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Syftet vi har med vår undersökning är att få en större kunskap om möjliga faktorer som kan påverka elevers mo-
tivation att lära samt sambanden mellan dessa faktorer. Vi vill även få en djupare kunskap angående motivation 
och lärande. Frågeställningarna är följande: 

- Vad är motivation och lärande? 

- Vilka faktorer kan påverka elevers intresse samt motivation till lärande?  

- Undersöka vilka samband det finns mellan dessa faktorer.  

För att få svar på dessa frågor har vi genomfört en kvantitativ studie med en enkätundersökning som genomför-
des bland 111 elever, fördelade på nio klasser i år tre i Nässjö kommun.  

Resultatet, från vår undersökning, visar att det finns mer eller mindre samband mellan de faktorer som vi valt att 
undersöka. Högst samband med de beroende variablerna engagemang, motivation, glädje samt intresse visar kon-
takten med vuxna på skolan (, 520). Detta tyder på att de vuxna som arbetar på skolan är viktiga för elevernas 
motivation, engagemang, intresse samt glädjen att gå till skolan. Även föräldrarna spelar en betydande roll. Vän-
nerna är viktiga, men med motivationen visades ingen korrelation (, 000). Lärande är en process som pågår hela 
livet och inte bara i skolan. Skolan är bara en liten del av varje enskild individs lärande vilket sker i alla vardagli-
ga miljöer och sammanhang. Lärandet ska utveckla eleven, ge eleven kunskap och verktyg för olika situationer 
som kan uppstå i livet. Skolans och lärarens viktigaste uppgift är att lära eleverna att lära. Motivation kan beskri-
vas som en grundläggande tanke. Motivation är alltså inte i första hand en egenskap. Motivation handlar inte hel-
ler om ”viljan” finns eller saknas, utan det handlar om bemötande. Motivation är en tolkning som man kan göra 
av den andres beteende. Detta påverkar hur det fortsatta samspelet kan utvecklas.  
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Inledning 

 

Motivation och lärande hör samman och påverkar varandra. Sheila Brooks anser i sin dok-

torsavhandling, Learning motivation in international primary schools, the voice of children 

(2005), att motivationen är den viktigaste faktorn i en elevs lärande. Vi har under våra VFU-

perioder sett att elever i olika hög grad är motiverade att vilja lära. Därför ville vi i vårt arbete 

undersöka vad som kan påverka elevers skolmotivation.  

Denna studie handlar om hur olika faktorer och sambanden mellan dessa faktorer kan påverka 

elevers motivation och lärande. De faktorer vi har tagit fasta på och som vi använt oss av i vår 

enkätundersökning är följande: trivsel, glädje, meningsfullhet, förväntningar, engagemang, 

medbestämmande, trygghet, jämställdhet, mål och miljö. Dessa faktorer kan påverka motiva-

tionen att lära. Brooks (2005) tar upp dessa faktorer som viktiga delar i arbetet med att öka 

motivationen att vilja lära hos eleverna. Hon skriver att glädjen, tryggheten och medbestäm-

mandet är viktiga beståndsdelar för eleverna. Med medbestämmande menar hon att eleverna 

vill vara med och påverka innehållet i undervisningen samt upplägget av den.  Vidare menar 

hon att engagemang från lärare, föräldrar och eleven själv påverkar motivationen att lära hos 

eleven. Även att eleven lär sig ur ett meningsfullt sammanhang och att de är medvetna om 

varför de ska lära sig saker är viktigt. Det är betydelsefullt att pedagogen klargör målet med 

undervisningen. Hon skriver att de pojkar som deltog i hennes studie ofta upplevde att peda-

gogerna behandlade pojkar och flickor olika. Som blivande pedagoger tycker vi att det är vik-

tigt att försöka förstå det som ger elever viljan och lusten att lära. Självklart är vi alla indivi-

der och lär på olika sätt. Det är viktigt att utgå från varje enskild elev och möta honom eller 

henne där. Enligt Lpo 94 (utbildningsdepartementet) skall undervisningen anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Ovannämnda faktorer tror vi kan påverka oss alla på ett eller 

annat sätt.  
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Bakgrund 

 
Lärande och teoretiska utgångspunkter 
 
Alerby (2000) skriver att lärande är ett begrepp som diskuteras allt mer, då även det ”Livs-

långa lärandet”. Med det ”Livslånga lärandet” menas att individen ska lära för livet och ut-

vecklas under hela sitt liv. Hon menar vidare att lärande är ett begrepp som är svårdefinierat 

och som bör belysas från olika håll. Det är många olika faktorer, både yttre och inre, som på-

verkar lärandet. Med lärande menas enligt Illeris (2007) ”varje process som hos levande orga-

nismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 

mognad eller åldrande" (s. 13).  
 
Kroksmark (1999) skriver att Johan Amos Comenius (1592-1670) började år 1627 att skriva 

en skrift ”Didactica magna” för att organisera undervisningslärans grundtankar. Det som  har 

ansetts vara nytt och radikaliserande finns med i detta arbete. Comenius propagerar i sin skrift 

för en skola för alla och att skolan ska anpassas efter elevens individuella behov. Han tar även 

upp frågeställningarna: vad, hur, varför och varigenom, vilka alltså har följt didaktikens ut-

veckling under snart 400 år.  
 
Kjellin (2004) menar att lärande är en process som pågår hela livet och inte bara i skolan. 

Skolan är bara en liten del av varje enskild individs lärande vilket sker i alla vardagliga 

miljöer och sammanhang. Lärandet ska utveckla eleven, ge eleven kunskap och verktyg för 

olika situationer som kan uppstå i livet. Skolan och lärarens viktigaste uppgift är att lära ele-

verna att lära. Brooks (2005) tar upp hur viktig läraren är för motivationen och lärandet hos 

eleven. Hon har genomfört intervjuer bland elever om hur en god lärare ska vara. Vidare skri-

ver hon att det eleverna främst föredrog hos läraren var: goda personliga egenskaper såsom 

bra och respektfulla relationer till sina elever, tillåtande till en viss gräns, humor, kunna göra 

lärandet meningsfullt och att läraren gav stöd och hjälp. Vikten av det ovanstående tar även 

Jenner (2004) upp.  
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Enligt Kjellin (2004) ska skola och lärare tänka på vad eleverna lär sig. Alltså inte bara foku-

sera på nya faktakunskaper, utan också på den kunskap som eleverna skapar för att bygga upp 

arbetssätt och arbetsmetoder för att göra sig redo för att möta ett samhälle som ständigt 

förändras. Att tillsammans i grupp eller individuellt låta eleverna reflektera över egna och an-

dras tillvaro samt händelser i samhället, skapar nya kunskaper. Vidare skriver hon att kunna 

reflektera över dessa faktorer ger en medvetenhet om att individer kan ha olika tänkande. Hon 

menar även att vi som individer kan tolka på olika sätt och ha olika förklaringar till situatio-

ner. Eleverna kan lära sig att hitta kunskap och vara källkritiska, relatera till fakta samt söka 

information. Detta är viktiga redskap som förbereder eleven för kommande situationer i fram-

tiden.  

Social cognitive motivational theory 
Brooks (2005) beskriver ”social cognitive motivational theory”. I denna teori ingår fyra 

mycket viktiga huvudkomponenter som kan underlätta för elevernas lärande och motivation.  

Dessa är:  

• Individens egen effektivitet samt den egna tron på att man kan utföra något i en läran-

desituation, 

•  att den lärande förstår vad som ska läras och hur det ska läras, alltså tillvägagångssät-

tet,  

• att eleven förstår och vet målet för lärandet  

• samt att det som ska läras är intressant och lustfyllt.   

”Social cognitive motivational theory” innefattar flera olika teorier. Denna teori belyser våra 

frågor. Vi har valt att kortfattat beskriva dessa teorier för att ge en bild av varför vi valt att ta 

med och belysa följande rubriker i enkätundersökningen: Trivsel, glädje, meningsfullhet, för-

väntningar, engagemang, medbestämmande, trygghet, jämställdhet, mål och miljö. Hon be-

skriver att Social cognitive motivational theory innefattar humanistisk teori, konstruktivistisk 

teori samt problembaserad teori. 
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Sociokulturell teori 
Psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) menade att allt lärande sker genom socialt samspel. 

Vårt viktigaste redskap är språket. Genom språket kan vi lösa problem och skaffa oss en 

högre form av inlärning. Han menade att mycket av det vi lär oss, lär vi oss genom andra 

(Perspectives on Learning, 1998). Enligt Carlgren & Marton (2004) betonar socialkonstrukti-

vismen det sociala samspelets roll för lärandet. Det finns två viktiga inspirationskällor. Den 

ena är Vygotskys socialkulturella teori och den andra är så kallat naturligt lärande. Naturligt 

lärande ”är en biprodukt av aktiviteter som inte har lärande som syfte” (Carlgren & Marton, 

2004, s. 128). Kullberg (2004) skriver att enligt Vygotskij utgör språket, det talade, bildsprå-

ket, det skrivna och kroppsspråket, sociala redskap för människans kommunikation. Vidare 

skriver hon att om man överför detta till utbildningar innebär detta att varje elev har sina egna 

upplevelser och sin egen förståelse grundade på individens sociala bakgrund. Det är viktigt att 

tänka på att varje elev har sina egna erfarenheter, tankar och förförståelse och utgå från dessa. 

I läroplanen (Lpo 94) står följande  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångs-

punkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lä-

rande och kunskapsutveckling (Utbildningsdepartementet s. 4). 

Varje individ har ett talat och ett skrivet språk, sina sociala verktyg, som de använder för att 

kommunicera. Att utbyta kunskap och kommunicera med andra individer gör att eleven ut-

vecklas i sitt lärande (Kjellin, 2004). Det sociokulturella perspektivet grundar sig på sociala 

och kulturella erfarenheter vilka formar människors sätt att tänka, kommunicera, uppföra sig 

och uppfatta verkligheten. Inom det sociokulturella perspektivet läggs stor vikt vid kommuni-

kation som den viktigaste komponenten i en inlärningssituation (Säljö, 2000).  

Kognitiv teori 
Bunkholdt (1995) anser att Piagets (1896-1980) mest betydelsefulla ide handlar om hur män-

niskan själv skapar kunskap genom fysiska eller mentala handlingar. Piagets teori angående 

lärande innebär att människan själv måste vara aktiv i sitt lärande. Carlgren & Marton (2004) 

menar att genom sitt eget handlande, fysiskt och mentalt, konstruerar människan sin kunskap. 

Korp (2003) anser att förståelsen är viktig i kognitiv inlärning och eleven ska få grundläggan-

de strategier för att kunna använda och behandla den information de får. Denna kunskapssyn 

har kommit att kallas för konstruktivism. Brooks (2005) menar att Piagets teorier kritiseras på 

grund av att inte vikten av det sociala samspelet tas upp.  
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Konstruktivism  
Kullberg (2004) skriver att ordet konstruktivism härstammar från latinets co´nstruo, vilket 

betyder bygga upp, åstadkomma eller bygga. Konstruktivistiska idéer innebär att eleverna 

själva skapar sig egna uppfattningar och tankar istället för att de först möter färdiga teorier. 

Enligt Kullberg (2004) finns tre bestämningar inom konstruktivismen. Dessa är individuell 

konstruktivism, radikal konstruktivism samt social konstruktivism. Individuell konstruktivism 

innebär att elevens egna tankar om sin omvärld är centrala. Med radikal konstruktivism menas 

att det är vår uppgift att försöka uttrycka och förstå vår omvärld, alltså inte upptäcka hur värl-

den är. Social konstruktivism innebär att de sociala faktorerna har stor betydelse för vårt 

lärande.  

Learning by doing 
Dewey (1859-1952) skapade begreppet learning by doing, detta avser en pedagogik där tanke, 

praktik, teori och händelse hänger ihop. Dewey (2004) utgångspunkt var att all kunskap måste 

bli till nytta och ha en anknytning till verkligheten. Skolans uppdrag är, enligt Dewey (2004), 

att ge elever verklig kunskap som de har praktisk nytta av såväl yrkesmässigt som för egen 

del. Det bästa sättet att lära sig, menade Dewey (2004), är genom praktiska och verklighets-

förankrade övningar och syftet med all utbildning är att utveckla individers förmåga till pro-

blemlösning och kritiskt tänkande i stället för memorering. Skolan ska likna det verkliga livet 

så mycket som möjligt.  

Humanistisk teori 
Enligt Brooks (2005) anser Rogers (1902-1989) att inlärningen av ny kunskap ska bygga på 

den kunskap som individen redan har. Den nya kunskapen ska sättas in i ett sammanhang och 

utgå från individen. Den ska även göras intressant så att individen verkligen vill lära sig den 

nya kunskapen samt finner den nyttig. Vidare skriver Brooks (2005) att Rogers (1902-1989) 

menar att man ska utgå från individen i alla inlärningssituationer. Alltså skapa en miljö som är 

anpassad för personen och utgå ifrån detta. 

 

Problembaserad teori 
Bruner (1996) menar att vikten av struktur i utbildningen är viktigt. Med detta menar han att 

eleverna måste förstå sammanhanget och att allt hänger ihop. Det finns inte så stor nytta i att 

bara lära ut fakta om det inte finns någon förståelse bakom. Vidare menar han att det är 

mycket viktigt att det finns ett intresse hos eleven för det ämne som ska läras. Utan intresset 
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finns inte heller viljan att lära. Bruner (1996) anser att om undervisningen läggs upp och pla-

neras på rätt sätt samt läggs på rätt nivå finns det inga gränser för vad eleverna kan lära. 

Marton & Booth (2000) skriver att det som lärs och uppfattas är unikt för varje individ, vilket 

innebär att vi alla upplever saker olika. Holmqvist (2006) menar att alla individer ser saker på 

olika sätt. Genom att samtala om det vi sett och lärt oss kan vi få nya aspekter på det vi först 

tänkte och kände. Hon anser att ”lärande innebär att erfara omvärlden på ett nytt sätt” (Holm-

qvist, 2006, s.15). Det som är avgörande för drivkraften bakom lärandet är att utmaningarna 

tilltalar elevens intressen och förutsättningar. (Illeris, 2007). 

Motivation 

Vad är motivation 

Jenner (2004) beskriver ordet motivation som en grundläggande tanke. Motivation är alltså 

inte i första hand en egenskap. Motivation handlar inte heller om ”viljan” finns eller saknas, 

utan det handlar om bemötande. Motivation är en tolkning som man kan göra av den andres 

beteende. Detta påverkar hur det fortsatta samspelet kan utvecklas. Motivation kan förklaras 

som en drivkraft, alltså det som driver eleven att vilja lära. Orsaker som påverkar motivatio-

nen hos en elev kan enligt Jenner (2004) vara både individuella faktorer och sociala faktorer. 

Till de individuella faktorerna hör personlighetsdrag, värderingar och tidigare upplevelser. 

Till sociala faktorer hör till exempel relationer, andras förväntningar, till exempel föräldrars, 

vänners och lärares samt organisationsförhållanden.  

Motivation att lära 
Vidare menar Jenner (2004) att lärarens förväntningar också kan ha en avgörande betydelse 

när det gäller att motivera och ha kvar motivationen hos eleven. Har läraren positiva förvänt-

ningar på eleven leder detta till goda resultat. Dessa elever är mer aktiva och får mer beröm av 

läraren. De får även mer tid att tänka och en annan hjälp om de inte kan svaret. Elever som 

läraren har negativa förväntningar på hamnar ofta i bakgrunden och får inte samma chanser. 

De blir mindre aktiva och presterar inte lika bra.  Läraren får bekräftelse på sina uppfattning-

ar, vilket leder till en ond cirkel. Förväntningarnas roll är mycket stor i fråga om motivationen 

hos eleven att vilja lära. Jenner (2004) tar upp några allmänna principer angående förvänt-

ningar som man bör tänka på. Dessa är:  
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• att pedagogen skapar förväntningar utifrån sina egna värderingar och behov och inte 

ser eleven för den hon eller han egentligen är,  

• att pedagogen bedömer eleven utifrån utseende och uppförande,  

• att pedagogen sätter etiketter på elever som till exempel omotiverad, slö  

• att pedagogen har överseende med de duktiga eleverna om de misslyckas. Men om de 

”slöa och omotiverade” lyckas då ses det som en engångsföreteelse.  

Brooks (2005) bedömer att motivationen är den viktigaste faktorn i en elevs lärande. Daniels, 

Haynes, Perry & Stubnisky (2008) anser också detta. Finns inte motivationen är det svårt att 

få fram lärandet. 
 

Jenner (2004) menar att i den kognitiva motivationsteorin är de viktigaste styrfaktorerna för-

väntningar och tankar som individen har om sin framtid. Beteendet är ofta inriktat på ett mål 

och grundat på medvetna avsikter. När det gäller val av mål och önskan att vilja uppnå det, så 

påverkar naturligtvis många olika faktorer. En faktor som kan påverka är individens tidigare 

erfarenheter av de möjligheter han eller hon har av att nå de mål som han eller hon har satt 

upp. 

  

Jenner (2004) skriver att sociologen Kurt Lewin (1890-1947), har formulerat en sats som nu-

mera anses klassisk, den säger: ”målets värde är lika med uppnåendets värde gånger uppnåen-

dets sannolikhet minus misslyckandets värde gånger misslyckandets sannolikhet”. Man kan se 

det hela som en våg, där uppnåendets värde och sannolikhet ligger i ena vågskålen, misslyck-

andets i den andra. Det som väger tyngst bestämmer individens handlande  

Faktorer som kan hämma motivationen 
Daniels, et al. (2008) tar upp att elevens osäkerhet på sig själv kan leda till motivationspro-

blem. De menar även att andras förväntningar, till exempel föräldrars, lärares och vänner, på-

verkar motivationen. Illeris (2007) menar att motivationsproblem kan komma från individen 

själv i form av osäkerhet utifrån krav, förväntningar, striktare regler och större eget ansvar. En 

del barn klarar dessa faktorer bra och presterar mer. Men de elever som är i svårigheter kan ha 

svårt att hantera denna press. De vill gärna kunna hantera detta men vågar inte för de är rädda 

för att misslyckas ännu en gång.  
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Studier visar att motivationsproblemen börjar visa sig allt tidigare i grundskolan. Detta påver-

kar både arbetsklimatet och lärandet (Illeris 2007). För att motverka motivationsproblemen 

måste man som pedagog hela tiden se eleverna som jämbördiga och likvärdiga. Att lärarens 

förhållningssätt påverkar både motivationen och lärandet hos eleven är bara att konstatera 

Hardre, Kendrick &  Sullivan (2007) menar att ju yngre eleverna är ju större roll har föräld-

rarna. Men med stigande ålder blir läraren mer och mer viktig.  

 

Björklid (2005) menar att även klassrumsklimatet och skolmiljön har stor påverkan på elevens 

skolmotivation. Läroplanen (Lpo 94) tar upp vikten av trygghet och trivsel i skolmiljön och 

betydelsen av att göra eleverna delaktiga i miljöarbetet. 
 

 Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lä-

rande” (Utbildningsdepartementet s. 14).(…) ”Vidare skall alla som arbetar i skolan främja elever-

nas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön 

(Utbildningsdepartementet s. 15).  

 

Björklid (2005) anser att den fysiska skolmiljön har stor inverkan på elevernas inlärningspro-

cess och motivation. Hon anser att det finns alltför många brister i skolmiljön i dagens skola. 

Hon skriver: 

 
 De lärandemiljöer som barn möter är inte enbart arbetsmiljöer utan också miljöer för utveckling 

och socialisation. Inte desto mindre förekommer arbetsmiljöbrister, framför allt i fysiska inomhus-

miljöer som påverkar såväl lärande som utveckling (Björklid, P. 2005, s. 157). 

 

Brooks (2005) menar att eleverna själva anser att skolmiljön är viktig. En trivsam miljö gör 

det lättare att lära och ökar motivationen. Hon tar även upp att eleverna önskar mer tid, olika 

metoder för inlärning samt bra och engagerade lärare.   
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med  undersökningen är att få en större kunskap om möjliga faktorer som kan på-

verka elevers motivation att lära samt sambanden mellan dessa faktorer. 

Frågeställningarna är följande: 

- Vad är motivation och lärande enligt de elever i år tre som deltagit i vår undersök-
ning? 

- Vilka faktorer kan påverka elevers motivation till lärande? 

- Finns det samband mellan de faktorer vi valt att undersöka? 
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Metod 

Ämnesval 
Att vi valde detta ämne till vårt arbete beror på att vi från en närliggande kommun hörde talas 

om en undersökning, angående elevers lust att lära, som gjorts bland elever i år tre. Vi tyckte 

detta lät intressant, så vi kontaktade Nässjö kommun för att få veta om de var intresserade att 

genomföra en liknande undersökning. Vi kontaktade berörd person på kommunen. Av olika 

anledningar blev det inte så.  

Vi började med att göra en litteratursökning för att se om det fanns tidigare forskning inom 

området som vi valt att skriva om. Vi fann att det fanns mycket intressant forskning och lit-

teratur. Bland andra Brooks (2005) som beskriver en teori, social cognitive motivational 

theory, som vi har utgått ifrån när vi sammansatte frågorna och valde rubriker till vår enkät-

undersökning. Vi har utgått från vårt syfte som är att få en större kunskap om hur elever blir 

motiverade och vilka faktorer samt sambanden mellan dessa, som kan påverka deras läran-

de. För att belysa och få svar på våra frågeställningar har vi genomfört en kvantitativ studie 

med en enkätundersökning som genomfördes bland 111 elever i år tre i Nässjö kommun.  

Metodval 

Vi har använt oss av en kvantitativ forskningsmetod. Syftet är deskriptivt eftersom vi genom 

enkätanalysen vill beskriva och förstå vad som ger och påverkar elevers motivation och lust 

att lära samt sambanden mellan dessa faktorer. Vi har försökt tolka resultatet av den utvalda 

gruppens enkätsvar. Bryman (2002) menar att det är bra om man utformar enkäten så att man 

kan koda de olika svarsalternativen för att enklare kunna föra in resultatet av undersökningen 

i ett dataprogram.  

När vi kodade våra olika svarsalternativ hade vi olika skalor beroende på hur många svarsal-

ternativ vi hade. En del graderades på en skala mellan ett och fem där vi valde att ha fem som 

det optimala alternativet. Andra graderades från ett till tre och några från ett till fyra. I alla 

fallen ansåg vi den högsta siffran som det optimala alternativet. På frågan som handlade om 

hur höga förväntningar läraren och andra vuxna på skolan, föräldrar, kompisar samt förvänt-

ningar eleven hade på sig själv valde vi att koda höga förväntningar bättre än låga förvänt-

ningar. Då vi anser att det är bättre att tro på elevens förmåga än att misstro dem.  
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Bryman (2002) menar att när man genomför en kvantitativ undersökning försöker man se 

samband mellan det man undersöker och olika forskning i ämnet genom att beräkna korrela-

tionen däremellan. För att reliabiliteten ska vara på en godtagbar nivå ska den ligga på 0,8 el-

ler högre. Denna siffra kan inte uppnås vid en mindre undersökning. Utan det krävs en longi-

tudinell studie som sträcker sig över en längre period. Bryman (2002) anser att nackdelarna 

med att genomföra en enkätundersökning kan vara att man har mindre öppna frågor än vid till 

exempel en intervju, respondenterna kan glömma att besvara frågor och respondenten kan 

göra sig av med hela enkäten för att han/hon tröttnar på den. Enligt Ejlertsson (2005) bör man 

räkna med ett visst bortfall vid enkätundersökningar och dessa kan ha olika orsaker.  

Bryman (2002) menar att man ska ha i åtanke att enkäter kanske inte passar alla individer, de 

med läs och skrivsvårigheter eller de som har annat modersmål än svenska kan få det besvär-

ligt med en enkät. På grund av dessa svårigheter som kan uppstå valde vi att vara med person-

ligen för att kunna hjälpa till och förklara. För att öka validiteten gjorde vi en pilotenkätunder-

sökning som vi visade för en pedagog i år tre samt genomförde i en klass för att se så att inte 

frågorna var för besvärliga och komplicerade. Vid pilotenkätundersökningen framkom det att 

vissa av de formuleringar vi valt var svåra att förstå. Det gjorde att vi valde att omformulera 

dessa. När vi utformade enkätfrågorna utgick vi från vårt syfte samt frågeställningar och 

kopplade samman frågorna med de teorier vi använt oss av i bakgrunden. Även detta ökar va-

liditeten då vi anser att vi undersöker det vi påstår att vi ska undersöka. Vi anser att om vår 

undersökning skulle göras om på nytt skulle ungefär samma resultat visa sig igen, vilket då 

ger vår undersökning en hög reliabilitet. Bryman (2002) menar även att det är bra om man 

utformar enkäten så att man kan koda de olika svarsalternativen för att enklare kunna föra in 

resultatet av undersökningen i ett dataprogram. Detta har vi gjort. En klar fördel med enkät-

undersökningar är att de inte är lika kostsamma som till exempel en intervju och att det går att 

skicka ut flera enkäter samtidigt och det tar inte forskarens tid i anspråk lika mycket.  Ejlerts-

son (2005) skriver att genom att använda sig av enkätundersökningar riskerar man inte att få 

den så kallade ”intervjuareffekten” där intervjuarens sätt att ställa frågor kan påverka respon-

dentens svar. Vi har använt oss av en enkätundersökning som innehåller femton frågor med 

fasta svarsalternativ och lista med olika svarsalternativ. Enkäten börjar med sakfrågor för att 

sedan övergå i attityd och åsiktsfrågor. Frågorna handlar om trivsel, glädje, meningsfullhet, 

förväntningar, engagemang både från individen, föräldrar och lärare, medbestämmande, 
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trygghet, jämställdhet, mål, och miljö. Vi delade ut och samlade in enkäterna personligen till 

eleverna i årskurs tre i Nässjö kommuns tätort. Vi medverkade även personligen när eleverna 

svarade på vår enkät. Detta gör att svarsfrekvensen blev hög eftersom vi både delade ut och 

samlade in enkäterna vid samma tillfälle och vi kontrollerade att alla enkätfrågor blivit besva-

rade. Vi förklarade frågorna och svarsalternativen samt talade om att enkätsvaren var helt 

anonyma. 

 
Urval 

Vi valde att göra undersökningen i kommunens tätort. Att vi valde år tre beror på att vi talade 

med en lärare för år tre som tyckte att det lät väldigt intressant.  Vi valde fyra skolor varav två 

har en trea, en har två treor och en har fem treor. Vi använde oss av ett tillvägagångssätt som 

Bryman (2002) kallar för ett bekvämlighetsurval och det innebär att vi använde oss av de sko-

lor som fanns tillgängliga för oss vid tillfället för enkätundersökningen. Därav kan vi inte ge-

neralisera vår studie till hela populationen, utan bara visa vad de skolorna vi har undersökt 

gett för resultat. Vi kontaktade en berörd lärare på telefon och resterande sju lärare kontaktade 

vi personligen. Vi bestämde tid när vi skulle komma och göra vår undersökning. Ena dagen 

var vi på tre skolor och utförde enkätundersökningen. Den skola som hade fem klasser delade 

vi upp på två dagar. Tre undersökningar verkställdes den ena dagen och två undersökningar 

nästa dag. När undersökningen genomfördes var vi där personligen och förklarade både svars-

alternativen och frågorna. Vi hjälpte även eleverna med de frågor de tyckte var besvärliga.  

Bortfall 
Mangione (1995) har delat in antalet besvarade enkäter i procentenheter. De är indelade så 

här: 
Under 50 % oacceptabelt 
50–60 % knappt godkänt 
60–70 % acceptabelt 
70–85 % bra 
Över 85 % utmärkt 
Eftersom vi personligen delade ut och samlade in enkäterna, samt medverkade när eleverna 

fyllde i dessa, har vi av 111 stycken utdelade enkäter då följaktligen fått in 111 stycken. En 

del elever har fyllt i enkätsvaren på ett missvisande sätt, till exempel satt två kryss på samma 

fråga, dessa har vi räknat som bortfall.  
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Resultat 
För att komma fram till om det fanns någon korrelation mellan de oberoende variablerna triv-

sel, meningsfullhet, förväntningar, medbestämmande, trygghet, jämställdhet, mål samt miljö 

och de beroende variablerna engagemang, glädje, motivation, intresse har vi använt oss av 

programmet SPSS enligt Spearmans rangkorrelations kofficient, i vår undersökning. För att 

reliabiliteten ska vara på en godtagbar nivå ska den ligga på 0,8 eller högre (Bryman, 2002). 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan i stort sätt alla faktorer som vi har testat en-

ligt Spearmans korrelationstest.  

Arbetsglädje i skolan 
Med arbetsglädje menar vi att det är eller ska vara rolig att utföra skolarbete samt läxor. När 

vi undersökte korrelationen mellan arbetsglädje och trivsel i skolan, trivsel med skolarbetet, 

trivsel med andra elever samt trivsel med vuxna och lärare i skolan visade det sig att dessa 

faktorer hade en tämligen hög korrelation i vår undersökning. Det som hade högst samband 

med arbetsglädjen var trivseln i skolan (,458).  

Det som hade minst samband, av dessa faktorer, var trivsel med andra elever (,150). Något 

annat som hade ett relativt högt samband med arbetsglädjen var om man var ensam eller kän-

de sig ensam i skolan (,372). Det visade sig alltså att om eleverna kände sig utanför så kände 

de inte heller någon större arbetsglädje. Påverkade gjorde också om eleverna kände sig trygga 

på rasten (,202). Likaså om de kände sig mobbade av andra elever. Om eleven kände sig 

mobbad av lärare och andra vuxna på skolan visade även på ett samband  (,129) dock inte lika 

högt som om eleven kände sig mobbad av andra elever (,247).  

Lärarens engagemang visade också på en tämligen hög korrelation. Då framför allt om läraren 

gav stöd och uppmuntran (,283) hade tid att lyssna på eleverna (,234) samt om eleverna kände 

att de kunde tala med läraren (,240). Om eleverna fick vara med och bestämma hur det skulle 

vara i klassrummet (,215), på skolgården (,292) samt vilka regler som gäller på de olika sko-

lorna hade också ett relativt högt samband med arbetsglädjen (,255). Det som visade sig ha 

allra minst samband var engagemang från föräldrarna. Trivsel, meningsfullhet, engagemang 

från föräldrar och lärare, förväntningar, medbestämmande, trygghet, jämställdhet, mål samt 

miljö visar alla på ett samband med arbetsglädjen i skolan. Se figur 1 och 2. 
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Roligt att gå i skolan 

Lärarens engagemang visade sig ha högst korrelation med glädjen att gå i skolan. Då främst 

om eleven kände att han eller hon kunde prata med läraren (, 462) samt om eleven förstod då 

läraren förklarade saker som han eller hon från början inte förstod (, 154). Även om eleven 

kände att han eller hon fick stöd och uppmuntran från läraren visade sig vara av relevans (, 

349). Trivseln visade sig även ha ett högt samband med glädjen att gå i skolan. Arbetsro på 

lektionen är av betydelse (, 263). Likaså förväntningar från föräldrar, lärare, vänner samt de 

förväntningar eleven hade om sig själv. Förväntningarna från föräldrarna visade högst korre-

lation av ovanstående med glädjen att gå i skolan (, 353). Om läraren behandlade pojkar och 

flickor på lika villkor hade också betydelse för glädjen att gå i skolan (, 308). Även här hade 

medbestämmandet en viktig roll. Med medbestämmande menar vi om eleverna får vara med 

och bestämma hur det ska vara i klassrummet, på skolgården, hur de ska utföra en arbetsupp-

gift ensamma eller i grupp samt vilka regler som gäller på de olika skolorna. Om eleverna 

känner sig trygga på vägen till och från skolan visade sig också vara viktigt för glädjen att gå i 

skolan (, 300). Att inte känna sig ensam var dessutom av vikt (, 229). Kunskapen av att veta 

vilka mål som ska uppnås i år tre uppvisade ett tämligen högt samband (, 117) vilket tyder på 

att det är viktigt att veta varför man ska lära sig saker. Att det finns ett mål för lärandet verkar 

viktigt för motivationen.  Se tabell 1 och 2 nedan 

Elevens motivation och engagemang att lära i skolan 

Allra högst korrelation hade föräldrarnas engagemang med elevens motivation och engage-

mang (, 407). Likaså förväntningarna som föräldrarna har på sina barn var viktiga (, 129). 

Även förväntningar på eleven från lärare och andra vuxna visade sig ha ett högt samband (, 

227). Läraren är betydelsefull även här. Då främst att läraren lyssnar på eleven, ger eleven 

hjälp samt att eleven kan prata med läraren verkar viktigt.  

Att eleven känner sig trygg på skolan samt på vägen till och från skolan är väsentligt för mo-

tivationen och engagemanget hos eleven (, 179). Medbestämmande och om läraren behandla-

de pojkar samt flickor på lika villkor (, 073) visade sig inte ha särskilt hög korrelation med 

just motivationen och engagemanget från eleven. Inte heller relationen med andra elever visa-

de på ett högt samband vid vår undersökning. Om eleven kände sig ensam uppvisade ingen 

korrelation med elevens motivation och engagemang (, 000).  
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Intresse för skolämnena 

Högsta sambandet med intresse för skolämnena visade trivseln med lärare och andra vuxna på 

skolan (, 520). Denna korrelation visade sig vara den högsta i hela undersökningen. Likaså 

visade trivseln med skolan och trivseln med skolarbetet på ett högt samband. Föräldrars samt 

lärares förväntningar spelade även en stor roll. Så gjorde även elevens egna förväntningar 

(,107). Däremot spelade vännernas förväntningar en mindre roll men det visade dock på ett 

samband. Samband visar även om eleverna får vara med om att bestämma hur klassrummet 

ska vara, hur skolgården ska se ut samt vilka regler som ska gälla på skolan. Alltså är medbe-

stämmandet viktigt även här. Tryggheten på skolan, arbetsro på lektionen samt kunskap om 

de mål som eleven ska uppnå i år tre visar även de på en korrelation. Lärarens engagemang är 

betydelsefullt. Då främst att läraren kan förklara förståligt och motiverande (, 479). Även att 

läraren lyssnar på eleven (, 254), om eleven kan tala med läraren samt att läraren ger stöd och 

uppmuntran gentemot eleven visar på ett relativt högt samband (, 394). Om eleven får vara 

med och bestämma upplägget av undervisningen, då främst om de ska arbeta enskilt eller i 

grupp, uppvisar likaså på en tämligen hög korrelation (, 204). Något mindre samband visade 

förståelsen för de uppgifter eleverna får i skolan (-, 039). Detta tror vi egentligen inte har så 

mycket med intresset för nya ämnen att göra eftersom frågan (se fråga fem i bilaga) är formu-

lerad för ämnen som redan är kända för eleverna. 
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                       Förklarar lärare så                          

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 

Korrelation  

   Arbetsglädje 
i skolan roligt i skolan 

Är du motiverad  
att lära i skolan 

Är du intresserad när 
ni startar nya ämnen 

 
Trivs du med 
skolan 

 ,458 ,235 ,092 ,298 

Trivs du med 
skolarbetet 

 ,424 ,330 ,278 ,324 

Trivs du med 
vuxna och 
lärare 

 
,286 ,375 ,187 ,520 

Trivs du med 
andra elever 

 ,150 ,278 ,108 ,125 

Förståelse av 
uppgifter 

 -,043 ,154 -,019 -,039 

Förväntningar 
från vuxna och 
lärare 

 
,204 ,270 ,227 ,388 

Förväntningar 
från föräldrar 

 ,063  ,353 ,129 ,252 

Förväntningar 
från kompisar 

 ,020 ,083 -,041 -,075 

Förväntningar 
du har på dig 
själv  

 
,059 ,359 ,052 ,107 

Engagemang 
från  föräldrar 

 ,007 -,024 ,407 ,323 

Tycker du att 
läraren stödjer 
samt uppmunt-
rar dig 

 
,283 ,349 ,173 ,394 

Tycker du att 
läraren hjälper 
dig 

 
,163 ,298 ,124 ,099 

lyssnar läraren 
på dig 

 ,234 ,222 ,249 ,254 

Har läraren tid 
med dig 

 ,140 ,256 ,060 ,214 

                       du förstår                                                                      ,151                    ,459                        ,310                                ,479 
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Tabell 2 

 
 
                 Arbetsglädje 

          i skolan roligt i skolan 
Är du motiverad 
att lära i skolan 

Är du intresserad när ni 
startar nya ämnen 

kan du prata med 
lärare  ,240 ,462 ,196 ,361 

behandlar lärare 
flickor och pojkar 
lika  ,191 ,308 ,073 ,199 

Har du arbetsro på 
lektioner  ,280 ,263 ,158 ,194 

Blir du störd av 
andra på lektion  ,020 ,017 -,085 ,102 

Får du vara med 
och bestämma hur 
ni ska ha det ha 
det i klassrum  ,215 ,341 ,086 ,180 

Får de vara med 
och bestämma hur 
ni ska ha det på 
skolgården  ,292 ,353 ,018 ,114 

Får du vara med 
om att bestämma 
regler på skolan  ,255 ,292 ,045 ,193 

Får du vara med 
och bestämma när 
ni har en arbets-
uppgift om ni ska 
arbeta ensam el 
grupp  ,149 ,209 ,105 ,204 

Känner du dig 
trygg på rasten  ,202 ,171 ,017 ,166 

Känner du dig  
mobbad av andra 
elever  ,247 ,170 -,016 ,018 

Känner du dig 
mobbad av vuxna 
på skolan  ,129 ,240 ,100 ,082 

Känner du dig 
trygg på väg till 
och från skola  ,016 ,300 ,179 ,085 

Känner du att 
ingen vill vara med 
dig  ,372 ,229 ,000 -,009 

Vet du vad du ska 
kunna i de olika 
ämnena när du 
slutar trean  ,099 ,117 -,017 ,043 
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Resultatdiskussion 
Vi anser att vi genom vårt arbete fått svar på våra frågeställningar. Vi har fått en djupare kun-

skap angående motivation samt lärande. Det har även varit intressant att se de olika korrela-

tionerna mellan de faktorer som vi valt att undersöka. 

Att det finns samband mellan de olika faktorerna, som vi har valt att ha med i vår undersök-

ning, visar både vårt resultat och den forskning som vi tagit del av i vår bakgrund. Något som 

gjorde oss förvånade var att motivationen och engagemanget att lära inte visade något sam-

band med om eleven kände sig ensam. Brooks (2005) tar upp att vännerna är viktiga för gläd-

jen att gå i skolan. Vår tolkning av resultatet är att eleven kan ha en vilja att prestera på en hög 

nivå i skolan utan att det behöver ha något samband med om han eller hon känner sig ensam i 

skolan. Däremot visar föräldrarnas engagemang på en hög korrelation med motivationen samt 

engagemanget att lära hos eleven.  

Förväntningar som andra har på eleven visar på ett relativt högt samband till de beroende va-

riablerna engagemang, motivation, glädje samt intresse i vår undersökning. Lärare och andra 

vuxna på skolan verkar ha en betydande roll för eleverna. Högsta sambandet med intresse för 

skolämnena visade trivseln med lärare och andra vuxna på skolan. Denna korrelation visade 

sig vara den högsta i hela undersökningen. Vilket visar ännu en gång hur viktiga de vuxna 

runt omkring eleven är. Hardre´ et al. (2007) menar att ju yngre eleverna är ju större roll har 

föräldrarna. Men med stigande ålder blir läraren mer och mer viktig. Detta verkar stämma 

med vår undersökning. De vuxna runt omkring eleverna, i de skolor vi har undersökt, verkar 

spela en betydande roll för elevens motivation och engagemang. Detta tyder på hur viktigt det 

är med motiverande och engagerande vuxna som arbetar inom skolan. Alla faktorer som vi 

tagit upp såsom trivsel, meningsfullhet, förväntningar, medbestämmande, trygghet, jämställd-

het, mål samt miljö visar alla på antingen en hög respektive lite lägre korrelation med motiva-

tion och engagemanget att vilja lära hos eleven. Se tabell 1 och 2.  

Jenner (2004) menar att de förväntningar som finns på eleven är avgörande för elevens moti-

vation att vilja lära. Piagets teori angående lärande innebär att människan själv måste vara ak-

tiv i sitt lärande. Elevernas egna engagemang och förväntningar visar en relativt hög korrela-

tion med elevens motivation att lära. Jenner (2004) menar att lärarens förväntningar också kan 

ha en avgörande betydelse när det gäller att motivera och ha kvar motivationen hos eleven. 
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Detta visar även vår undersökning. Lärarens engagemang visar på ett högt samband med alla 

de beroenden variabler vi har undersökt. Jenner (2004) menar att om läraren har positiva för-

väntningar på eleven leder detta till goda resultat. Dessa elever är mer aktiva och får mer be-

röm av läraren. De får även mer tid att tänka och en annan hjälp om de inte kan svaret. Elever 

som läraren har negativa förväntningar på hamnar ofta i bakgrunden och får inte samma chan-

ser. De blir mindre aktiva och presterar inte lika bra.  Läraren får bekräftelse på sina uppfatt-

ningar, vilket leder till en ond cirkel. Förväntningarnas roll är mycket stor i fråga om motiva-

tionen hos eleven att vilja lära. Detta är vi villiga att hålla med om eftersom vår undersökning 

visar på samma resultat. Brooks (2005) bedömer att motivationen är den viktigaste faktorn i 

en elevs lärande. Perry et al. (2008) anser även de detta. Finns inte motivationen är det svårt 

att få fram ett lärande. Detta tror vi överensstämmer med de samband vi funnit i vår under-

sökning.  

 

Att ha ett mål med sina studier och sitt lärande har i vår undersökning visat på ett samband 

med undersökningens beroende variabler (se tabell 2). Brooks (2005) anser att engagemang 

från lärare, föräldrar och eleven själv påverkar motivationen att lära hos eleven. Även att ele-

ven lär sig ur ett meningsfullt sammanhang och att de är medvetna om varför de ska lära sig 

saker är viktigt.  I den teori som Brooks (2005) beskriver tar hon upp att det är viktigt att ele-

verna har ett mål med sitt lärande och att det tydliggörs för dem hur de ska uppnå målen. Det-

ta anser även vi är viktigt. Vi har märkt när vi har varit ute på VFU att elever blir mer omoti-

verade till att lära om de inte är medvetna om varför de behöver lära sig olika färdigheter. Vi 

har även märkt att eleverna blir mer motiverade och intresserade att lära när de är medvetna 

om vilka mål som de ska uppnå samt vilka mål läraren har med undervisningen. Eleverna 

måste få ett meningsfullt lärande och känna att de har nytta av det de lär sig. Dewey (2004) 

menar att all kunskap måste bli till nytta och ha en anknytning till verkligheten. Att tydliggöra 

målen för eleverna är en viktig del av undervisningen. Bruner (1996) menar att vikten av 

struktur i utbildningen är viktigt. Med detta menar han att eleverna måste förstå sammanhang-

et och att allt hänger ihop. 

Brooks (2005) skriver att de pojkar som deltog i hennes studie ofta upplevde att pedagogerna 

behandlade pojkar och flickor olika. Vi har även sett, i vår studie, att det finns en korrelation 

mellan huruvida läraren behandlar flickor och pojkar rättvist och de beroende variablerna en-
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gagemang, motivation, glädje samt intresse (se tabell 1 & 2). Dock inte något större samband 

till motivationen att vilja lära hos eleven. 

 

Psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) menade att allt lärande sker genom socialt samspel. 

Inom det sociokulturella perspektivet, som Vygotskij förespråkade, läggs stor vikt vid kom-

munikation som den viktigaste komponenten i en inlärningssituation (Säljö, 2000). Kommu-

nikation innefattar, anser vi, medbestämmande. Då menar vi att läraren kommunicerar med 

eleverna om hur undervisningen ska läggas upp, att eleven känner att han eller hon kan tala 

med läraren, att läraren lyssnar på eleven så att han eller hon känner sig delaktig i sin lärande 

situation. Trivseln har visat sig ha en betydande korrelation när det gäller de beroende variab-

ler vi har med i vår undersökning. Det gäller trivseln i skolan, trivseln med andra elever, triv-

seln med skolarbetet och trivseln med lärare och vuxna på skolan. Björklid (2005) menar att 

även klassrumsklimatet och skolmiljön har stor påverkan på elevens skolmotivation. Läropla-

nen (Lpo 94) tar upp vikten av trygghet och trivsel i skolmiljön nämligen att: ”Alla som arbe-

tar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 14).  

Att eleven upplever trygghet är en förutsättning för ett livslångt lärande. Vi har sett i vår un-

dersökning att tryggheten har ett samband med de beroende variablerna engagemang, motiva-

tion, glädje samt intresse.  

Metoddiskussion 
Vi valde engagemang, glädje samt intresse som beroende variabler därför att vi tycker att de 

hör ihop med motivation. Motivation är ett ord som kan vara svårt att förstå, därför valde vi 

ord som de ovannämnda för att eleverna i år tre lättare skulle förstå vad vi menade och ville 

veta. 

Vår metods starka sida är att vi med vår enkätundersökning har kunnat genomföra en relativt 

stor undersökning med en hög svarsfrekvens. Att vi delade ut och samlade in enkäterna per-

sonligen vid samma tillfälle gjorde att vi fick ett högt deltagarantal vilket vi eventuellt inte 

hade fått om vi skickat ut enkäterna per brev. Vi fick på så sätt in forskningsmaterialet snabbt 

och enkelt.  

Nackdelarna med att genomföra en enkätundersökning kan vara att man har mindre öppna 

frågor än vid till exempel en intervju, respondenterna kan glömma att besvara frågor och att 
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respondenten slänger hela enkäten för att han/hon tröttnar på den. Att vi var med personligen 

och kunde förklara samt hjälpa dem med de frågor som de tyckte var svåra att förstå tror vi 

höjde deras motivation till att fylla i enkäten. Vi upptäckte att det ändå fanns vissa luckor i 

enkäterna vilka vi fick räkna som bortfall. Till exempel när de har satt kryss i två rutor på 

samma fråga eller helt enkelt glömt att svara på någon fråga. Detta var inte meningen efter-

som det fanns ett svarsalternativ på varje fråga.  

Nackdelen med vår metod tycker vi är att vi inte fångat upp elevernas inre tankar, vilket vi 

hade kunnat göra vid en intervju. Då hade vi mer ingående kunnat se vad som påverkar ele-

vers motivation och intresse att vilja lära, anser vi. Att få kommentarer från eleverna hade va-

rit värdefullt, anser vi. Något annat som vi upplevde som negativt var att läraren i varje klass 

deltog när eleverna svarade på enkätfrågorna. Detta eftersom vissa frågor handlar om hur lära-

ren är gentemot eleverna. Det kan innebära att eleverna inte svarade helt sanningsenligt på 

just dessa frågor i enkäten. Något som vi tänkt på nu i efterhand är att vi kunde ha använt oss 

av öppna frågor för att få kommentarer från eleverna. Anledningen till att vi inte valde att an-

vända oss av öppna frågor var att vi ansåg att eleverna i år tre inte tar sig tid att besvara såda-

na frågor. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Vid en fortsatt forskning skulle vi föreslå att man går in djupare i vilka faktorer som påverkar 

motivation och lust att lära. Då föreslår vi att man använder sig av en kvalitativ forskningsme-

tod där man djupare kan gå in och se vad barnen känner och tycker. Kjellin (2004) menar att 

lärande är en process som pågår hela livet och inte bara i skolan. Skolan är bara en liten del av 

varje enskild individs lärande vilket sker i alla vardagliga miljöer och sammanhang. Vi har 

bara tittat på motivation och lärande i skolmiljön och det skulle vara intressant att se om det 

skiljer sig något från hur elever lär i andra situationer.  
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Bilaga 1 

Lust att lära    

 

Fråga 1. Vilken är din skola? 

 

 

Hultetskolan                                                                               

Åkerskolan 

Nyhemsskolan 

Runnerydsskolan 

 

Fråga 2. Är du… 

 

Flicka 

Pojke 

 

Fråga 3. Hur trivs du med… 

                                            

                                        Mycket bra           Bra            Dåligt          Mycket dåligt       Vet inte 

Skolan? 

Skolarbetet? 

Vuxna och lärare?  

Andra elever? 
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Fråga 4. Glädje…                                        

Varje dag   Flera gånger    Flera gånger   Sällan   Aldrig   vet inte 

                                                                                      i veckan            i månaden 

Hur ofta är det roligt att gå i skolan 

 

 

Fråga 5. Meningsfullhet… 

                                                  Ofta      Ibland     Sällan     Aldrig   Vet inte 

Tycker du att det du gör i skolan är roligt? 

Förstår du de uppgifter du får i skolan? 

Känner du dig trygg i skolan? 

Känner du dig ensam i skolan? 

 

 

Fråga 6. Hur höga förväntningar tycker du att olika personer ställer på dig i skolan? 

                                       För höga        Lagom     För låga    vet inte 

Vuxna och lärare i skolan   

Föräldrar 

Kompisar  

Du själv                                                  
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Fråga 7. Motivation                                   Mycket    Ganska      Lagom   Lite   Mycket    vet ej  

                                                         mycket                          lite                     

Hur mycket bryr du dig om ditt skolarbet 

Hur mycket bryr sig dina föräldrar om ditt skolarbete 

 

 

Fråga 8. Tänk på den lärare du har oftast… 

                                                  Ofta       Ibland     Sällan     Aldrig   Vet inte 

Tycker du att din lärare stödjer och uppmuntrar dig? 

Brukar du få hjälp av din lärare när du behöver det? 

Kan läraren få dig att bli intresserad av ett ämne? 

Lyssnar läraren på dig när du har något att säga? 

Har läraren tid med dig om du undrar över något? 

Är läraren bra på att förklara när du inte förstår? 

Om du får problem som har med skolan att göra, 

kan du då prata med din lärare? 

Behandlar läraren både flickor och pojkar rättvist? 

 

Fråga 10. Arbetsro i klassrummet… 

                                           Alltid      Ibland     Sällan    Aldrig   Vet inte 

Tycker du att du har arbetsro på lektionerna? 

Känner du dig störd av andra elever på lektionerna? 
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Fråga 11. Får du vara med och bestämma om… 

                                                                                            Ofta       Ibland     Sällan     Aldrig   Vet inte 

                                                                                       

Hur ni ska ha det i klassrummet? 

Hur ni ska ha det på skolgården? 

Vilka regler som ska gälla på skolan? 

Hur du ska utföra en arbetsuppgift 

t.ex. ensam eller i grupp? 

 

 

Fråga 12. Trygghet… 

  Varje dag   Flera gånger    Flera gånger   Sällan   Aldrig  Vet inte 

                                                                                        i veckan            i månaden 

 

Känner du dig trygg på rasten? 

Känner du dig mobbad av andra elever? 

Känner du dig mobbad av någon eller 

några av dina lärare eller vuxna? 

Känner du dig trygg på väg till eller 

ifrån skolan? 
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Fråga 13. Hur ofta brukar du vara med om följande saker i skolan? 

                                                                   Varje dag   Flera gånger    Flera gånger   Sällan   Aldrig  Vet inte 

                                                                                        i veckan            i månaden 

Andra elever anklagar dig för saker som  

du inte gjort eller sådant du inte kan rå för 

Att ingen vill vara tillsammans med dig 

Att andra elever visar att de inte gillar dig  

på något vis tex. genom att reta, viska eller  

skämta om dig 

Att någon eller några elever slår dig eller  

gör dig illa på något annat sätt  

Att någon lärare eller vuxen behandlar dig 

illa eller orättvist 

 

 

Fråga 14. Mål… 

                                                                     Ja            Ja, i några ämnen     Nej           Vet inte           

 

Vet du vad du ska kunna i de olika 

ämnena  när du slutar 3:an?  

 

Tack för din hjälp! Anna & Annie 
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