What makes 

human beings motivated is a question that has been asked for a long time. In this study, factors that that 

upper secondary school students do find contributory to their academic motivation is illustrated with a 

focus on the subject social studies. The aim of  the study is to explore which factors the chosen 

respondents perceive as contributory for motivation to the subject social studies, but also how they define 

the meaning of  the phenomena motivation.  By using qualitative interviews, the perceptions of  seven 

upper secondary students have been explored and the material has been analysed by using a 

phenomenographical approach and a qualitative content analysis. The analysis show that two perceptions 

of  what motivation means is given, where motivation is considered the goal itself  or when motivation is 

described as an ambition to reach a goal. The main factors that contribute to academic motivation has to 

do with the students’ interest in the subject, the student’s chances to reach their goals, the teachers 

communication of  how they judge the assessments, the teachers’ expectations on the students’ and which 

methods the teachers use in their education.  
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Inledning  
Fenomenet motivation handlar om vad det är som får människor att handla och röra sig framåt. 

Att förstå varför människor handlar som de gör kan både vara självklart men även obegripligt. I 

alla tider har människor ifrågasatt vad det är som får andra att handla som de gör, vad är det 

egentligen som motiverar dem? Denna fråga har inte bara ställts i allmänna samtal utan även 

inom olika forskningsområden så som psykologi, ekonomi och pedagogik. Olika teoretiker har 

gett olika svar på frågan och människans handlingar har förklarats varit motiverade både utav 

drivkrafter, instinkter, ekonomiska belöningar och sociala normer (Ahl, 2004).  

I en skolkontext är frågan om vad som motiverar människor central eftersom elevernas 

studiemotivation är en nyckel till framgång i undervisningen. Studier visar att det finns samband 

mellan elevers lust att lära och deras studieresultat. Trots att motivation är en viktig grund för 

elevernas lärande, står begreppet motivation inte med i ämnesplanen för samhällskunskap, eller i 

gymnasieskolans läroplan överhuvudtaget. Lärare ska dock stärka elevernas vilja att lära och skapa 

förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet, vilket förutsätter att eleverna är 

studiemotiverade. Idag är frågan om vilka faktorer som leder till förbättrad studiemotivation både 

central för forskning och politik. Politiker diskuterar vilken väg som ska gås för att förbättra 

skolresultat och skapa en meningsfull undervisning. Forskningsstudier undersöker vilka samband 

som finns mellan motivation och resultat eller hur viktigt det är att lärare arbetar med att främja 

studiemotivationen. Olika medel och resurser sätts in i skolorna för att förändra, förbättra och 

skapa nya möjligheter för lärande (Skolinspektionen, 2010).  

I denna studie ligger fokus däremot på att belysa gymnasieelevernas egna uppfattningar kring 

studiemotivation. Det finns många svar på vilka faktorer som leder till studiemotivation, men hur 

beskriver elever själva sina uppfattningar kring vilka faktorer som är viktigare än andra? Vad 

beror studiemotivationen på? Är det intresset, framtidsplanerna eller kanske läraren som spelar 

roll? Som lärare är det viktigt att alltid höra elevernas röster, vad är det de ¨tycker är viktigt och 

hur kan jag anpassa min undervisning till deras önskemål? Genom att undersöka 

studiemotivation från de uppfattningar som beskrivs av eleverna själva kan den undervisning jag 

själv som snart, examinerad lärare kommer att bedriva, bli mer meningsfull och givande för mina 

framtida elever.  

  1



Syfte och frågeställningar  
Syftet är att undersöka hur gymnasieelever uppfattar fenomenet motivation samt vilka faktorer de 

uppfattar som bidragande till studiemotivation i ämnet samhällskunskap. För att undersöka detta 

har följande frågeställningar ställts:   

- Hur uppfattar de utvalda respondenterna begreppet studiemotivation? 

- Vilka faktorer uppfattar de utvalda respondenterna leder till studiemotivation i ämnet 

samhällskunskap? 



Bakgrund  
I detta avsnitt beskrivs den bakgrundsfakta som är viktig för att kunna sätta sig in i studien. 

Kapitlet fokuserar på att ge en historiks blick över vad som ansetts bidra till motivation och 

mänskligt beteende. Även vikten av motivation vid elevers lärande och hur läraren kan påverka 

detta beskrivs här.  

Motivationsbegreppet i styrdokumenten  

I dag finns det 18 nationella gymnasieprogram varav tolv är yrkesprogram och sex 

högskoleförberedande (Skolverket, 2015). Oavsett vilket program eleverna väljer att läsa finns 

ämnen, så kallade gymnasiegemensamma ämnen som alla gymnasieelever läser. 

Samhällskunskapen är ett gymnasiegemensamt ämne vilket innebär att alla gymnasielever läser 

detta. Beroende på program läses dock olika poäng i ämnet samhällskunskap (Skolverket, 2013).  

I läroplanen för gymnasieskolans övergripande mål och riktlinjer skriver Skolverket (2011) 

ingenting om studiemotivation eller vilken roll skolan och lärarna har för att motivera eleverna, 

dock skriver dem att läraren ska stärka varje elevs självförtroende men även stärka deras vilja och 

förmåga att lära vilket går att koppla till studiemotivation. Skolverket (2011) skriver även att 

skolväsendet ska främja elevernas utveckling och lärande och ge möjlighet till en livslång lust att 

lära (Skolverket, 2011 s.5–10). Ämnet samhällskunskap har bland annat som syfte att skapa 

förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet för eleverna samt uttrycka sina kunskaper 

på olika sätt (Skolverket, 2011 s.143).  

Motivationsbegreppet i ett historiskt perspektiv  

Teorier och diskussioner om motivation handlar ofta om vad som får människor att göra något. 

Själva begreppet motivation härstammar från det latinska ordet movere som betyder ”att röra sig”. 

Forskning om motivation fokuserar än idag på att hitta svar på frågan om vad det är som får 

människor att röra på sig. Många teorier härstammar från hedonismen som förklarar motivation 

utifrån principen att människan alltid strävar efter njutning och välbefinnande och i undvikande 

av smärta. Detta är en princip som formulerades redan av ”de gamla grekerna” men som även 

senare filosofer, som Locke, Bentham och Mill använde sig av vid förklarandet av mänskligt 

beteende under 1700- och 1800-talet. Under 1900-talet blev motivation inte endast en fråga för 

filosofer utan ämnet förflyttades till de nya beteendevetenskapliga ämnena psykologi och 

pedagogik (Jenner, 2004 s.37–38). Ahl (2004) beskriver i studien Motivation och vuxnas lärande 



klassiska teorier om människor och motivation och skriver att flera av dessa teorier även fått 

genomslag inom pedagogiken och kan beskrivas som teorier för lärande (Ahl, 2004 s.53).  

Ekonomiska och sociala motivationsfaktorer  

Människan har beskrivits som en rationell beslutsfattare, som motiveras av det alternativ som ger 

störst ekonomiskt utbyte. Denna beskrivning framställs framför allt i Adam Smiths The Wealth of  

Nations från 1776 som även är en grundsten i nationalekonomins teoribyggen. Människan 

beskrivs enligt denna teori motiveras av att bli erbjuden pengar eller annat av värde. Denna teori 

fick dock kritik, framför allt då den inte ansågs vara realistisk. Studier utförda i USA under 1920–

1930-talet visade dock en bild av att arbetare inte presterade på topp för att tjäna maximalt med 

pengar utan istället maskade för att inte förstöra ackordet. Studierna leddes av Elton Mayo och 

utfördes av forskare på Harvard. Slutsatsen blev att inte bara pengar eller fysiska 

arbetsförhållanden påverkade motivationen utan även sociala normer och grupptryck. Studierna 

gav även upphov till den så kallande Human Relations-skolan där människan ses som en social 

varelse som prioriterar uppmärksamhet och tillhörighet över maximal ekonomisk ersättning (Ahl, 

2004 s.24–27).  

Instinkter och drivkrafter  

Andra teorier visar att människans beteende styrs av instinkter. Dessa teorier blev stora framför 

allt i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. McDougall var en av de teoretiker som menade 

att instinkter styrde människans beteende. Till exempel kunde en människas aggressiva beteende 

förklaras bero på aggressiva instinkter. Detta förklarade både människors och djurs beteenden, 

dock menade man att människor till skillnad från djuren kunde kontrollera beteenden som kräver 

moraliska överväganden i och med att vi människor har förmågan att tänka rationellt, till skillnad 

från djur (Petri & Govern, 2013 s.36–37). Inspirerade av insikt- och driftteorierna grundades de 

behavioristiska tankarna under tidigt 1900-tal som menade att beteende är i huvudsak inlärt. De 

menade att, för att studera beteende är det viktigt att kolla på just människans beteende och inte 

på människans tankar och prat om beteendet. För att lära sig något och i och med det tillägna sig 

ett nytt beteende menar behavioristerna att det måste finnas något som uppmuntrar eller belönar 

just det beteendet (Ahl, 2004 s.30–31).  

Kognitiva motivationsteorier  

Under 1900-talet senare år kopplades mänskligt beteende till hur olika människor föreställer sig 

världen Ahl (2004 s.32). Pedagogen Dewey menade att motivation påverkas av den sociala miljön 



och den meningsfulla aktiviteten som upplevs av de som lär. För att erbjuda mening ska samband 

mellan liv och skola, individ och samhälle, kunskap och handling och mellan teori och praktik 

erbjudas. Detta eftersom människan är utrustad med en förmåga att se samband och helheter 

(Kroksmark, 2011 s.374). En annan pedagog, Piaget menade där emot att den kognitiva 

utvecklingen motiveras av en strävan efter jämvikt, som uppnås genom att de kognitiva 

processerna löser problem och konflikter. Den kognitiva utvecklingen drivs alltså av inre krafter 

och behöver inte yttre uppmuntran. Detta innebär att individuella olikheter fick en större roll i 

motivationsteorier. Faktorer som pengar kan vara av stor betydelse för att motivera en person 

men inte spela lika stor roll för en annan. Vad en specifik människa tänker om framtiden påverkas 

dess motivation (Ahl, 2004 s.32).  

Behov som motivationsfaktor  

En av de mest kända motivationsteorierna är psykologen Maslows teori som publicerades 1943. 

Maslow menade att mänskligt beteende är betingat av behov, eller rättare sagt otillfredsställda 

behov. Han menar att om kroppen saknar något kommer den att utveckla en lust som styr 

beteendet för att få kroppens behov tillfredsställt. Maslow skiljer på olika behov som han menar 

är hierarkiskt ordnade. Ordningen börjar med de mest grundläggande behoven, fysiologiska 

behov som mat. Maslow menar att en hungrig människa inte kan tänka på annat än att skaffa sig 

mat. Följt av detta kommer trygghet, tillhörighet och kärlek, uppskattning, kognitiva behov, alltså 

att veta och förstå följt av estetiska behov som ordning och system. Det behov som är längst upp 

i ordningen är självförverkligande, att göra det man känner att man är ämnad för, att vara sann 

mot sin egen natur eller att bli mer av det man redan är. Detta innebär att behov som redan är 

tillsfredställda inte påverkar människan beteende, utan endast det som saknas hos människan. För 

att motivera någon krävs sådant som tillfredsställer de högre behoven (Hedegard Hein, 2012 s.

68–69). 

Inre och yttre motivationsfaktorer  

I motivationsteorier, men även i allmänna samtal kring motivation delas motivation ofta in i yttre 

och inre behov, motiv och belöningar. De forskare som oftast citeras när de gäller inre- och yttre 

motivation är Edward L. Deci och Richard M. Ryan (Ahl, 2004 s.46). Deci och Ryan (2000 s.69) 

skriver att motivation inte bör ses som ett enhetligt begrepp, utan menar att människor handlar 

utifrån olika typer av faktorer. Människor kan bli motiverade på grund av att de värderar värdet i 

en viss aktivitet eller för på grund av starka, externa faktorer som blir tvingande. Det kan alltså 

röra sig både om intressen men även mutor. 



Författarna beskriver begreppet inre motivation som en inneboende lust att söka nyheter och 

utmaningar, att vidga sina vyer och utöva sina förmågor samt att utforska och lära sig. Även om 

människan föds med tendenser av inre motivation så har det visat sig att denna form av 

motivation kräver underhåll och stöd för att förbättras, då motsatsen kan leda till att den inre 

motivationen lätt störs. För att förbättra den inre motivationen krävs positiv feedback, 

kommunikation och belöning som riktar sig mot känslor av kompetens (Deci & Ryan, 2000 s.70).  

Yttre motivation beskrivs som viljan att göra något för att få någon form av kompensation eller 

belöning. En jämförelse mellan inre och yttre motivation kan göras mellan elever som gör läxor 

eftersom de personligen finner intresse och värde i det de lär sig inför till exempel framtida yrke 

och elever som väljer att göra läxor eftersom deras föräldrar kontrollerar att de gjort dem (Deci & 

Ryan, 2000 s.70–71).  

Konstrasten mellan att ha inre eller yttre motivation är ofta igenkännbar för de flesta. Frågan om 

att utföra handlingar utav eget intresse eller värderingar eller utav anledningar som kommer 

motiveras från yttre faktorer runt omkring kan se olika ut i olika kulturer. Jämförelser mellan 

människor vars motivation är autentisk och de som motiveras av yttre kontrollerande faktorer 

visar att inre motivation ger mer intresse, spänning och självförtroende. Inre motivation visar sig 

leda till förbättrade resultat, uthållighet och kreativitet (Deci & Ryan, 2000 s.69). 

 
Motivation, lärandet och läraren 

Enligt Skolverket (2012) finns det samband mellan motivation att lära och skolresultat. I 

rapporten Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen framgår det att hög-presterande 

elever är mer motiverade att lära sig det ämne de är högpresterande i, både utifrån inre och yttre 

motivationsfaktorer. Elever som presterar högre visar även större självförtroende när det gäller 

sin egen förmåga att lära sig ämnet samt tenderar att ha en positiv bild av lärarens stöd. Det är 

därför viktigt att skolor uppmuntrar eleverna och främja elevernas motivation (Skolverket, 2012 s.

7–9).  

Skaalvik och Skaalvik (2016 s.10–12) skriver att lärarens uppgift att motivera eleverna är viktigt 

eftersom det både har en indirekt och direkt påverkan på elevernas lärande, det är en av lärarens 

viktigaste och största utmaning. Direkta betydelser som motivation har för elevernas lärande har 

att göra med vad eleverna gör i skolan. Detta är framför allt viktigt i gymnasieskolan där eleverna 

har större vilja i sin undervisning och i sitt lärande. Eleverna har friheten att välja program, ämne 

och fördjupning, men de har också möjligheten att välja om de ska fortsätta studera eller hoppa 

av skolan helt. Motivation har även indirekt påverkan på elevernas lärande då det påverkar 

elevernas ansträngning, koncentration, uthållighet och lässtrategier. Är eleverna motiverade ökar 



deras chanser för att anstränga sig mer och visa större insatser, de visar mer engagemang och 

uthållighet vilket är viktigt framför allt i uppgifter de uppfattar som svåra. Är eleverna motiverade 

till att lära sig använder de sig av arbetsstrategier, som att fråga läraren om hjälp. Detta är viktigt 

för att eleverna ska komma vidare i sitt lärande.   

Hattie (2012) skriver i boken Synligt lärande för lärare om lärarens roll för lärandet. I boken 

presenteras resultatet av världens mest omfattande forskningsöversikt, Visible learning – a synthesis 
of  over 800 meta-analyses relating to achievement som beskriver vilka faktorer som påverkar elevers 

studieresultat. Hattie (2012 s.38) menar att läraren är en av de faktorer som påverkar lärandet 

starkast. För ett framgångsrikt lärande krävs att läraren är omtänksam, aktiv och engagerad i 

lärandet och i undervisningen. Läraren bör även känna till varje elevs bakgrund och intressen för 

att göra undervisningen meningsfull för eleverna. Både de kunskaper och den återkoppling 

eleverna får ska vara meningsfull för eleverna. Hattie (2012 s. 38–39) lyfter även vikten av att 

både elever och lärare har god kunskap om vilka mål som ska uppfyllas och hur. Detta ökar 

elevernas självförtroende och självuppskattning vilket Hattie (2012) menar är en viktig grund för 

att lärande ska ske. Utöver detta är även lärandemiljön en viktig faktor. Skolorna, 

personalrummen och klassrummen bör vara miljöer där misstag ses som möjligheter för lärande, 

där elever uppmuntras till att våga svara oavsett om svaret är rätt. Det ska vara en miljö där lärare 

känner sig trygga i att lära samt att utforska kunskap och förståelse 



Tidigare forskning  
Vad som får människor att utföra något är en fråga som ställts sedan länge och som studerats 

inom flera forskningsområden. För att avgränsa mig kommer detta avsnitt endast presentera 

forskning kring just studiemotivation. För att ge en bild av forskningsläget idag har studier 

utförda så sent som möjligt prioriterats över äldre studier. Både svenska och internationella 

studier presenteras. Studierna presenteras i en kronologisk ordning där den senaste publicerade 

studien presenteras först och den äldsta sist.  

I avhandlingen Den svårfångade motivationen skriver Jan Blomgren (2016) om elevers 

studiemotivation i en läromiljö präglad av digitalisering. Författaren menar att han i sitt yrke stött 

på elever som, enligt hans uppfattning beskriver skolvardagen som seg och tråkig. Utifrån dessa 

erfarenheter undrar Blomgren (2016 s17) vilka erfarenheter som präglar elevernas syn på 

skolvardagen som seg och hur denna inställning påverkar elevernas lärande. Syftet med studien är 

att, via grundskoleelevers egna rösters beskriva olika skäl till att prestera eller inte prestera i skolan 

samt att identifiera vad som främjar eller hämmar deras motivation, målorientering och lärande i 

en digitaliserad lärmiljö. Avhandlingen har sin teoretiska utgångspunkt i socialkognitiva 

motivationsteorier och författaren utgår i studien från bilden av att eleverna har kapacitet att 

reflektera över sig själva, sätta upp egna mål och agera medvetet.  

Blomgren (2016 s.96) använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder i avhandlingen 

som är en fallstudie. Han använder semistrukturerade gruppintervjuer och enkäter parallellt för 

att samla in data, alltså sker insamlingen av materialet separat och är oberoende av varandra. De 

som deltar i studien är elever i årskurs 9 vid tre fristående skolor i kommuner med samma 

huvudman. Studiens resultat visar att eleverna som deltar i studien kan reflektera över sin 

personliga inställning och skolsituation. Eleverna är medvetna om faktorer i undervisningen som 

påverkar dem när de ska prestera och delta i olika läraktiviteter. Exempelvis anser eleverna att det 

finns samband mellan läromiljöns utformning och deras motivation och målorientering. Eleverna 

anser sig vara både lärande- och prestationsorienterade, de har även en stor tilltro till sin egen 

kapacitet att klara av sina studier med gott resultat. Gällande digitalisering anser eleverna att det 

bidrar till en ökad motivation, större självständighet och kvalitet i skolarbetet- Digitala resurser 

underlättar även genomförandet av skolarbetet. Något som framför allt lyfts som 

motivationsfaktor är elevernas egna inställning, detta är något eleverna är väl medvetna om 

(Blomgren, 2016 s.239–241).  



I forskningsöversikten Individualiserad undervisning i skolan skriver Joanna Giota (2013) om 

begreppet individualisering och, bland annat vilken vikt det har för elevers motivation. 

Individualisering är ett begrepp som skrivits med i skolverksamhetens styrdokument redan 1919 i 

form av tankar och idéer om hur skolor bör anpassa efter elevens läggning, mognad, förmågor, 

förutsättningar, behov, intressen, mål och erfarenheter. Syftet med översikten är att granska idén 

bakom begreppet individualisering i de olika läroplanernas beskrivningar och vilka 

undervisningspraktiker som har kommit att fokuseras i arbetet med eleverna. Författaren syftar 

även till att undersöka vad internationell forskning har menat med begreppen ”förutsättningar”, 

”behov” och ”intressen” som alla på olika sätt är kopplade till elevers motivation att lära i skolan 

(Giota, 2013 s.7–8). Forskningsöversiktens resultat visar att det Lpo 94 beskriver om elevernas 

lust och inre motivation får det minsta utrymmet i skolan, trots att det är vad som beskrivs som 

ledstjärnan i lärares individualiseringsarbete. Istället för att tillämpa individualisering fokuserar 

skolor på att skapa utrymme för elevers nyfikenhet och egna intresse. Detta har visat sig inte alltid 

ha positiva konsekvenser. Det lustfyllda lärandet tycks ersättas av ett slags lärande där elever 

förväntas vara mer framtidsorientande och där lärandet används som ett medel för att uppnå 

framtida mål. Konsekvenserna av detta kan bli att eleverna måste ge uppoffringar i sitt nutida liv, 

för att fokusera på framtida mål. Detta är något alla elever inte alltid ställer upp på eller klarar att 

leva upp till. Resultatet visar alltså att det professionella arbetet med elevernas lärande i skolan 

kan fokusera mer på lust och inre motivation, detta kräver dock insikter om klassrummets 

komplexitet. Det kräver kunskaper om klassrummets mångfald av elever och situationer och 

vilken påverkan klassrummets organisation har för olika individer och grupper av elever (Giota, 

2013 s. 155–156).  

Utbildningsforskarna Margareta Maria Thomson och Jessica Wery (2013 s.103) skriver i artikeln 

Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students om lärarens avgörande roll 

för elevernas motivationsprocess och på så sätt, elevernas lärande. Artikeln presenterar olika sätt 

elever kan uppmuntras att bli mer positiva i sitt eget lärande, vilket är en process som gynnar 

både eleverna men även hela skolan. Att motivera eleverna är bland lärarens viktigaste uppgifter 

då de menar att motivation är nyckeln till akademisk framgång. Dock har lärare ofta lätt för att 

missa vikten av att fostra eleverna till att bli motiverade att lära. Lärare vet ofta inte hur de ska gå 

till väga för att motivera elever som är omotiverade och känner ofta press och oro över hur dessa 

elever ska uppnå målen. Då motivation är en inre process upplever många lärare även att det är 

bortom deras uppgift. Detta är dock fel uppfattning menar Thomson och Wrey (2013 s.103) 

eftersom läraren har möjlighet att bidra till elevernas motivation och engagera dem i sitt lärande. 

Artikelns slutsatser, som beskriver en rad av motivationsstrategier tillämpas av olika teoretiska 

perspektiv. Syftet med att beskriva dessa motivationsstrategier är att ge verksamma lärare förslag 



som de kan använda i klassrummet för att uppmuntra omotiverade elever att vilja lära sig. 

Förslagen fokuserar framför allt på att väcka elevernas inre motivation och rör områden som 

lärarens förväntningar, miljön, uppgifter och bedömning. När det gäller lärarens förväntningar på 

eleverna skriver Thomson och Wery (2013 s.106–107) att det är viktigt att läraren tror på sina 

elever eftersom detta har en stark påverkan. Det är viktigt att läraren visar entusiasm och lust att 

lära eftersom det kan stimulera eleverna till att själva vilja lära sig. Eleverna bör mötas av positiv 

respons i klassrummet och på uppgifter, oavsett vilka frågor eller svar de yttrar. Författarna 

skriver även att lärare kan påverka studiemotivationen genom att låta eleverna styra över sitt 

lärande. Att erbjuda eleverna möjligheter att själva välja vad och hur de ska arbeta med men även 

att sätta deras egna mål uppmuntrar dem till lärande. Det är även viktigt att läraren peppar och 

använder positiva ord för att motivera eleverna (Thomson & Wery, 2013 s. 107). Gällande mål 

och uppgifter skriver Thomson och Wery (2013 s.106) att lärare ska sätta höga, men realistiska 

mål för eleverna. Genom utmanande men rimliga uppgifter börjar eleverna känna sig kompetenta 

vilket ökar den inre motivationen. För att eleverna ska bli motiverade att lära sig är det viktigt att 

uppgifterna går att koppla till elevernas riktiga liv, även utanför skolan. Elever blir motiverad att 

lösa problem och uppgifter som kan uppkomma i deras verkliga liv. Även bedömningen är en 

viktig faktor för elevernas motivation. Lärare ska, istället för att bedöma eleverna bedöma deras 

uppgifter, ge positiv respons och alltid fokusera på målet eller uppgiften över personliga 

kompetenser.  

Tim Urdan och Erin Schoenfelder (2006) skriver i artikeln Classroom effects on student motivation om 

vilka faktorer som påverkar elevers studiemotivation i klassrummet. Urdan och Schoenfelder 

(2006 s. 331–332) skriver att lärare generellt anser att brist på motivation beror på faktorer som 

ligger utanför skolans kontroll, till exempel elevernas uppfostran eller deras personlighetsdrag. 

Problem med motivation har psykologer ofta menat är en individuell fråga och kan endast lösas 

genom att undersöka individens problem. Syftet med Urdan och Schoenfelders (2006) artikel är 

att beskriva och kritiskt analysera forskning om påverkningsfaktorer på elevers studiemotivation. 

Framför allt fokuserar författarna på hur faktorer inom lärandemiljön kan öka eller minska 

elevernas studiemotivation. För att utföra sina analyser använder författarna sig av tre teoretiska 

perspektiv, målteori, själv-bestämmande teori och social-kognitiv teori (Urdan & Schoenfelder, 

2006 s. 333).  Slutresultat som presenteras i artikeln visar att den tidigare bilden av att motivation 

är ett individuellt problem, inte alls stämmer då psykologer har upptäckt att det motiverande 

beteendet i skolan påverkas både av studenten men även utan situationsegenskaper. Det som 

framför allt bidrar till studiemotivation är skoluppgifter som eleverna kan relatera till sina 

intressen eller uppgifter där eleverna får möjlighet att uppfylla sina sociala behov, till exempel 

genom att samarbeta med andra elever. Studien visar även att lärare kan ha direkt påverkan på 



elevernas studiemotivation genom att ändra faktorer som ligger inom lärarens kontroll, till 

exempel undervisningsstil eller klassrumspolicy. I och med detta har läraren även ett ansvar för 

elevernas studiemotivation (Urdan & Schoenfelder, 2006 s. 345–346).  

Håkan Jenner (2004) undersöker i studien Motivation och motivationsarbete – i skola och behandling en 

bild av forskning om motivation och lyfter praktiska implikationer för motivationsarbete inom 

skola och behandling. Genom att granska olika begreppsdefinitioner samt tidigare forskning 

kring motivations-begreppet drar Jenner (2004 s.41) slutsatsen att motivation består av tre 

samverkande faktorer. Den första faktorn handlar om motivation som en inre faktor, något som 

sätter igång handlandet eller beteendet, alltså någon slags drivkraft. Ofta är det denna drivkraft 

som beskrivs vid allmänna beskrivningar av begreppet motivation. Det beskrivs som en vilja, 

nyfikenhet eller energi som driver människor till att utföra något. Jenner (2004 s. 42) menar dock 

att en drivkraft kan vara den enda motivationsfaktorn. Drivkraften måste ställas i relation till ett 

mål. På så sätt kommer Jenner (2004 s.43) in på den andra faktorn, målsträvan. Här är handlandet 

riktat mot något. Det kan röra sig både om yttre mål, till exempel belöningar i form av betyg, 

pengar, status eller andra människors uppskattning. Det kan också röra sig om inre mål, till 

exempel glädje, stolthet eller känsla av självförverkligande. Den tredje faktorn beskriver Jenner 

(2004 s. 42) som en växelverkan mellan en persons drivkraft och mål som hänger ihop med 

personens självförtroende och om målen uppnås eller inte. Jenner (2004) delar in de faktorer som 

han anser, mer än annat präglar motivationsprocessen. Dessa faktorer är målet, uppnåendets 

värde och misslyckandets sannolikhet, men menar att även individuella och sociala faktorer spelar 

roll för motivationsprocessen. Det första området som beskrivs som viktigt i 

motivationsprocessen är målet. Jenner (2004 s.44–46) skriver att målet ska hålla sig inom 

synranden. Detta innebär alltså att de mål eleverna ska uppnå inte ska ligga för lång bort för vad 

som kan uppnås. Eleverna måste uppleva att de har en chans att uppnå målet och att det inte 

ligger bortom horisonten för vad de kan uppnå. När det gäller att sätta mål inom en rimlig ram 

har pedagogen en viktig roll. Pedagogen måste dels visa att verkligheten överskattas, och alltså 

sänka målen men även visa att möjligheten att lyckas underskattas och alltså, höja målen. Ofta har 

individer en konflikt mellan sin önskan att sätta anspråksnivån så högt som möjligt och samtidigt 

hålla den tillräckligt låg för att undvika ett misslyckande. Det är därför viktigt att en pedagog 

erbjuder eleverna den trygghet som behövs för att eleverna ska våga vilja sträva högre (Jenner, 

2004 s.44–45). Det andra området Jenner (2004) beskriver som viktig i motivationsprocessen är 

uppnåendets värde. Detta beskriver Jenner (2004 s.46) som en slags objektivt mått, ett värde på en 

skala som kan mätas över hur värdefullt eleven uppfattar något vara att uppnå. Målet måste alltså 

vara eftersträvansvärt. Som pedagog behöver du alltid fundera över ifall det du själv anser vara 

eftersträvansvärt, är eftersträvansvärt även för andra och varför det, i så fall är eller inte är det. En 



vanlig fråga lärare får av sina elever är just varför de ska lära sig något, för att göra ett 

arbetsområde eller en uppgift eftersträvansvärt för eleverna måste det gå att koppla till livet även 

utanför skolan (Jenner, 2004 s. 46). Jenner (2004 s.48) skriver även att motivationsarbete bör börja 

där den andre är. Detta innebär att pedagoger bör försöka förstå eleven mot bakgrund av hens 

specifika situation. På så sätt kan pedagoger göra målet mer eftersträvansvärt för eleverna genom 

att koppla till just deras livssituation. Det tredje, och sista området handlar om misslyckandets 

sannolikhet. Denna motivationsfaktor handlar om hur eleven själv ser på sina möjligheter att 

lyckas. Jenner (2004 s.49) skriver att alla gör en form av vinst-förlust-kalkyl inför viktiga val. Vid 

exempelvis val av utbildning behöver eleverna bedöma sannolikheter för att misslyckas, är den 

tillräckligt stor kan det innebära att eleverna inte väljer att satsa på utbildningen, inte för att de 

inte vill uppnå målet utan eftersom de skyddar sig mot besvikelsen. Jenner (2004 s.49) menar 

alltså motivation inte endast handlar om vilja, även hur du normalt sett ser på dina möjligheter att 

lyckas spelar roll. Vissa elever tänker redan innan en påbörjad uppgift att hen inte kommer klara 

uppgiften trots ansträngning. Därför är alltså chansen att få uppleva framgångar och slippa 

misslyckanden viktiga inom motivationsprocessen.  



Teori 
I detta avsnitt beskrivs begreppet fenomenografi samt vad den fenomenografiska 

forskningsmetoden innebär. Kapitlet beskriver fenomenografins första och andra ordningens 

perspektiv som tillämpas på olika sätt i resultatdelens två delar.  

Fenomenografi  

Begreppet fenomenografi är ett sammansatt ord av de två leden fenomenon och grafia. Fenomenon 
kommer från grekiskan och kan översättas som ”att visa sig” (Kroksmark, 2012 s.6) medan Grafia 

betyder ”beskriva i ord eller bild”. De två leden sammansatt kan förstås som ”att beskriva det 

som visar sig” (Starrin & Svensson, 1994 s.112). Fenomenografin utvecklades av en forskargrupp 

inom pedagogik och introducerades första gången offentligt av Ference Marton 1981 (Chekol, 

2012 s.95). Fenomenografin uppstod som rent empirisk prövad forskningsmetod utan anspråk på 

teoretisk referens till redan etablerade riktningar inom kvalitativ analys (Kroksmark, 2012 s.4). 

Det primära syftet med fenomenografin är att undersöka hur människor uppfattar saker och ting 

i en bestämd situation. Uppgiften för en forskare som är ute efter det fenomenografiska är med 

andra ord inte att undersöka om en intervjuperson svarar rätt eller fel enligt dennes tidigare 

fastslagna hypotes. Istället är det uppfattade innehållet i sig det centrala, det finns inget rätt och 

fel utan värde uppstår genom att person A uppfattar ett fenomen på ett visst sätt, person B på ett 

annat och paralleller däremellan kan dras (Kroksmark, 2012s, s.5). Utfallsrummet består därför 

utav en noggrann beskrivning av de existerande uppfattningarna, oavsett om de är ”fel” eller 

”rätt” (Larsson, 2011 s.18). Man kan säga att fenomenografin är en metod som vill göra 

verkligheten så som den är uppfattad så stor rättvisa det överhuvud är möjligt, men det betyder 

också att fenomenografin inte kan vila uteslutande på hypotiserande teoretiska fundament 

(Kroksmark, 2012, s.5).  

Mycket inom fenomenografin handlar om att undersöka uppfattningar, något Marton och 

Svensson i boken Att studera omvärldsuppfattning (1978) beskriver som följande:  

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas, 

eftersom det aldrig har varit föremål för reflektion. De utgör den referensram 

inom vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra 

resonemang. (s.20) 



Våra uppfattningar kring särskilda fenomen kan med andra ord beskrivas som den kunskap och 

de erfarenheter vi samlat på oss. När det gäller ett så individuellt fenomen som motivation och 

vad som driver en till att göra något finns det viktiga poänger att hämta i att studera hur 

respondenterna själva upplever de faktorer som motiverar dem och kontextualisera genom att 

jämföra olika respondenternas uppfattningar mot varandra. Om man istället hade valt att göra en 

hypotetisk deduktion där förutfattade hypoteser om motivation skulle verifieras eller falsifieras 

finns det risk att respondenterna påverkas till att bli polariserad och välja det ena eller det andra 

av två förutbestämda val. I ett så subjektivt ämne som motivation där nyanserna och 

tolkningsutrymmen är stora finns det mycket att vinna genom att förutsättningslöst undersöka 

uppfattningar snarare än svar.  

Första och andra ordningens perspektiv  

En viktig skillnad som görs inom fenomenografin är den mellan första och andra ordningens 

perspektiv. Å ena sidan finns det objektiva och konventionella uppfattningar om hur världen är 

förskaffad, sådant som vi kan se med våra egna ögon och där i princip alla är överens om hur det 

ligger till. Vardagligt brukar dessa uppfattningar kallas för fakta, de beskriver hur något faktiskt är 

och dessa uppfattningar kategoriseras enligt fenomenografin som den första ordningens 

perspektiv och tillskrivs vanligtvis de naturvetenskapliga och positivistiska forskningen som gör 

anspråk på objektivitet (Kroksmark, 2012 s. 7). Å andra sidan, i den andra ordningens perspektiv, 

hittar vi den hermeneutiska läran där den subjektivt erfarna världen sätts i fokus och 

uppfattningar hela tiden präglas av erfarenhet och individuella värderingar. Här är det 

uppfattningarna som ställs i centrum eftersom de bygger på tidigare erfarenhet och blir en 

reduktion av en individs totala kunskap inom det ämnet. Med andra ord blir det i fenomenografin 

andra ordnings perspektiv inte en fråga om att något är sant eller falskt, utan om det som 

individen uppfattar som sant eller falskt (Kroksmark, 2012 s. 8). Det fenomenografiska 

forskningsresultatet handlar inte i första hand om en beskrivning av en uppfattning utan om 

variationen mellan hur uppfattningen beskrivs och hur ett förhållningssätt står sig gentemot ett 

annat. I andra ordningens perspektiv ligger fokus på människors erfarenheter och hur dessa gör 

att en uppfattning blir sann för den individen utan att nödvändigtvis behöva vara objektivt riktig. 

Eftersom människor alltid tolkar sin omvärld på olika sätt finns det ett värde i att studera 

tolkningarna i sig. Världen är en, men människor uppfattar omvärlden på olika sätt och målet 

med forskningen blir därför att, inom en viss grupp människor, beskriva hur olika uppfattningar 

om en och samma företeelse skiljer sig, vilka likheter som finns och vad detta kan ha för 

betydelse (Chekol, 2017 s. 2) 



Uljens (1989 s.13) menar att vid fenomenografiska studier har andra ordningens perspektiv som 

huvudfokus samt jämförelsen mellan olika människors uppfattningar av en företeelse. I och med 

att syftet med denna uppsas är delad i att dels undersöka hur gymnasieelever uppfattar fenomenet 

motivation, dels att undersöka vilka faktorer de upplever leder till studiemotivation används 

fenomenografins andra ordningens perspektiv till att undersöka den första delen. Med andra ord 

hur respondenterna uppfattar motivation samt skillnaderna mellan dessa. Resultatets andra del 

som rör vilka faktorer som leder till studiemotivation kopplas till första ordningens perspektiv då 

de analyserats genom en innehållsanalys. De studier som presenteras i uppsatsens bakgrundsdel 

och forskningsöversikt beskrivs utifrån första ordningens perspektiv. Även i studiens 

diskussionsdel tillämpas den första ordningens perspektiv då det resultat den fenomenografiska 

analysen och innehållsanalysen gett diskuteras och jämförs med tidigare studier och teorier, i 

enlighet med första ordningens perspektiv.  



Metod och Material  
I och med att syftet är att undersöka hur respondenterna uppfattar fenomenet motivation men 

även att undersöka vilka faktorer som respondenterna uppfattar leder till motivation används en 

fenomenografisk analysmetod samt en innehållsanalys. För att samla in material till analysen har 

kvalitativa intervjuer använts. I detta avsnitt beskrivs hur intervjuerna gått tillväga, vem som 

intervjuats samt hur det insamlade materialet analyserats på olika sätt. Avsnittet avslutas med en 

diskussion kring de etiska principer som tillämpats i studien.  

Insamlandet av data – kvalitativ intervju  

Den dominerande metoden för att samla in data till kvalitativa studier är individuella 

djupintervjuer (Chekol, 2012 s.98). Justesen och Mik-Meyer (2011 s.13) skriver att det vid studier 

där syftet är att beskriva ett fenomen i sin kontext passar sig bäst med kvalitativa metoder. I detta 

fall är fenomenet som studeras just studiemotivation och hur detta fenomen uppfattas av 

gymnasieelever. Ödman (2007 s.14) skriver att det finns olika sätt att förstå världen eller en viss 

företeelse på, alltså kan fenomenet motivation betyda olika för olika personer. För att förstå andra 

människors synvinkel skriver Kvale och Brinkman (2014 s.15–17) att man bör ta del av deras 

erfarenheter och livshistoria. Därför menar författarna att det är en självklarhet att prata med 

människor för att förstå hur just de uppfattar sin värld och sitt liv. Vid intervjutillfällena har 

därför begreppet motivation diskuterats med de utvalda respondenterna. I användandet av 

kvalitativa metoder krävs att författaren tolkar sitt material (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 14). 

Vid tolkning kan människor aldrig ställa oss utanför oss själva. Trots att läsare av studien själva 

tolkar och skapar en förståelse för materialet är studier av verkligheten alltid påverkade av vem 

författaren är, då vi aldrig ställa oss utanför våra egna liv, föreställningar och bemötanden 

(Ödman, 2007 s.14–15). I denna studie är det alltså just respondenternas uppfattningar kring 

motivation som presenteras, inte en generell bild av begreppet.  

Vid kvalitativa studier är respondenternas egna uttalanden det centrala, men utrymme för 

förutsättnings- och uppföljningsfrågor bör finnas (Chekol, 2012 s. 98). I denna studie har 

intervjuerna vart av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att det vid det tillfälle intervjuerna 

ägde rum fanns en förutbestämd kontext med ett antal förutbestämda frågor samtidigt som 

möjligheten till att ställa följdfrågor fanns samt möjligenheten att avvika från intervjuguiden vid 

situationer som om respondenten skulle ta upp intressanta ämnen (Öberg, 1997 s.14). Vid 

intervjuer av semistrukturerad karaktär använder intervjuaren en intervjuguide med teman och 

huvudfrågor. Dessa frågor ska vara öppna och ställas till alla personer i studien då målet är att få 



alla respondenter att reflektera över samma frågor. Intervjufrågorna vid semistrukturerade 

intervjuer brukar vara både av hur- och varför karaktär (Justesen och Mik-Meyer, 2011 s.46–47). 

Vid skapande av intervjuguiden testades intervjuguidens frågeställningar kring motivation inom 

ämnet samhällskunskap på tre personer. Utifrån dessa testintervjuer omformulerades frågorna till 

sex huvudfrågor med underområden. Då det visade sig att det var svårt för respondenterna att 

besvara frågor av öppen karaktär, till exempel ”Vad betyder begreppet motivation för dig” drogs 

slutsatsen att varje fråga behövde underfrågor som checkades av under intervjuernas gång.  

Urval och genomförande  

För att delta i studien fanns en del kriterier som behövdes uppfyllas. Då syftet är att undersöka 

gymnasieelevers studiemotivation med fokus på ämnet samhällskunskap var kraven att 

respondenterna vid tillfället intervjuerna genomfördes skulle dels vara elever studerande på 

gymnasienivå samt läsa ämnet samhällskunskap naturliga. Jag valde medvetet att inte fokusera på 

ett visst kön, år eller gymnasieprogram då jag anser att detta inte spelar roll för att besvara syftet 

men även för att studien syftar till att lyfta olika uppfattningar för ett fenomen är det intressant 

att se hur studiemotivation kan uppfattas olika inom olika program.  

För att hitta respondenter till studien användes en så kallad snöbollsmetod vilket innebär att 

författaren kontaktar ett fåtal personer för att sedan komma i kontakt med fler personer som kan 

tänkas vara respondenter. För att hitta respondenter till denna studie kontaktades lärare och 

elever på olika program som jag har kontakt med sedan innan för att underlätta sökandet av 

gymnasieelever inom olika program. Dessa lärare och elever accepterade min förfrågan att sprida 

ett informationsbrev (se bilaga ett) med bland annat studiens syfte samt kraven för att delta i 

studien. Detta resulterade i att nio gymnasieelever visade intresse att delta i studien och 

kontaktade mig. Målet var att finna tio respondenter till studien. Nio intervjuer planerades in efter 

att samtliga visat intresse, dock genomfördes endast åtta av dessa nio intervjuer. Vid analysen 

används sju av intervjuerna då endast dessa sju intervjuer bedömdes som tillräckliga för att 

analysera. Intervjuerna genomfördes vid olika tillfällen på olika platser. För att dokumentera 

intervjuerna användes ljudupptagning som sedan transkriberats, vilket är av betydande roll för 

den fenomenografiska analysen samt innehållsanalysen då dessa grundar sig på en noggrann 

läsning av de transkriberande intervjuerna. Detta beskriver Justesen och Mik-Meyer (2011 s.48) 

som en tidskrävande men viktig process då det är detta material författaren har att förhålla sig till 

vid studiens analys. 



Bearbetning av data   

Analysen har skett i två steg. Först har en fenomenografisk analysmetod använts för att analysera 

respondenternas uppfattningar av fenomenet motivation. För att analysera respondenternas 

beskrivningar av vilka faktorer som leder till studiemotivation har en kvalitativ innehållsanalys 

använts.  

Fenomenografisk analysmetod  

Chekol (2012 s. 99) skriver att tekniken för analys inom fenomenografiska studier handlar om en 

ständigt pågående sortering av datamaterialet som görs av forskaren. Detta görs fram till och med 

att forskaren kan definiera utmärkande innebörder. Utifrån Martons beskrivning av hur analysen 

går tillväga beskriver Chekol (2012 s.99) analysprocessen i sju olika steg. Strävan är att 

kategorisera utsagorna av de olika uppfattningarna i kvalitativt skilda grupper genom att jämföra 

likheter och skillnader. Kategoriseringarna kallas beskrivningskategorier och de genererar de 

uttalanden som intervjuerna består av.  

Det första steget handlar om att lära känna materialet, vilket görs genom upprepade läsningar av 

det insamlade materialet I detta fall var de transkriberade intervjuerna som skrivits ut som lästes 

igenom. Transkriberingarna lästes även igenom och jämfördes med det inspelade intervjuerna för 

att säkerställa överrensstämmelsen mellan ljudinspelningarna och de texterna. Det andra steget 

handlar om att, genom att lära känna materialet identifiera vilka de transkriberade intervjuernas 

centrala delar är, var och en för sig. I det tredje steget reducerar författaren transkriptionerna och 

försöker hitta de centrala delarna i större, meningsbärande enheter. Det fjärde steget handlar om 

att gruppera likartade meningsbärande enheter och, om det är möjligt att namnge de olika 

grupperna, göra det. Det femte steget går ut på att jämföra gruppernas likheter och olikheter. 

Avsikten med detta steg är att avgränsa grupperna från varandra och skapa kategorier. I analysens 

sjätte steg namnger författaren grupperna utifrån gruppens huvudsakliga poänger, det som 

betonas, den så kallade kärnan. Det sjunde och sista steget handlar om att pröva de bestämda 

kategorierna genom att jämföra dem samt beskriva den unika karaktären i varje kategori. (Chekol, 

2012 s.99–100). Vid utförandet av analysens fem sista steg skrevs de transkriberade texterna ut. 

Genom att klippa, klistra och sortera de olika texterna utifrån färgkoder och teman jämfördes de 

olika uppfattningarna med varandra. Analysens gång gick inte exakt till som Chekol (2012) 

beskriver att den bör då de grupper som skapades många gånger flyttades från den ena kategorin 

till den andra och kategorierna flera gånger bytte namn och struktur. Slutligen fastställdes två 

beskrivningskategorier för att beskriva de olika uppfattningarna kring respondenternas 

uppfattningar av fenomenet motivation.  



Kvalitativ Innehållsanalys  
För att analysera respondenternas upplevelser av vilka faktorer som leder till studiemotivation har 

en så kallad innehållsanalys använts. Bryman (2016 s.698) skriver att startpunkt för de flesta 

former av analys vid kvalitativa studier görs genom en process av indexering eller tematisering. 

Det innehåll som analyserats är de utskrivna transkriberade intervjumaterialet.  

Bryman (2016) skriver ingen utförlig beskrivning av tillvägagångssättet vid en kvalitativ 

innehållsanalys, dock är den centrala delen i processen att identifiera notiser eller nyckelord för att 

kunna hantera materialet och slutligen redovisa resultatet i form av teman. Bryman (2016 s.698) 

menar dock att författaren vid den tematiska analysen bör igenom innehållet flera gånger för att 

kunna identifiera upprepande nyckelord som framkommer i de transkriberade intervjumaterialet. 

För att fastställa teman i analysen har innehållet i det transkriberade intervjumaterialet lästs 

igenom flera gånger, anledningen till detta är för att materialet ska bli så pass bekant att inga 

viktiga delar missas.  Utifrån innehållet som lästs igenom har koder identifierats. Dessa koder 

representerar centrala delar och nyckelord ur innehållet, alltså respondenternas svar som 

transkriberats. Koderna har sedan värderats och sammanfattats till färre koder (Bryman, 2016 s.

689). Utifrån dessa koder har analysen skett, innehållet har analyserats och respondenternas 

uppfattningar har ställt emot varandra. Slutligen fastställdes av analysen två teman, ämnets relevans 

samt målets fokus. Dessa teman samt tillhörande underkategorier redogör i studiens resultatdel det 

resultat analysen visat och vilka de olika uppfattningarna kring avgörande motivationsfaktorer 

som beskrivs av respondenterna.  

Presentation av respondenter 

I och med att jag i studiens analys valt att använda respondenternas namn för att beskriva det 

analyserade resultatet presenteras här en presentation av respondenternas bakgrundsinformation. 

Det som presenteras här är även faktorer som diskuteras i studiens resultat. Namnen som 

presenteras här, samt i studiens analys är påhittade men ålder, kön och gymnasieprogram 

stämmer med respondenternas verklighet. Samtliga respondenter studerar i samma mellanstor 

kommun i Sverige. 

Alexandra är en 18-årig kvinna som studerar tredje året på samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktning samhällsvetenskap. Alexandras ambition och intresse ligger i att studera mänskliga 

rättigheter och internationella relationer efter gymnasieutbildningen.  



Linnea är en 17-årig kvinna som läser andra året på barn- och fritidsprogrammet med inriktning 

pedagogiskt arbete. Linnea är osäker på vad hon vill göra efter gymnasiet, men är intresserad av 

pedagogiskt arbete.  

Matteus är en 19-årig man som studerar tredje året på samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktning samhällsvetenskap. Matteus är osäker på vad han vill göra efter studenten och valde 

samhällsvetenskapsprogrammet i och med dess breda utbud.  

Melina är en 16-årig kvinna som läser första året på hantverksprogrammet. Melinas ambition är 

att arbeta med styling efter gymnasieutbildningen.  

Oliver är en 17-årig man som studerar andra samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 

medier, information och kommunikation. Olivers ambition är att studera medier- och 

kommunikation efter gymnasieutbildningen.  

Sara är en 16-årig kvinna som läser första året på ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi. 

Saras ambition är att studera ekonomi efter gymnasieutbildningen. 

Viktor är en 17-årig man som läser andra året på bygg- och anläggningsprogrammet. Som 

inriktning i programmet har Viktor valt att fokusera på husbyggnad och hoppas på att efter 

studenten kunna arbeta med just detta.  

Etiska principer  

Vid studiens genomförande har de fyra forskningsetiska kraven, framtagna av vetenskapsrådet 

(2002) tillämpats. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagare i studien ska informeras om studiens syfte, 

respondenternas roll samt att de medverkar av fri vilja och har rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.7).  Denna information fanns vid åtanke redan vid utformning av det 

informationsbrev som spreds via lärare och elever. De medverkande eleverna fick alltså tidigt veta 

denna information vilket även upprepades för dem vid intervjutillfällena. Samtyckeskravet innebär 

att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma om de vill delta i studien eller inte. I detta krav 

lyfter även vetenskapsrådet (2002 s.9) huruvida samtycke behövs av andra, till exempel 

vårdnadshavare.  I och med att studiens respondenter vid studiens genomförande var studerande 



på gymnasienivå var samtliga respondenter mellan åldrarna 16–19 år. Detta innebär att 

majoriteten av studiens respondenter är minderåriga. Vetenskapsrådet (2002 s.9) skriver att 

forskare bör vara extra försiktiga vid undersökningar av etiskt känslig karaktär, om deltagarna är 

under 15 år. Ojala (2013 s.8) skriver att personer över 15 år kan intervjuas relativt fritt, så länge 

det gäller åsikter och erfarenheter i frågor om personens liv eller allmänna, samhälleliga frågor. Är 

ämnet mer ömtåligt bör däremot tillstånd från respondenternas vårdnadshavare inskaffas. Enligt 

min bedömning är ämnet studiemotivation inte känsligt nog för att kräva vårdnadshavares 

tillstånd, även om det kan vara olika känsligt beroende på vem respondenten är. I och med att 

medverkan i studien var frivilligt och att de intresserade respondenterna själva fick kontakta mig 

för att medverka anser jag att respondenternas frivillighet och självständighet bör räcka för att 

godkänna medverkan vid studien trots att de är minderåriga. Det tredje kravet, 

Konfidentalitetskravet innebär att deltagarna i studien ej ska kunna identifieras av utomstående 

personer, detta är särskilt viktigt vid studier där etiskt känsliga uppgifter lämnas (Vetenskapsrådet, 

2002 s.12). Detta tillämpas i studien genom att ge respondenterna påhittade nya namn. Varken 

deltagarnas riktiga namn eller vilken stad intervjuerna genomförts i nämns. Där emot beskrivs 

deltagarnas ålder, kön samt gymnasieprogram. Detta är dock inget som bedömts som risk för 

identifiering eftersom denna information stämmer in på så pass många personer i Sverige. 

Deltagarna har även garanterats att endast författaren till studien samt möjligen handledare och 

examinator kan ta del av de inspelade intervjuerna och de transkriberade texterna samt att dessa, 

när studien är avslutad kommer förstöras. Det sista kravet, nyttjandekravet innebär att de 

insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål. Det innebär att uppgifter som 

samlas in för forskningsändamål inte får användas eller lånas ut för syften som är icke-

vetenskapliga eller kommersiella. Dessa uppgifter får heller inte användas för beslut eller åtgärder 

som kan påverka den enskilde direkt utan den berördas medgivande (Vetenskapsrådet, 2002 s.14).  



Resultat  
Studiens resultat presenteras i två olika delar. Den första del, fenomenet motivation beskriver 

resultatet av den fenomenografiska analysens sju steg. Utifrån analysen fastställdes två olika 

beskrivningskategorier som visar respondenternas olika uppfattningar kring fenomenet 

motivations innebörd. Resultatets andra del, motivationsfaktorer redogör för de faktorer som 

respondenterna menar leder till studiemotivation. Dessa är indelade i kategorierna ämnets relevans 
samt målets fokus med tillhörande underkategorier. Vad dessa kategorier innebär samt vilket 

resultat de fått, utifrån respondenternas svar beskrivs här nedan.  

Fenomenet motivation  

Under studiens intervjuer ställdes frågan ”vad betyder begreppet motivation för dig” och 

respondenterna fick tänka fritt kring fenomenets innebörd. Här presenteras de två 

beskrivningskategorier som fastställdes genom en fenomenografisk analys.  

Beskrivningskategori 1  
Tre av studiens sju respondenter beskriver motivation som en typ av mål eller belöning, det som 

du kan nå genom att utföra en handling. Att uppfylla dessa mål är belöningar i sig och därför 

uppfattas detta som motivation och inte själva vägen till belöningen. En respondent som 

uppfattar fenomenet enligt denna beskrivning är Sara. Hon säger ”Motivation är ett mål som ska 

nås, det är en process som uppnås successivt”. Alltså beskriver Sara att motivation är själva 

belöningen eller ett specifikt mål som ska uppnås. Hon beskriver fenomenet ytterligare genom att 

säga:  

Alltså, är det något jag verkligen vill ha, då är det min motivation. Annars skulle jag inte 

göra det. Ett exempel kan vara en fet lön, liksom det är motivation för mig. När jag tänker 

att skolan är jobbig och att jag kommer behöva studera vidare efter gymnasiet, då är det en 

jobbig tanke men för att ändå klara av det tänker jag på min motivation, och det är ju 

framför allt den där lönen. 

 Även Matteus delar denna uppfattning av motivation. Att vara motiverad beskriver han som att 

vara inspirerad till att göra något, han säger ”När man är motiverad, då betyder det att man har 

ett mål att sträva efter och det man vill nå, det målet det är motivationen”. Även här beskrivs 

motivation som själva målet som vill nås. En annan elev som beskriver motivation på liknande 

sätt är Alexandra, hon säger:  



Motivation kan vara till exempel studenten eller att jobba som diplomat. Det är en så lång 

väg att man måste dela upp sin motivation i mindre mål, man måste kunna se ett ljus för 

att hela tiden behålla sin motivation.  

Här beskriver Alexandra hur målet är motivation. Hon beskriver att det mål som uppnås, i detta 

fall att ta studenten eller att lyckas få drömjobbet är motivation. För att nå denna motivation har 

de olika respondenterna olika tankar. Matteus menar att den huvudsakliga faktorn för att nå sin 

motivation är viljan. Han menar att det gäller att vara bestämd för att nå sin strävan till 

motivation. Alexandra och Sara däremot menar att, för att nå sin motivation är det viktigt att inte 

fokusera på det hela stora samtidigt utan att dela upp den motiverande belöningen i mindre steg. 

Sara beskriver att ”Alla människor har ju en livsplan, i alla fall jag har det och det gäller ju att dela 

upp livet i perioder annars orkar man inte med”. På liknande sätt beskriver Alexandra vikten av 

att dela upp målen i mindre mål, men även att belöna sig under resans gång. Hon säger:  

Jag har ju flera mål i livet samtidigt och därför delar jag upp det. Målet att få A i slutbetyg 

kan till exempel bli målet att få A på ett prov, det ena är ju viktigt för att nå det andra. 

Genom att fokusera på det som motiverar mig så blir det roligt att plugga hårdare. 

Utifrån dessa respondenters beskrivningar av dess uppfattningar ses alltså motivation som en 

belöning i olika former, allt från ekonomiska belöningar, till betyg eller arbete. Fokus ligger inte 

på vilken form motivation beskrivs då det beskrivs som ett individuellt fenomen, som ser olika ut 

beroende på de olika individernas intressen. 

Beskrivningskategori 2  
Den andra centrala uppfattningen beskriver fenomenet motivation som en vilja att nå sitt mål. 

Studiens resterande fyra respondenter delar denna uppfattning. Här beskriver respondenterna 

inte motivation som ett mål, utan fokuserar på vägen till målet. Oliver är en av eleverna som delar 

denna uppfattning, han säger att ”Motivation är viljan att göra något, utan motivation skulle 

ingen få något gjort”. För att förtydliga sin uppfattning fortsätter han:  

Ett exempel kan vara typ, om man vill gå ner i vikt. För att kunna göra det krävs ju en 

vilja, alltså motivation för att orka ta tag i det. Det är viktigt att man har ett mål, typ att 

man vill se bra ut på stranden eller må bra. Utan ett mål tror jag inte man blir motiverad 

och utan motivation så vill man ju inte göra något.  



Även respondenterna Linnea och Viktor delar Olivers uppfattning om motivation som en vilja att 

utföra handlingar. Även Melina delar denna uppfattning men beskriver det, till skillnad från de 

andra respondenterna som en prioritering istället för en vilja. Hon menar att ”motivation för mig 

är när något är tillräckligt viktigt att jag upplever att det är värt att jobba hårt för det, då anser jag 

att det är något som motiverar mig”. Trots det annorlunda sättet att formulera sin beskrivning av 

fenomenet motivation, hänger detta ihop med övriga respondenters tankar om viljan att utföra 

något som motivation. Vad som är viktigt för att finna denna viljan beskriver respondenterna på 

olika sätt. Linnea menar att det krävs någon form av belöning för att bli motiverad: 

När man gör något så krävs det att du själv får ut något av just det. Även om det är något 

som kan verka helt osjälviskt, till exempel att skänka pengar till fattiga barn. Du får ju 

inget direkt tillbaka men du kan ändå tänka att det är god karma.  

Alltså menar Linnea att människan vill ha en belöning för utförda handlingar. Hon menar även 

att vilken form denna belöning har kan vara olika beroende på individens önskemål och tankesätt. 

Respondenterna Viktor och Melina delar liknande tankar kring vilka faktorer som är viktiga för 

att finna viljan att utföra något, de menar att det mål de strävar efter ska vara något de själva 

finner i sitt intresse. Målet ska vara något de är intresserade av att uppnå och inte något de 

förväntas uppnå av andra. Viktor beskriver detta som: 

 
Om det är något jag brinner för, då är det något jag vill. Det är liksom något som är viktigt 

för mig. Är det inte viktigt för mig utan för andra då blir ju motivationen svag. Ibland 

måste man ju göra saker som man egentligen inte pallar, men då är man inte motiverad 

och då blir det svårare att göra just det.  

Här beskriver Viktor vikten av det egna intresset som huvudsaklig faktor för motivation. Även 

Oliver delar uppfattningen av den egna viljan men lyfter även andra faktorer som spelar roll, han 

säger att ”Det är viktigt att ha rätt förutsättningar och riktlinjer för att ens veta hur man ska ta sig 

till sitt mål”. Oliver menar att, för att bli motiverad är det viktigt att veta att det finns möjlighet att 

klara av vägen till målet. Det är även viktigt att veta vad som behövs samt hur vägen till målet ska 

se ut.  

Utifrån dessa respondenters beskrivningar kan alltså fenomenet motivation beskrivas som viljan 

att uppnå ett mål. För att nå sina mål krävs alltså viljan att göra de handlingar som krävs för att nå 

dit och denna vilja är då vad motivation innebär. Respondenterna delar uppfattningen om 

motivation som viljan att nå målet, men beskriver olika faktorer som ingår i denna vilja.  



Motivationsfaktorer  

Utifrån en innehållsanalys har de faktorer som respondenterna uppfattar leda till studiemotivation 

delats in i två teman, ämnets relevans samt målets fokus. Varje tema beskriver vad respondenterna 

uppfattar som viktigt för deras studiemotivation i ämnet samhällskunskap och underkategorierna 

förtydligar hur uppfattningarna skiljer sig åt.  

Ämnets relevans  

Under detta tema redovisas hur respondenterna uppfattar vikten av ämnet samhällskunskap. 

Temat består av tre underkategorier, viktigt och intressant, viktigt men ointressant samt irrelevant 

för livet just nu. Dessa underkategorier sammanfattar respondenternas olika uppfattningar av 

vikten av ämnet samhällskunskap.  

Viktigt och intressant  
Femensamma drag mellan flera av respondenterna var uppfattningen om att ämnet 

samhällskunskap var motiverande på fler än ett sätt. Å ena sidan lyftes samhällskunskap och 

vikten av ämnet som en motivationsfaktor i sig, något som kan illustreras i Alexandras svar: 

Det är så självklart att man ska vara intresserad av samhällskunskapen. Det vi får 

lära oss är sånt som alla behöver och möter varje dag. Samhällskunskap överlag är 

det motiverande, till skillnad från naturkunskap. Kroppen fungerar som den gör, 

det löser sig alltid men samhällskunskapen behöver man i livet. Det påverkar 

framtiden oavsett jobb liksom vem du än är. Politiken påverkar dig oavsett om du 

är arbetare, förälder eller pensionär. 

Alexandra beskriver vikten av ämnet då det kopplas till det vardagliga livet. Denna förklaring 

genomsyrades bland flera respondenter, däribland Matteus: ”När man blir vuxen måste man veta 

saker om typ riksbanken och räntan och sånt som påverkar ens ekonomi” och Oliver: ”Jag vill 

lära mig mer än bara för betygen, det handlar liksom om vad jag behöver kunna i livet”. I sin 

beskrivning av sitt resonemang säger Oliver:  

Ämnet är intressant eftersom det inte bara handlar om vad vi behöver kunna i skolan. Vi 

lever ju i ett samhälle liksom och allt handlar om samhället. Våran lärare tar upp mycket 

aktuella händelser och nyheter. Det är saker som vi pratar mycket om hemma med så det 

känns som det vi lär oss är viktigt. 



Gemensamt för respondenterna Oliver och Matteus är att de lyfter ämnets bredd som faktor för 

den delade uppfattningen av ämnet som viktigt och intressant. Matteus säger: ”Ämnet kan handla 

om så mycket olika saker, det är ett av mina favoritämnen. Man förstår sig på det, det är 

spännande och lätt”. Han utvecklar detta genom att säga:  

Vissa områden är ju roligare än andra, helt klart. Till exempel om räntan och ekonomin, 

det är självklart att det är viktigt. En gång hade vi ett arbete om vargar då kände jag typ 

vad är det här om? Jag ville ju knappt gå på lektionerna för jag kunde inte bry mig mindre, 

men när jag väl skrev uppgiften så förstod jag varför vi läste om det och då var ju 

vargfrågan viktig ändå även om det inte är något jag liksom är intresserad av, som ekonomi 

så är det viktigt att veta.  

Även Oliver lyfter ämnets bredd, han säger ”Vissa saker inom ämnet är roligare än andra, men i 

samhällen får man ändå en bild av mycket olika saker och det jag tycker är kul läser jag mer om 

hemma”.  

Gemensamt för respondenterna är alltså att ämnets vikt hänger ihop med den koppling de kan 

göra till livet utanför skolan. De beskriver hur läraren kopplar ämnet till dagsaktuella händelser 

men även viktiga kunskaper framåt i tider väcker elevernas intresse för ämnet. Även bredden 

inom ämnet lyfts som viktig faktor då ämnet inte blir enformigt utan ämnesområdena varierar.  

Viktigt men ointressant  
Två av studiens respondenter, Melina och Sara, delar uppfattningen om att ämnet 

samhällskunskap är viktigt, men ointressant. Synen på varför ämnet är av stor vikt delas även den 

av respondenterna. För att beskriva sitt resonemang säger respondenten Sara att ”Det vi lär oss i 

samhällskunskapen är viktigt, till exempel om politik eller krig och konflikter. Jag vet att det är 

saker som påverkar mitt liv. Ändå känner jag på något sätt att jag bara inte bryr mig”. Melina där 

emot menar att ”Samhällskunskapen kan relateras till det vardagliga livet men med mer fokus på 

framtiden och det är ju inte så spännande just nu”. Respondenterna menar alltså att ämnet inte 

kan relateras till det liv de lever just nu och även om det kan det, så är denna vetenskap inte 

tillräcklig för att väcka deras intresse för ämnet. Sara utvecklar sitt resonemang om hur det 

kommer sig att hon, trots vetenskapen om ämnets vikt ändå inte väckt intresse för ämnet genom 

att säga:  



Men när det gäller typ politik. Jag är inte så insatt i politik så jag tänker att när jag 

röstar så kan jag lika gärna kan rösta på samma parti som mina föräldrar. Sen 

innehåller samhällskunskapen andra delar som, ok visst är de roligare än politik 

men då är det vi får lära oss så självklart att man tappar intresset igen. Till exempel 

privatekonomi, det är så självklart det vår lärare lär ut.   

I detta citat beskriver Sara ämnet som komplext då det å ena sidan kan innehålla delar som hon 

uppfattar tråkiga och irrelevanta men även innehålla aspekter som upplevs som inspirerande och 

roliga. Problemet är, som Sara beskriver det att roliga ämnen och fenomen snabbt blir 

ointressanta när de sätts i en skolkontext där inlärningskrav och bedömning kommer in i bilden. 

Även Melina lyfter vad anledningen till hennes uppfattning av ämnet som ointressant är och 

menar att  

När det gäller samhällskunskap tror jag att det måste läras ut på rätt sätt, vår lärare 

är tråkig. Han har inga roliga metoder för att lära ut, vilket kan bli långtråkigt, vet 

att jag till och med har somnat under lektionstid och de händer aldrig annars. Han 

håller i väldigt svåra diskuterande frågor, vilket gör att dem flesta sitter tyst med 

tanke på att man inte har tillräckligt med kunskaper och absolut inte fattar vad man 

ska svara. 

Det problem Melina lyfter rör alltså de undervisningsmetoder läraren i samhällskunskap. Till 

skillnad från Sara, som beskriver att områden inom ämnet är för självklara menar Melina att 

läraren väljer att hålla diskussionen på en nivå som är så pass avancerad att eleverna inte förstår. 

Utifrån de uppfattningar som beskrivs i denna del är samhällskunskap ett viktigt ämne men 

kunskaper och fakta som går att koppla till livet utanför skolan, dock ligger fokus mer ligger i 

framtiden än livet just nu. Problemet med ämnet är att ämnet blir ointressant i en skolkontext 

men även undervisningsmetoder och svårighetsgraden.  

Irrelevant för livet just nu 

Slutligen finns de respondenter vars uppfattningar är att ämnet samhällskunskap är irrelevant för 

deras liv just nu. Denna uppfattning delas av respondenterna Linnea och Viktor. Båda 

respondenterna delar liknande uppfattningar kring ämnet som svårt men även irrelevant. För att 

beskriva detta säger Linnea:  



Jag tror anledningen till varför jag tycker ämnet är tråkigt är att det är så svårt. Det är 

mycket svåra begrepp och vår lärare vill att vi ska diskutera och vara aktiva hela tiden. Jag 

gillar inte det sättet han vill att vi ska lära oss, det passar inte mig helt enkelt.  

Det Linnea beskriver är alltså ämnets svårighetsgrad som ett problem, men även lärarens 

undervisningsmetoder. Även Viktor är inne på undervisningsmetoder i sin beskrivning av ämnet 

som irrelevant för honom, han säger ”vår lärare vill att vi ska ha en debatt men det känns så 

onödigt, varför ska jag göra det? Jag kommer inte bli politiker direkt”. Här visar Viktor att inte 

bara ämnet utan även de metoder läraren väljer i undervisningen uppfattas som irrelevant för 

eleverna. Han fortsätter att beskriva sin uppfattning med att säga  

Oavsett vem som sitter i riksdagen kommer jag att bygga hus i framtiden och det är ju det 

som är viktigt för mig. När vår lärare säger att vi kan göra skillnad i samhället då känns det 

helt meningslöst. Jag är ju bara en person och det känns som att de som är intresserade 

och har mer kunskap borde göra mer skillnad i samhället än någon som inte bryr sig, som 

jag.  

Viktor menar alltså att det gymnasieprogram och, framtida yrke han strävar efter spelar roll för den 

möjlighet han har, eller i alla fall bör ha som samhällsmedborgare. Då han inte är lika insatt i politiken som 

han uppfattar andra, samhällsintresserade individer vara anser han att de har mer kunskaper och genom 

det rätt att ändra samhället. 

Utifrån dessa uppfattningar beskrivs alltså ämnet som irrelevant då det dels ligger på en avancerad nivå 

som respondenterna inte upplever att de uppnår men även att kunskaperna inte går att koppla till livet 

utanför skolan.  

Målets fokus 

I detta tema lyfts de mål och förväntningar respondenterna beskriver att de har inom ämnet 

samhällskunskap. Temat delas upp i två underkategorier där elevernas uppfattningar delas upp, 

beroende på vad deras mål är fokuserat på, antingen endast betyget eller både kunskaperna och 

betyget.  

Betyget  
Fyra av studiens sju respondenter fokuserar på betyget i sin beskrivning av deras uppfattning av 

vilket mål de har i ämnet samhällskunskap. Respondenterna Viktor och Melina delar en liknande 

uppfattning då de menar att det huvudsakliga målet är att bli godkänd i ämnet. Viktor säger 



”många jobb kräver att man tagit studenten och då måste jag liksom bli i alla fall godkänd i 

samhäll”. Då Viktor strävar efter att få jobb direkt efter examen är ett godkänt betyg målet, men 

som beskrivits innan menar Viktor att de kunskaper ämnet get inte är lika avgörande för att klara 

det framtida yrket. Melina delar denna uppfattning och menar att: ”Mina skolämnen inom styling 

är mer avgörande för min framtid som stylist och därför prioriteras inte samhällen som nummer 

ett”. Hon fortsätter resonera kring sina prioriteringar och säger: 

 
Med tanke på att de kräver mycket egen vilja för att nå högsta betyg blir det omöjligt att 

hinna vara så motiverad för att klara högsta betyg i alla ämnen, man måste sortera bort 

vissa ämnen. Därför är mina mål lägre än vad de högsta är inom kunskapskraven, jag 

räknar inte med ett högt betyg med tanke på att jag ej räknar med att orka lägga 100% 

fokus inom ämnet. 

Både Viktor och Melina menar alltså att i och med att de kunskaper som samhällskunskapsämnet 

ger inte är avgörande nog för det val av yrke de satsar på, prioriteras inte ämnet. Respondenterna 

beskriver även lärarens förväntningar som en påverkande faktor för det egna målet inom ämnet. 

Viktor beskriver detta genom att säga:  

Min lärare skulle jag säga inte har särskilt höga förväntningar på någon egentligen i 

klassen, det är mer om någon i klassen skulle nå upp till högre än E då skulle läraren 

kanske ha högre förväntningar på just den eleven. Hon förväntar sig att jag ska klara 

proven och lära mig så klart, men ibland känns det som det bara är viktigt att vi ska klara 

proven så spelar resten liksom inte roll. 

Melina delar en liknande uppfattning och säger att:  

De känns lite som att lärare tar för givet att vi stylister bara läser ämnet för att det är 

obligatoriskt och inte mer än så. Vår lärare vet ju att vi satsat på andra ämnen före 

samhällen liksom. Det är inte bra i och med att många kanske inte ens kommer arbeta 

som stylister i framtiden. 

Utifrån de uppfattningar som beskrivs ovan kan samband mellan respondenternas prioriteringar för ämnet 

och lärarens förväntningar på elevernas dras. Utifrån båda respondenternas resonemang uppfattas inte 

heller att läraren prioriterat att väcka elevernas intresse för ämnet utan huvudsaken för både lärare och 

elever beskrivs som att eleverna ska bli godkända i ämnet.   



Sara och Linnea fokuserar också på betyget som mål i ämnet samhällskunskap. Till skillnad från de två 

tidigare beskrivna respondenterna menar dock dessa respondenter att betyget är viktigt, inte endast för att 

ta studenten utan för framtida studier och satsar därför högre än endast ett godkänt betyg. Sara säger:  

För mig är betyget det viktiga. Jag stävar efter ett bra betyg, ett B eller i värsta fall ett C. 

Det är svårt att nå upp till dessa betyg, men jag behöver ju betyget för det jag vill göra sen. 

Jag vill plugga vidare. I och med att jag strävar efter ett högt betyg så lär jag mig saker, på 

köpet typ. 

Linnea beskriver en liknande uppfattning men menar att hon, i och med att hon inte med säkerhet kan 

säga vad hon vill göra efter gymnasiestudierna ser bra betyg som en säkerhet. Hon säger ” Jag är osäker 

på vad jag vill göra ju men betygen är rätt avgörande oavsett”.  

Båda respondenterna beskriver hur lärarens metoder för att undervisa, bedöma och förmedla 

bedömningen spelar roll för elevernas chanser att uppnå sina mål. Linnea beskriver att de 

metoder läraren använder inte passar hennes inlärningssätt och att hon därför tror på sin förmåga 

att uppnå det mål hon har, hon säger:  

Mitt mål var att få ett C i slutbetyg men det känns omöjligt nu i och med att jag fått en del 

E och D. Ämnet är väldigt svårt och det är svårt att förstå vad vår lärare vill att vi ska göra 

för att få bättre betyg. Det är tråkigt för redan nu vet jag att jag inte kan nå mitt mål och 

då kämpar man inte lika hårt längre. 

Här beskriver Linnea en situation där de tidigare misslyckandena spelar roll för den fortsatta 

strävan att nå högre betyg. Sara fokuserar i sin beskrivning mer på lärarens metoder vid 

bedömningar som avgörande. Hon säger: ”Jag stävar efter ett B/C då jag vet att det är omöjligt 

att nå upp till ett A” För att utveckla detta resonemang beskriver hon det problem hon uppfattar 

med lärarens bedömningssätt.  

Man förstår inte sig på honom. Han blir aldrig nöjd, gör man på ett sätt ber han en 

utveckla det andra. Vid nästa inlämning när man tänker på det han sagt innan kommer han 

med nya ”klagomål” och hans krav är omöjliga att uppfylla. Han beskriver inte hur vi ska 

göra innan utan alltid ger kritik i efterhand och då är det ju försent.  

Här beskriver alltså respondenterna hur lärarens förmåga att beskriva kunskapskraven samt vad 

som krävs för att nå upp till dessa krav spelar roll för den fortsätta strävan. Båda respondenterna 



anser att de inte når upp till deras egentliga mål vilket påverkas av deras uppfattning av lärarens 

bedömning och förmedling av bedömningen men även metoder för undervisning.  

Utifrån de uppfattningar som beskrivs här hänger alltså respondenternas mål dels ihop med 

intresset för ämnet men även lärarens förväntningar på eleven och klassen spelar roll samt hur 

ämnet prioriteras jämfört med andra ämnen.  

Kunskaperna och betyget  

Tre av studiens sju respondenter delar uppfattning där betyget är en viktig del av det mål de vill 

nå inom ämnet samhällskunskap men menar även att det viktigt att lära sig. Denna uppfattning 

beskriver Matteus när han säger ”Bra betyg är något du kan vila på efter gymnasiet så att säga 

men kunskaperna är viktiga resten av livet” och Oliver ”betyget är viktigt när det gäller att söka 

sig vidare till jobb eller högskola men jag strävar inte efter något särskilt betyg utan vill alltid 

känna att jag lärt mig och gjort mitt bästa”. Även Alexandra lyfter vikten av höga betyg och rollen 

de har för framtiden men menar att betyget inte är huvudsaken och ett lägre betyg än förväntat 

skulle vara Ok.  

Respondenterna beskriver sina chanser att nå målen som goda och menar att läraren spelar stor 

roll här. Matteus och Oliver delar uppfattningen av att läraren är tydlig med vad som krävs för att 

nå upp till ett visst betyg. Oliver säger:  

Läraren ger tydliga mål och vad man ska läsa eller skriva om, men även hur man 

ska uppnå målen och vad som krävs för de olika betygsnivåerna. Vi får mycket 

exempel på svar som når upp till olika nivåer vilket är bra för det blir lättare att se 

hur man ska göra när man vet hur resultatet kan se ut.  

Även Matteus ger en liknande beskrivning och säger att ”mina chanser att nå mina mål är höga 

eftersom mina kunskaper är bra och min lärare berättar vad jag ska göra för ett visst betyg och då 

gör jag bara det”. Här beskriver respondenterna tydlighet och öppenhet när det gäller 

kommunikation lärare och elever emellan. Båda respondenterna uppfattar detta som viktigt för 

möjligheten att uppnå det mål de strävar efter och i och med detta uppfattar respondenterna sina 

chanser att nå sina mål som höga.  

Alexandra där emot menar att läraren inte uppskattar diskussion med eleverna som rör betyg utan 

föredrar när eleverna fokuserar på kunskaperna. Hon säger att: 



Jag försöker alltid lista ut vad läraren vill att jag ska fråga och sen ställa de frågorna. Jag 

frågar mest om innehållet, inte om betyget eftersom jag vet att han inte vill att vi bara ska 

tänka på betyget. Jag strävar efter ett högt betyg och ber därför om fördjupningar, mer att 

läsa och visar att jag är intresserad.  

Alexandra beskriver hur hon, genom att visa intresse för läraren får tillräckligt med kunskaper för 

höga betyg. Hon beskriver även att de önskade fördjupningarna även beror på ett brinnande 

intresse för ämnet 

Jag har ju höga krav på mig själv med eftersom jag vet att jag vill studera inom 

samhällsrelaterade ämnen. Sen tror jag att mitt intresse för att lära mig mer hänger ihop 

med att min pappa är så pass intresserad också och vi diskuterar ofta vad jag lär mig i 

skolan hemma.  

Alexandra beskriver att hon, genom att sträva högt, fördjupa sig inom ämnet och visa intresse för 

läraren hoppas på höga betyg även om hon också beskriver att betyget inte är den enda avgörande 

faktorn utan framför allt kunskaperna då hon behöver dessa i sina framtida livsplaner.  

Sammanfattningsvis beskriver de respondenter vars intresse både ligger i betyget och 

kunskapernas uppfattningar att lärarens bedömning, öppenhet och tydlighet när det gäller att 

kommunicera betygen med eleverna spelar roll men det gör även intresset för betyget och den vikt 

dessa har vid framtida studier eller arbete.  



Diskussion  
Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever uppfattar fenomenet motivation samt 

vilka faktorer de uppfattar som bidragande till studiemotivation till ämnet samhällskunskap. I 

denna del diskuteras hur studien besvarat syftet samt vilken roll studiens valda metoder kan ha 

spelat för det resultat som framställts. Kapitlet avslutas med en sammanfattade slutsats samt 

förslag på vidare forskning inom ämnet studiemotivation inom samhällskunskapsämnet.  

Resultatdiskussion  

För att sammanfatta hur respondenterna beskriver sin uppfattning av fenomenet motivation kan 

slutsatsen att målet är det centrala för samtliga respondenter dras. Uppfattningarna av fenomenet 

som antingen ett mål eller belöning eller en vilja att nå målet är de två skilda uppfattningar som 

beskrivs i studiens analysdel. Trots de olika uppfattningarna fokuserar samtliga respondenter på 

ett mål som ska uppnås. Begreppet motivation har alltså med ett mål att göra. Målet kan dels 

handla om belöningar i olika former, som betyg eller ekonomiska belöningar men även psykiska 

belöningar som en positiv självbild eller goda kunskaper.  Vid en helt fri reflektion kring vad som 

påverkar motivation i ett allmänt perspektiv lyfter respondenterna olika faktorer, till exempel en 

vilja eller strävan, intresse eller rätt förutsättningar om hur vägen till målet kan se ut. Oavsett 

vilken beskrivning av motivationsfaktorer respondenterna ger, är alltid ett mål i fokus.  

Detta resultat kan kopplas till Deci & Ryans (2000) indelning av motivation i två delar, inre 

motivation och yttre motivation. Inre motivation beskrivs som en lust att lära sig medan yttre 

motivation handlar om att utföra handlingar för någon form av kompensation eller belöning. 

Både de uppfattningar som beskrivs passar framför allt in på det Deci och Ryan (2000) beskriver 

som yttre motivation. Respondenterna beskriver sina uppfattningar av motivation alltid vara 

något som rör ett mål eller en belöning. Detta innebär inte att det Deci & Ryan (2000) beskriver 

som inre motivation inte lyfts alls. Flera av respondenterna lyfter faktorer som kan kopplas till 

inre motivation, till exempel viljan att lära sig om ämnet samhällskunskap, dock är det inget de 

lyfter i sin fria beskrivning av vad motivation är.  

Utifrån det resultat innehållsanalysen visar har de huvudsakliga faktorer som påverkar elevernas 

motivation sammanställts i tre kategorier, intresse för ämnet, läraren och målet. Eleverna som deltar i 

studien läser olika program och har olika framtidsplaner vilket är viktigt att ha i åtanke eftersom 

val av program oftast bygger på vilket intresse och framtidsplaner eleverna har.  



Den första kategorin är ämnet vilket lyfts som en avgörande faktor då respondenternas intresse 

till ämnet beskrivs som motivationsfaktor. Även vilken vikt de kunskaper ämnet ger har för 

elevernas framtid lyfts som en viktig faktor för motivationen till samhällskunskapen. Fem av 

studiens respondenter beskriver att ämnet samhällskunskap är viktigt, även om intresset skiljer 

dem åt. Anledningen till att de flesta av studiens respondenter anser ämnet som viktigt är att det 

ger kunskaper som är viktiga för det vardagliga livet, kunskaper som är viktiga för gemene man 

både nu, men även framåt i tiden. Respondenterna vars intresse för ämnet är stort menar även att 

kunskaperna kan spela roll i deras framtida studier eller yrken. De respondenter som inte finner 

ämnet samhällskunskap viktigt är Viktor och Linnea. Dessa respondenter är båda elever i olika 

yrkesprogram. Viktor som läser bygg- och anläggningsprogrammet har som mål att efter 

studenten arbeta med att bygga hus. Detta val av yrke beskriver Viktor som anledning till varför 

ämnet samhällskunskap inte är intressant, då han menar att de kunskaper som ges i ämnet inte är 

viktiga för det vardagsliv som väntar honom. Han menar att de kunskaper som ämnet ger, som är 

viktiga till exempel hur man röstar enkelt går att googla när det blir aktuellt. Denna bild av ämnet 

är, enligt min uppfattning problematiskt då ämnet samhällskunskapsämnet inte ska ge endast 

faktakunskaper utan även ska utveckla förmågor som bland annat förmågan att kritiskt granska 

information samt ge eleverna förutsättningar att bli aktiva deltagare i samhällslivet (Skolverket, 

2011). Detta är kunskaper, förmågor och möjligheter som ska ges oavsett val av framtida yrke. 

Linnea beskriver ämnet som tråkigt och svårt vilket resulterar i minskade motivation för hennes 

del. Detta går att koppla till vad Urdan och Schoenfelder (2006) skriver om lärarens ansvar över 

studiemotivationen då saker som undervisningsstilen eller klassrumspolicyn spelar roll, vilket 

beskrivs i studiens forskningsöversikt. När det gäller lärarens roll för att stärka elevernas 

motivation beskriver Jenner (2004) att eleverna bör känna att kunskaperna är värda att lära sig, att 

målet måste vara eftersträvansvärd annars har eleverna ingen anledning till att vara motiverade. 

Jenner (2004) menar att pedagoger måste koppla målet till varje elevs livssituation och på så sätt 

stärka elevernas studiemotivation.  

Lärarens roll över motivationen den andra kategorin som tagits fram som avgörande faktor 

utifrån respondenternas analyserade svar. Både lärarens förväntningar, kommunikation av 

bedömning och undervisningsmetoder har visat sig spela roll för hur respondenterna uppfattar 

ämnet samhällskunskap och påverkar i och med det deras studiemotivation till ämnet. Det Linnea 

beskriver ovan om hur ämnet är tråkigt på grund av att det är svårt att förstå har med lärarens 

undervisningsmetoder att göra, det framställs i Linneas svar att läraren inte anpassar 

undervisningen till klassens alla elever. De två studierna, Classroom effects on student motivation (2006) 

och Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students (2013) som studiens 



forskningsöversikt behandlar, lyfter just lärarens avgörande roll för elevernas studiemotivation. 

Något respondenterna Melina och Viktor lyfter som negativt för motivation är lärarens 

förväntningar på dem som enskilda elever men även på klassen i helhet, detta menar dem har att 

göra med att klassen läser ett yrkesprogram. Thomson och Wery (2013) skriver att det läraren ska 

visa att den har höga, men rimliga förväntningar på eleverna. Det är därför problematiskt att 

respondenterna uppfattar lärarens förväntningar som låga. Thomson och Wery (2013) beskriver 

även att lärarens bedömning kan spela roll och att det är viktigt att lärare inte bedömer eleverna 

utan deras uppgifter. Läraren ska peppa och använda positiva ord för att stärka elevernas 

studiemotivation. Genom att ställa detta mot respondenternas svar kan man se att till exempel 

respondenten Matteus, som uppfattar ämnet som intressant och anser att han har god chans att 

uppnå sina mål beskriver att läraren är tydlig med hur målen ska uppnås och ger god feedback. 

Elever som där emot beskriver sin uppfattning av läraren som otydlig med vad som krävs för att 

nå upp ett visst mål, till exempel Sara, som menar att det är svårt att förstå sig på läraren och att 

göra honom nöjd, menar att det är svårt att nå upp till sina egentliga mål.   

När det gäller den tredje och sista kategorin, målet beskrivs detta som en viktig motivationsfaktor 

då samtliga respondenter återkommande hänvisar till sina mål i ämnet samhällskunskap, i skolan 

generellt men även i framtiden för att beskriva sin studiemotivation. De respondenter som visar 

intresse för ämnet samhällskunskap är de elever som upplever att de, efter gymnasiet kommer 

vara i behov av de kunskaper ämnet ger, antingen i fortsatta studier eller yrkesval. De elever som 

beskriver målet med ämnet samhällskunskap som både att nå upp till ett visst betyg, men även att 

införskaffa sig kunskaper som dels är viktiga i livet just nu men även i framtiden är elever som 

kan beskrivas ha en inre motivation för ämnet medan de elever som endast fokuserar på betyget 

som sitt mål i ämnet samhällskunskap kan beskrivas ha yttre motivation. Jenner (2004) beskriver 

att eleverna bör kunna se en chans att klara sina mål, gör de inte det minskar motivationen redan 

innan en handling är utförd. Detta går att relatera till ett citat av respondenten Oliver som säger 

om att det är viktigt att ha rätt förutsättningar och kunskaper om vilka metoder som kan 

användas, redan innan målet ska nås för bästa resultat. Det går även att koppla till Linnea som 

menar att det är onödigt att sträva efter ett högt betyg då hon redan misslyckats på tidigare 

uppgifter.  

Genom att analysera och diskutera respondenternas uppfattningar av motivation till 

samhällskunskap kan slutsatsen att det finns en problematik i hur läraren förhåller sig till 

elevernas studiemotivation dras. I de uppfattningar som beskrivs verkar lärare inte engagera sig i 

att stärka elevernas motivation, detta märks framför allt bland de elever vars intresse för ämnet 

inte är stort. Att läraren har en avgörande roll för elevernas studiemotivation är något som både 



lyfts i flera av de studier som studiens forskningsöversikt behandlar men även något som studiens 

respondenter belyser. Denna studie undersöker endast respondenternas uppfattningar här och 

nu, det som i efterhand dyker upp som en intressant fråga är hur dessa respondenters motivation 

ser ut idag jämfört med tidigare, har denna ändrats och i så fall, har de något med hur den lärare 

som undervisar dem att göra? Trots att vissa av respondenterna beskriver att de länge vart 

intresserade av samhällsorienterade ämnen och vart medvetna om detta, så kan det finnas de 

respondenter vars motivation till samhällskunskap ökat i och med en lärare som faktiskt har tagit 

hänsyn till elevernas individuella önskemål, deras bakgrund och vart tydlig i sin kommunikation.  

Metoddiskussion  

För att undersöka studiens syfte har dels en fenomenografisk metod, dels en innehållsanalys 

använts. Anledningen till att två skilda metoder använts under studiens analys var för att syftet, 

som dels vill undersöka uppfattningen av fenomenenet motivation och dels vilka faktorer som 

leder dit inte kunnat besvarats på en tillräcklig nivå genom bara en metod. Fenomenografi 

handlar om att undersöka uppfattningar av specifika fenomen (Kroksmark, 2012 s.5).  Denna 

metod ansågs vara passande för att undersöka den del av studiens syfte som handlar om 

gymnasieelevers uppfattningar av fenomenet motivation. För att analysera motivationsfaktorer 

har en innehållsanalys använts vilket passar denna frågeställning.  

Skillnaden mellan första och andra ordningens perspektiv som beskrivs i studiens teoretiska 

ansats är att medan första ordningens perspektiv testar tidigare teorier och hypoteser, medan 

andra ordningens perspektiv undersöker uppfattningar. Tanken är att dessa uppfattningar ska 

undersökas förutsättningslöst och alltså inte utgå ifrån tidigare teorier eller hypoteser kring 

ämnet. Att undersöka hur respondenterna uppfattar fenomenet motivations innebörd går att göra 

förutsättningslöst då detta helt grundar sig på deras erfarenheter (Kroksmark, 2012 s.7). Dock 

visade det sig vara problematiskt att undersöka motivationsfaktorer förutsättningslöst och detta 

har därför studerats i enlighet med första ordningens perspektiv, med studiens bakgrundsdel som 

inspiration till intervjufrågorna kring detta som står med i studiens intervjuguide. Fenomenet 

motivations innebörd undersöks däremot förutsättningslöst i enlighet med andra ordningens 

perspektiv.  

En annan faktor som kan spelat roll för studiens resultat är att deltagandet i studien var helt 

frivilligt. Då resultatet visade att ingen av eleverna, trots deras olikheter i intresse för ämnet 

samhällskunskap, inte brydde sig alls om att få ett godkänt betyg i ämnet. Detta kan bero på att 

elever som inte är motiverade alls inte heller är motiverade till att delta i en studie kring 



studiemotivation. Med facit i hand kan man konstatera att resultatet, med sannolikhet hade blivit 

annorlunda om elever som totalt saknat studiemotivation, som inte bryr sig om varken kunskap 

eller betyg intervjuats. Detta hade kunnat bli en ögonöppnare för lärare eftersom de då fått en 

inblick i att de motivationsfaktorer de erbjuder inte verkar på dessa elever. Studiemotivation är 

något lärare, vilket studien visar, behöver arbeta med för att stärka bland eleverna, därför anser 

jag att detta är ett högst aktuellt ämne att studera och lära mer om för en lärare. För att nå ut till 

elever med olika uppfattningar har elever från olika program och gymnasieår sökts, men strävan 

var även att nå ut till elever med olika etniska bakgrunder och kön. Ett annat problem som kan 

vara påverkande för resultatet är att samtliga respondenter i studien studerar i samma stad och går 

på samma skola. Vissa av eleverna går i samma klass och andra delar samma lärare i ämnet 

samhällskunskap. Detta anser jag viktigt att belysa som möjligen avgörande, även om det inte är 

något som, enligt mig märks av i resultatet direkt.  

Slutsats  

För att sammanfatta det resultat studien gett och besvara studiens frågeställningar kan slutsatsen 

att det är svårt att ge en enhetlig bild av fenomenet motivation. De uppfattningar som 

respondenterna beskriver av fenomenet är att det, antingen kan beskrivas som ett mål som vill 

uppnås eller som en strävan till ett mål. Vad målet är, är en individuell fråga. Respondenternas 

uppfattningar av fenomenet lutar åt det som beskrivs som yttre motivation, där motivation 

handlar om att utföra handlingar för någon form av belöning. Det är svårt att beskriva vad som 

ligger bakom respondenternas uppfattning av fenomenet eller att se samband mellan de 

individuella mål de har till ämnet samhällskunskap eller till framtiden i allmänhet.  

De faktorer som lyfts som avgörande för respondenternas studiemotivation i studiens analys går 

att koppla till de faktorer som lyfts av tidigare forskare och teorier kring ämnet. Här beskrivs fem 

slutliga faktorer, som utifrån studiens analys och resultat sammanfattar vad respondenterna 

uppfattar som avgörande för studiemotivationen. Den första faktorn är intresset för ämnet. 

Uppfattar respondenterna ämnet som roligt eller lätt att lära, så leder detta till att de vill lära sig 

mer och sträva högre i ämnet. Det är också viktigt att eleverna upplever att det de får utav av 

ämnet, alltså de kunskaper och förmågor som ämnet lär ut är tillräckligt viktigt, både här och nu 

men även i framtiden för att de ska sträva vidare i ämnet. Den andra faktor rör hur eleverna 

uppfattar chansen att nå sina mål. Respondenterna behöver uppleva att de har en chans att nå 

upp till sina mål för att sträva efter dem. Detta hänger ihop med den tredje motivationsfaktorn 

som är kommunikation av bedömning. För att nå sina mål behöver eleverna tydlighet från läraren 

när det gäller hur och vad som krävs för att nå upp till olika nivåer. Eleverna bör också kunna 



känna att de kan och får fråga läraren vad som krävs. Den fjärde motivationsfaktorn rör lärarens 

förväntningar på eleven. Läraren bör ha höga men rimliga krav på eleverna för att de ska uppleva 

ämnet som viktigt och värt att sträva efter. Den femte och sista motivationsfaktorn är vilka 

metoder läraren använder i undervisningen. Respondenterna beskriver att dessa bör vara 

anpassade till elevernas individuella önskemål och inlärningssätt. Läraren bör ta till vara på 

elevernas olikheter och använda ett varierat undervisningssätt. Det är även viktigt att eleverna får 

vara självständiga och känna frihet i val av metod och ämnesinriktning för att anpassa 

undervisningen till deras individuella önskemål.  

Förslag på vidare forskning  

Denna studie undersöker sju gymnasieelevers upplevelser av vad fenomenet motivation innebär 

samt vilka faktorer de uppfattar som bidragande till studiemotivation till ämnet samhällskunskap. 

Att besvara detta syfte väcker en rad andra frågor. Studiemotivation är ett ämne som är både 

aktuellt och nyttigt att studera som lärare. I denna studie undersöks endast sju respondenter och 

studiens resultat bygger på just dessa sju individers uppfattningar. Ämnet studiemotivation skulle 

även vara spännande att undersöka genom kvantitativa metoder för att sammanställa en mer 

generell bild av uppfattningen. Det skulle även vara spännande att undersöka hur lärare i ämnet 

samhällskunskap beskriver fenomenet och ifall, och i så fall hur dessa arbetar med att stärka 

elevernas studiemotivation.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Informationsbrev  

Hej!  

Jag heter Linda Yüksel och studerar till lärare på Högskolan i Jönköping. Jag skriver för tillfället 

en uppsats om ämnet studiemotivation. Syftet med min uppsats är att undersöka vilka faktorer 

som gymnasieelever uppfattar leder till studiemotivation inom ämnet samhällskunskap. Jag söker 

nu därför gymnasieelever som vill delta i min studie.  

Ni kommer enskilt att delta i studien och alla intervjuer kommer att spelas in. Inspelningarna 

kommer endast att lyssnas på av mig och lärare på högskolan. När uppsatsen är färdig kommer 

inspelningarna att förstöras. Att delta i studien är helt frivilligt och ni kan välja att gå ur när ni vill. 

Varje intervju kommer att ta runt 30–45 minuter. Deltar du i studien är du garanterad 

anonymitet, varken ditt namn eller staden du bor i kommer nämnas i uppsatsen.  

Intervjuerna kommer att äga rum under v. 16–17. Exakt vilken tid och plats kan vi komma 

överens om vid visat intresse. Jag kommer självklart bjuda på fika samt ett exemplar av uppsatsen 

i sin helhet när den är färdig.  

Är du intresserad av att delta i min studie eller har frågor om studien kan du höra av dig till mig 

på:  

Mail:  

Telefon:   

Med vänlig hälsning,  

Linda Yüksel  



Bilaga 2 - Intervjuguide  

Bakgrund:  
Namn, Ålder, Kön, Gymnasieprogram och år  

Vad betyder begreppet motivation för dig?  
• Din motivation i ämnet samhällskunskap.  
• Vilka faktorer är viktigast för att du ska bli motiverad.  

Hur spelar sociala faktorer roll för din motivation i ämnet samhällskunskap?   
• Förväntningar av andra (föräldrar, lärare, vänner)  
• Egna förväntningar  
• Din relation till din lärare  
• Lärarens roll i ämnet (klassrummet, uppgifter, tydlighet)  

Hur spelar individuella faktorer roll för din motivation i ämnet samhällskunskap:  
• Intresse för ämnet samhällskunskap  
• Intresset nu jämfört med tidigare  
• Förståelse för ämnet  

Hur ser dina mål inom ämnet samhällskunskap ut? 
• Personliga mål  
• Uppfattning av målen (kunskapskraven) i samhällskunskapsämnet  
• Jämförelse mellan personliga och läroplanens mål  

 
Vad upplever du som viktigt i ämnet samhällskunskap?  

• Ämnets värde (kunskaperna, målen, lärarens motiveringar för ämnet, för livet) 
• Samhällskunskapens koppling till livet utanför skolan  

Hur upplever du att risken att misslyckas i ämnet påverkar din motivation?  
• Personliga mål/Läroplanens mål  
• Lyckas/misslyckas på uppgifter, i ämnet, betyg,  
• Din väg för att faktiskt lyckas nå dina mål  


