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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om man kan predicera elevers studiemotivation 

utifrån deras self-efficacy och deras uppfattning av lärares och vårdnadshavares 

förväntningar på dem samt att utforska sambandet mellan dessa variabler. Ett annat 

syfte med studien var att undersöka om det fanns skillnader sett till dessa variabler 

utifrån skolornas socioekonomiska status (SES). Stickprovet bestod av 485 

högstadieelever, fördelade på sex kommunala, svenska skolor. Analyserna baserades 

på självskattningsformulär som eleverna fick fylla i. Resultatet visade att det fanns 

starka samband mellan samtliga variabler. Elevernas self-efficacy predicerade 

studiemotivationen bäst, följt av uppfattningen av lärarnas förväntningar på dem samt 

skolornas SES, som endast var en svag prediktor. De elever som gick på skolorna med 

låg SES svarade att de var mer motiverade, att deras lärare hade högre förväntningar 

på dem samt och de hade högre self-efficacy än eleverna på skolorna med hög SES. 

Detta resultat var förvånande, då tidigare forskning kommit fram till motsatsen. En 

interaktionseffekt fanns mellan self-efficacy och uppfattningen av lärarnas 

förväntningar sett till inre studiemotivation, vilket tyder på att eleverna behöver tro på 

sig själva för att ta till sig lärarnas förväntningar på ett motiverande sätt. 

 

Nyckelord: Studiemotivation, inre studiemotivation, yttre studiemotivation, self-

efficacy, lärares förväntningar, socioekonomisk status, högstadieelever  



 

 

 

Abstract 

The aim of this study was to examine whether you could predict students’ academic 

motivation on the basis of their self-efficacy and their perceived teacher and parental 

expectations as well as analyzing the relationship between these factors. Another aim 

of this study was to explore if the students differed on these variables based on the 

socioeconomic status (SES) of their schools. The sample consisted of 485 middle 

school students distributed among six municipal, Swedish schools. The analyses were 

based on self-assessment forms that the students completed. The results showed strong 

relationships between all variables. The students’ self-efficacy best predicted their 

academic motivation, followed by their perceived teacher expectations and lastly the 

schools’ SES, which was a weak predictor. The students from the low-SES schools 

reported higher motivation, higher self-efficacy as well as higher perceived teacher 

expectations than the students from the high-SES schools. This result was surprising 

due to the fact that previous research had found the opposite relation. An interaction 

effect between self-efficacy and perceived teacher expectations was found when 

analyzing their relation to intrinsic academic motivation, which suggests that the 

students need to believe in their abilities in order to be motivated by their teachers’ 

expectations. 

 

Keywords: Academic motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, self-

efficacy, teacher expectations, parental expectations, socioeconomic status, middle 

school students 
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 Människor är nyfikna, de vill lära sig nya saker och vill utvecklas (Ryan and Deci, 

2000a). Redan i unga år vill vi utforska världen, något som har hjälpt oss att överleva i 

hundratusentals år trots de tuffa förhållanden och utmaningar vi ställts inför. Bara de senaste 

150 åren har vi gått från att rida på hästar och skriva brev till att kunna flyga i princip 

vartsomhelst och ha en enorm mängd information i en 15 cm stor apparat, som dessutom kan 

kontakta nästan vem som helst på jorden med bara några knapptryckningar. En viktig 

anledning till denna framgång är vår förmåga att bygga vidare på befintlig kunskap samt vår 

inre vilja att lära oss mer. I denna studie undersöks denna inre nyfikenhet och hur det ser ut 

med den i några av våra svenska skolor.  

 I en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL; 2016) redogörs för elevers 

syn på skolan. Rapporten visar att elevernas lust att lära tycks minska från årskurs fem, där 76 

% svarade positivt på påståendet ”Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig 

mer”, till årskurs åtta, där endast 47 % gav positiva svar, vilket var i linje med resultaten från 

föregående år (SKL, 2014). Ny forskning (Gnambs & Hanfsting, 2016) pekar åt samma håll: 

att ungdomars akademiska motivation sjunker under deras skoltid. Samtidigt visar 

internationella studier, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study; 

Skolverket, 2012) och PISA (The Programme for International Student Assessment; 

Skolverket, 2013) att elever i årskurs åtta respektive nio blir allt sämre på matematik och 

läsförståelse. Resultaten har blivit sämre med åren sedan Sverige först var med och deltog i 

studierna och trots att försämringstakten minskat är skillnaderna stora mellan nu och då 

(Skolverket, 2012). Den nypublicerade rapporten med resultatet från PISA 2015 visar dock att 

denna trend äntligen brutits, då eleverna presterade bättre än föregående år (Skolverket, 

2016). Även om det kan diskuteras ifall dessa studier verkligen säger något om huruvida våra 

skolor blir bättre eller sämre, det finns exempelvis forskare inom pedagogik som menar att 

PISA-resultaten är missvisande, är det många som är oroliga för den svenska skolan. SKL:s 

rapport visar dock att de flesta eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan, att lärarna tar 

hänsyn till deras åsikter och hjälper dem när de behöver det samt att de får veta hur det går i 

skolarbetet. SKL (2016) skriver därför att deras ”förhoppning är att resultaten både 

kompletterar debatten och nyanserar bilden av hur väl den svenska skolan lyckas med sitt 

uppdrag” (s. 29).  

 I och med att motivation och prestation är nära kopplat (Deci & Ryan, 2008a) kan 

elevernas brist på motivation möjligtvis spela en roll i varför det svenska resultatet i de 

internationella utbildningsstudierna försämrats genom åren. Om det är så många elever som 

känner en minskad lust att lära sig mer i skolan är det av intresse att undersöka vad som kan 
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vara kopplat till denna bristande studiemotivation. Utifrån self-determination theory (teorin 

om självbestämmande, författarens egen översättning; SDT; Deci & Ryan, 1985) är autonomi, 

kompetens och samhörighet faktorer som främjar autonom motivation, alltså när man agerar 

utifrån ens egen vilja (Deci & Ryan, 2008a). Därför undersöks det i denna studie om det finns 

något samband mellan motivation och upplevd self-efficacy. Self-efficacy innebär huruvida 

man känner sig kompetent i specifika situationer eller inte (Bandura, 1997). Utöver ens egna 

tankar om vad man klarar av påverkas vår motivation även av vad andra har för förväntningar 

på oss (Ryan & Deci, 2000a). Detta samband kommer också att undersökas i studien och om 

det finns en koppling mellan elevers motivation och lärares respektive vårdnadshavares 

förväntningar på eleverna hade det visat på ett behov att möjligtvis revidera lärarnas 

förhållningssätt gentemot eleverna och/eller utbilda föräldrar i hur deras förväntningar på 

deras barn påverkar dem. 

 Studien undersöker också huruvida det finns skillnader mellan elever från olika 

socioekonomiska områden när det kommer till studiemotivation, uppfattning av förväntningar 

på dem och self-efficacy. Detta då det pågår en social snedrekrytering till högskolan, utifrån 

bland annat föräldrars utbildningsnivå (Universitetskanslersämbetet [UKA], 2014) och 

nationell bakgrund (UKA, 2016), vilket betyder att fördelningen på våra högskolor och 

universitet, utifrån dessa faktorer, inte ser ut som fördelningen i vårt samhälle i stort. 

Dessutom är elever med utländsk bakgrund i lägre grad behöriga till gymnasieskolan jämfört 

med elever med svensk bakgrund (SCB, u.å.a). I vår strävan mot ett jämställt samhälle, där 

var man föds och vem ens föräldrar är inte påverkar ens framtid allt för mycket, är det viktigt 

att fördelningen på våra högskolor och universitet är demografiskt lik fördelningen i vårt 

samhälle. Om det skulle finnas skillnader i motivation, self-efficacy och förväntningar mellan 

elever från olika områden kan det vara en möjlig anledning till varför det finns en 

snedrekryteringen på våra eftergymnasiala utbildningar. Detta då elever som inte är 

studiemotiverade, i mindre grad kommer att ha betygen eller viljan att söka in till högskolan 

eller universitetet, även om de har den kognitiva kapaciteten för högre studier. 

Teoretisk bakgrund 

Motivation  

 Ordet motivation härstammar från latinets ”movere”, som betyder ”att röra sig”. I 

Nationalencyklopedin definieras motivation som: ”psykologisk term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin 
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[NE], u.å.). Det är alltså motivationen som får oss att göra saker, vare sig det handlar om att 

gå upp på morgonen, äta en macka eller läsa den här uppsatsen. Det är många som försökt 

förklara varför vi gör vad vi gör och varför vi väljer att prioritera vissa saker framför andra, 

vilket gett upphov till en mängd olika motivationsteorier. Några av de mest välkända är 

Maslows behovshierarki (1943), Lockes goal-setting theory (1996) och Deci och Ryans self-

determination theory (1985). Den senare är en teori som ofta används som utgångspunkt inom 

forskningen och kommer även att vara den motivationsteori som denna studie kommer att 

utgå ifrån. 

 Self-determination theory. Likt Maslows motivationsteori (1943) utgår SDT från att 

vi har basala psykologiska behov. Dessa behov är enligt teorin: upplevelsen av autonomi, 

kompetens och samhörighet (Deci & Ryan, 2008b). När behoven tillfredsställs blir man mer 

motiverad och välmående och tvärtom gäller om de inte blir tillfredsställda (Ryan & Deci, 

2000a). Autonomibehovet innebär ett behov av självbestämmande (eng. self-determination)  

och att man har en känsla av kontroll i situationen. Det innebär att man känner att man 

handlar viljestyrt, att man har något att säga till om, att man får vara delaktig i beslut och att 

man ser ens handlingars kausala effekt, alltså att det man gör leder till något annat (Deci & 

Ryan, 1985; Ryan & Deci 2000b). Om en elev blir tillsagd att läsa lära sig 30 glosor tills på 

måndag men eleven själv inte förstår vad hen får ut av det, är känslan av autonomi antagligen 

inte så hög hos denna elev när det kommer till att lära sig glosorna. Något som ofta misstolkas 

och som Deci och Ryan (2008a) vill betona är att autonomi och självständighet inte är samma 

sak: ”autonomi betyder att man agerar viljestyrt, med en känsla av valmöjlighet, medan 

självständighet betyder att man fungerar ensam, utan att man förlitar sig på andra” (s.15). 

Behovet av upplevelse av kompetens tangerar Banduras (1997) begrepp self-efficacy (vilket 

kommer att beskrivas mer i detalj nedan) och innebär att man har en känsla av att man klarar 

av något (Ryan & Deci 2000a) samt att man känner sig ”effektiv i sina handlingar” (Pervin & 

Cervone, 2010, s.216). När man lyckas med något och när man får positiv feedback förstärks 

ofta ens upplevelse av kompetens (Deci & Ryan, 1985). Det tredje behovet, upplevelsen av 

samhörighet, innebär att man känner en tillhörighet till den grupp eller det samhälle man ingår 

i (Pervin & Cervone, 2010). Detta förstärks när personer som är viktiga för en, både 

jämnåriga och vuxna, värderar, visar intresse och visar att de bryr sig om det man gör (Ryan 

& Deci 2000a). 

 Olika sorters motivation. I SDT delar man in motivation i dels inre kontra yttre 

motivation (Deci & Ryan, 1985) dels autonom kontra kontrollerad motivation (Deci & Ryan, 

2008a). Den första indelningen skiljer handlingar som styrs av en fri vilja och ett inre intresse 
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från handlingar som styrs av tvång (Pervin & Cervone, 2010). Handlingar som styrs av inre 

motivation är alltså intressanta i sig (man gillar exempelvis att rita för att det i sig är roligt) 

medan man utför saker av yttre motivation för att få något utifrån, något annat än själva 

aktiviteten, till exempel en belöning eller minskad ångest (Ryan & Deci, 2000b). Den inre 

motivationen är, som Ryan och Deci (2000a) beskriver det, ”den inneboende tendensen att 

söka efter något nytt och efter utmaningar, att utöka och utöva ens kapaciteter, att utforska 

samt att lära” (s. 70).  

 Inre motivation. För att förklara vad som lockar fram och främjar respektive 

motverkar inre motivation utvecklade Deci och Ryan (1985) en underteori till SDT, cognitive 

evaluation theory (CET). Enligt CET är de två viktigaste faktorerna bakom inre motivation 

upplevelsen av kompetens och autonomi. Stärks upplevelsen av kompetens, till exempel när 

man får positiv feedback eller lyckas med utmanande uppgifter, ökar den inre motivationen 

(Ryan & Deci, 2000a). Däremot är de två behoven nära kopplade (Deci & Ryan, 1985) och 

utan en känsla av autonomi räcker det inte med en upplevd kompetens för att öka den inre 

motivationen (Ryan & Deci, 2000a; 2000b). Val, bekräftelse av känslor och stöd för autonomi 

är andra saker som ökar den inre motivationen; konkreta belöningar, hot, deadlines med mera 

minskar den. Det går att vara inre motiverad om man är själv, men samhörighet eller brist på 

samhörighet är dock inte helt oviktigt, då det kan öka respektive minska den inre 

motivationen (Ryan & Deci, 2000a). Samhörighet är även en viktig faktor när det kommer till 

att internalisera sociala värderingar, alltså när vi tar dem till oss och förvandlar dem till våra 

egna (Ryan & Deci, 2000b). Denna process kallas självreglering och är en viktig del av en 

annan av Deci och Ryans (1985) subteorier, organismic integration theory (OIT).  

 Yttre motivation. Till skillnad från CET, som förklarar skillnader i inre motivation, är 

OIT till för att specificera olika former av yttre motivation. Motivation kan ses som ett 

kontinuum där graden av autonomi samt internaliseringen och integrationen av aktivitetens 

värde bestämmer var på skalan motivationen ligger (Deci & Ryan, 1985). Internalisering 

syftar, som nämnts ovan, till att ta till sig ett yttre värde; integrering betyder att man gör detta 

värde till ens eget, något som är viktig för en själv (Ryan & Deci, 2000a). Yttre motivation är 

dock ett brett begrepp som kan variera stort. Exempelvis kan man gå till gymmet för att få en 

snygg kropp, för att må bra eller för att någon tvingar en att gå dit. Alla dessa anledningar att 

gå till gymmet bygger på yttre motivation, men det är gradskillnader mellan dem. Därför har 

yttre motivation delats upp i fyra underkategorier (som här är ordnade från minst autonom till 

mest autonom): yttre reglering, introjicerad reglering, identifierad reglering och integrerad 

reglering (Ryan & Deci, 2000a; 2000b). Yttre reglering innebär att man gör något för att 
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”tillfredsställa krav eller för att få en belöning” (Ryan & Deci, 2000a, s. 72). Man kan till 

exempel äta upp sin mat för att man blir tvingad till det eller för att man ska få efterrätt sen. 

Introjicerad reglering är när man gör saker för att till exempel undvika negativa känslor eller 

för att boosta sitt ego; det senare gör man för att känna ett värde (Ryan & Deci, 2000a). 

Exempelvis kan man gå och träna för att bli snygg, för då är man värd något. Näst på skalan 

är identifierad reglering som innebär att man värderar själva målet eller accepterar 

regleringen, vilket gör att handlingen accepteras som viktig (Ryan & Deci, 2000a): om jag 

tränar så mår kroppen bättre och det är bra, därför är det viktigt att jag håller igång. Slutligen 

är den mest autonoma versionen av yttre motivation integrerad reglering, vilken är en starkare 

form av identifierad reglering. Man har nu tagit till sig värdet och integrerat det i självet: det 

är en viktig del av mitt liv att träna och hålla kroppen frisk, därför går jag till gymmet. Detta 

räknas fortfarande som yttre motivation i och med att man inte utför handlingen för att den i 

sig är rolig och intressant, utan för att man vill uppnå något annat (Ryan & Deci, 2000a). 

Viktigt att tänka på är att man inte måste gå från att vara icke-motiverad, via alla skalans steg, 

till att vara inre motiverad; graderingen speglar snarare hur stor den upplevda autonomin är 

(Ryan & Deci, 2000a). 

 Autonom vs kontrollerad motivation. Den andra grova indelningen av olika sorters 

motivation – autonom kontra kontrollerad – görs utifrån huruvida handlingens värde är 

internaliserat, och i bästa fall integrerat i självet, eller inte (Ryan & Deci, 2008b). Inre 

motivation tillsammans med identifierad och integrerad reglering räknas till autonom, medan 

introjicerad och yttre reglering räknas till kontrollerad motivation för att här kommer kraven 

eller bekräftelsen utifrån (Ryan & Deci, 2008b).  

Self-efficacy 

 Self-efficacy kopplas ofta ihop med motivation. Begreppet ingår i den socialkognitiva 

teorin (SCT; Bandura, 1986) om personlighet, vars syn på vad en person är sammanfattas av 

Pervin och Cervone (2010) som: ”varelser som kan använda språk för att resonera – i dåtid, 

nutid och framtid – om sig själv och världen” (s 304). Teorin betonar fyra olika 

personlighetsstrukturer: förväntningar; kompetens och förmågor; beteendemässiga standarder 

samt mål. Förväntningar är tankar om hur saker kommer att se ut i framtiden; standarderna 

handlar om hur de borde vara och mål är vad man vill uppnå i framtiden (Pervin & Cervone, 

2010). Detta fokus på kognition skiljer SCT från andra teorier om människors beteende. Till 

exempel förklarar behaviorismen vad vi gör utifrån belöningar och bestraffningar, medan 
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SCT istället menar att det är förväntningarna av vilka konsekvenser våra handlingar får som 

styr oss (Pervin & Cervone, 2010). 

 Self-efficacys koppling till motivation. Self-efficacy är alltså ens förväntningar på vad 

man själv klarar av (Bandura, 1997) och det hänger, som tidigare nämnts, ihop med SDT:s 

begrepp ”upplevelse av kompetens”. Enligt Bandura (1977; 1997) påverkar ens self-efficacy 

hur benägen man är att: ta sig an något, härda ut i det man gör, hålla sig lugn samt tänka 

analytiskt. Alla dessa mekanismer, men kanske främst de två första, är nära kopplade till 

motivation, något som visar på intresset av att i denna studie undersöka om det finns ett 

samband mellan elevernas motivation och self-efficacy.  

 Bandura (1977) har också beskrivit vilka faktorer som påverkar ens self-efficacy. Den 

viktigaste av dessa faktorer är ens egna åstadkommanden. Det man gjort och lyckats med 

tidigare ökar ens self-efficacy i liknande situationer: för varje straff man sätter i en 

fotbollsmatch ökar tron på att man kommer att sätta den nästa gång det gäller. Nästa 

informationskälla som bidrar till ens tro på sin förmåga är när andra lyckas med saker. Om 

man ser flera personer hoppa fallskärm och överleva ökar tron på att det ska gå bra för en 

själv också. Verbal övertalning är den tredje faktorn som påverkar ens self-efficacy: ”om 

andra säger att man klarar det så borde det väl vara så?”. Även känslor och ångest påverkar 

ens self-efficacy i den mån att ju mer ångest man har, desto lägre är tron på att man kommer 

att lyckas.  

Förväntningar 

 Några av de första som skrev om att lärares förväntningar på elever i skolan kunde 

leda till självuppfyllande profetior var Robert Rosenthal och Leonore Jacobson. I deras bok 

om ”the Pygmalion in the Classroom” (Rosenthal & Jacobson, 1968) beskriver de ett 

experiment de gjorde för att undersöka om lärares förväntningar kan påverka elevernas 

skolprestationer. Det de gjorde var att berätta för lärarna att utifrån ett visst test hade det 

framkommit vilka av eleverna som skulle ha en större intellektuell utveckling än de andra och 

lärarna fick veta vilka dessa eleverna var. Det de inte fick veta var att testet var påhittat och att 

eleverna hade valts ut slumpmässigt. Forskarnas tanke med detta var att lärarna skulle ha 

högre förväntningar på de elever som de trodde skulle ha en större intellektuell utveckling och 

att dessa elever i sin tur skulle utvecklas mer intellektuellt. Resultatet av studien visar på att 

deras hypotes om den självuppfyllande profetian stämde för första- och andraklassare, men 

inte för tredje- till sjätteklassare. Efter detta har flera andra forskare undersökt denna så 

kallade Pygmalioneffekt, bland annat Freidrich et. al (2015). 
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 Kopplat till motivation och SDT hänger förväntningar ihop med de tre psykologiska 

behoven: upplevelse av kompetens, autonomi och samhörighet. Samhörighet handlar om att 

man vill känna att andra bryr sig om en och att man har ett sammanhang, vilket tyder på att 

man påverkas av vad andra tycker och har vilka förväntningar de har på en. Andra kan även 

påverka ens upplevelse av autonomi och kompetens genom att man exempelvis får göra egna 

val, får utmanande uppgifter samt får återkoppling på hur det går för en. För att läraren ska 

kunna ge eleven dessa saker behöver läraren ha lagom höga förväntningar på eleven. Att de 

ska vara lagom höga och inte för höga är viktigt för att eleven inte ska misslyckas, vilket 

skulle leda till en lägre känsla av kompetens. Samtidigt är det inte bra med för låga 

förväntningar då det blir svårare för eleven att överträffa dessa, vilket hämmar utvecklingen. 

Detta går i linje med Vygotskys (1978) teori om proximal utveckling, där han menar att man 

inte ska ge eleverna för lätta eller för svåra uppgifter, utan att de ska få uppgifter som de 

klarar av med hjälp av vägledning. 

Socioekonomisk status 

 Begreppet socioekonomisk status (SES) är ett välanvänt begrepp, men definitionen 

och hur man ska mäta det tycks variera (Sirin, 2005). Sirin menar dock att det tycks finnas ett 

samförstånd kring att de tre huvudkomponenterna i SES är föräldrars inkomst, utbildning och 

sysselsättning. White (1982) menar att man ska mäta dessa tre ihop för att få bästa indikator 

på SES, snarare än använda de olika faktorerna ensamma. Dessa tre faktorer hänger dock 

ihop, då ens utbildning påverkar vilken sysselsättning man har som i sin tur påverkar ens 

inkomst. På senare tid har det blivit vanligare att även använda kulturellt kapital, ofta mätt i 

vad man har för resurser i hemmet (såsom böcker, tillgång till skrivbord etc.), som en 

indikator på SES (Sirin, 2005). Denna faktor anses viktig då barn från fattiga familjer i mindre 

utsträckning har tillgång till lärande och utvecklande material; får lektioner som förbättrar 

deras färdigheter samt åker på resor eller andra kulturella aktiviteter (Bradley & Corwyn, 

2002). Tillgången till sådant kulturellt material har i en annan studie av Bradley & Corwyn 

(2001) visats vara en mediator mellan SES och barns intellektuella och akademiska 

framgångar samt mellan SES och barns beteendeproblematik.  

 I Sverige använder Statistiska centralbyrån (SCB; u.å.b) begreppet socioekonomisk 

indelning (SEI) för att klassificera personer utifrån vilken position individen har på 

arbetsmarknaden. Här utgår de från yrke och vid mer specifika klassifikationer tar de även 

med antalet utbildningsår i beräkningarna. Enligt SCB kan inkomst användas istället för SES 

ifall dessa uppgifter skulle saknas. 
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Tidigare forskning 

  Self-efficacy och motivation. Forskningen tycks vara enig kring att det finns ett 

samband mellan self-efficacy och motivation. Bandura (1977; 1997) menade att self-efficacy 

påverkar hur benägen man är att ta sig an något och härda ut i det man gör, två mekanismer 

som är nära kopplade till motivation. På 80-talet genomförde Gottfried (1985) tre studier där 

det sammanvägda resultatet visade på att inre motivation kopplad till specifika ämnen hade 

starka positiva korrelationer med upplevelsen av kompetens i motsvarande ämnen samt starka 

negativa korrelationer med ångest i samma ämnen. Vidare visade resultatet på att generell inre 

motivation hade en måttlig korrelation med upplevelsen av kompetens i de olika specifika 

ämnena och att inre motivation till läsning och samhällsvetenskap minskade med elevernas 

ålder. En studie utförd av en turkisk forskare (Aydin, 2016) bekräftade detta samband mellan 

self-efficacy och inre motivation, men fann ingen signifikant korrelation mellan self-efficacy 

och yttre motivation. I en stor spansk studie med 7729 deltagare (Suárez-Álvarez, Fernández-

Alonso & Muñiz, 2014) fann man ett starkt samband mellan motivation och self-concept, 

vilket är ett begrepp som ligger nära self-efficacy (Bong & Skaalvik, 2003). 

 Self-efficacy och förväntningar. Enligt Bandura (1977) går det att påverka någons 

self-efficacy med hjälp av övertalning. Om lärare eller föräldrar har  höga förväntningar på 

eleven och försöker övertala denne till att studera och sköta sin skolgång, skulle detta i så fall 

kunna påverka elevens self-efficacy. Det har gjorts ett par studier på asiatiska och asiat-

amerikanska elever kopplat till deras föräldrars förväntningar och press på dem. En av dessa 

studier (Shen, Liao, Abraham & Weng, 2014) kom fram till att föräldrarnas press predicerade 

self-efficacy sett till stereotypiskt asiatiska arbeten (naturvetenskapliga och tekniska arbeten). 

Att leva upp till föräldrarnas förväntningar samt internaliseringen av dessa stereotyper tycktes 

mediera detta samband. 

 Utöver detta har det inte gjorts så många studier som undersöker sambandet mellan 

elevers uppfattning av andras förväntningar på dem, speciellt inte lärares förväntningar, och 

elevernas self-efficacy. 

 Förväntningar och motivation. Den mesta forskningen som gjorts i skolan har varit 

inriktad på prestation, snarare än motivation. Då motivation och prestation är nära 

sammankopplat finns det en poäng att här även ta upp den forskningen som rör prestation. En 

hel del studier har gjorts där man undersökt samband mellan förväntningar och prestation, till 

exempel det ovannämnda experimentet om Pygmalioneffekten (Rosenthal & Jacobson, 1968). 

Senare studier (Becker, 2013; Freidrich et al, 2015) har bekräftat Rosenthal och Jacobsons 

teori om självuppfyllande profetior i klassrummet. I Friedrichs et al.:s omfattande studie med 
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73 lärare och 1289 femteklassare gjorde de analyser på både individnivå och klassrumsnivå, 

med två olika utfallsvariabler: betyg och poäng på ett prov. Studien visade att på individnivå 

hade lärarnas förväntningar en effekt på båda av de två utfallsvariablerna, men på 

klassrumsnivå fanns det inga signifikanta effekter när man kontrollerat för tidigare 

prestationer. En mediationsanalys visade vidare att effekten av lärarnas förväntningar (på 

individnivå), delvis medierades av elevernas självkoncept. En rapport från OECD 

(Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2016) med resultatet 

från PISA 2012 visade att elever, efter att man kontrollerat för SES, löpte mindre risk för att 

vara lågpresterande i matematik om de gick på skolor där lärarna hade högre förväntningar på 

dem. Vidare ledde skillnader mellan lärares och elevens egen uppfattning av dennes 

motivation till sämre slutbetyg, enligt en studie med elever som var etniska minoriteter; kom 

från familjer med låg inkomst samt gick på lågpresterande skolor (Harvey, Suizzo & Jackson, 

2016). En lärarens uppfattning av en elevs motivation är inte precis samma sak som 

förväntningar på elevens skolprestationer, men om en lärare har en uppfattning av elevens 

motivation så kommer han eller hon att förvänta sig något av eleven. 

 Den forskning som gjorts på sambandet mellan uppfattade förväntningar från andra 

och studiemotivation tydde på att uppfattningen av både föräldrars och lärares förväntningar 

kunde predicera elevers studiemotivation (Gilbert et al., 2014; Madjar, Voltis, Weinstock, 

2015). Dessa studier använde dock andra motivationsteorier, närmare bestämt achievement 

goal theory (Gilbert, 2014; Madjar et al., 2015) och expectancy-value theory (Gilbert, 2014). 

En kvalitativ studie (Kiefer, 2014) som undersökte vilken roll lärares utlärningsstil spelar när 

det kommer till elevers motivation, kom fram till samma sak och betonade vikten av en god 

lärar-student-relation för att förväntningarna ska få en stödjande effekt på elevens 

studiemotivation. 

 Socioekonomisk status. När det kommer till forskning om socioekonomisk status har 

det, återigen, varit främst prestation som undersökts. Resultatet från PISA 2012 visade att 

skolor där elever med olika SES går tillsammans har färre lågpresterande elever i matematik. 

Två stora meta-analyser har gjorts på ämnet. White (1982) och Sirin (2005) utförde meta-

analyser där de undersökte relationen mellan SES och prestation. Båda dessa meta-analyser 

visade att sambandet varierade beroende på vilket mått man använt när man undersökt SES 

respektive prestation, men det generella resultatet var att SES och prestation hängde ihop. 

Vissa av studierna som ingick i Sirins meta-analys fann ingen koppling mellan dessa 

variabler, medan andra påvisade att de hade ett nära samband med varandra. En av studierna 

som Sirin tog som exempel på studier som inte fann någon koppling mellan SES och 
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prestation (Ripple & Luthar, 2000) hade dock endast med elever från utsatta områden, vilket 

gjorde att de inte fick den bredd i SES som de behövde för att undersöka sambandet mellan 

variablerna. Även om alla studier inte pekar i samma riktning finns det en hel del forskning 

som tytt på att elever med låg SES presterar sämre i skolan än elever med en hög sådan (bl.a. 

Wiederkehr, Darnon, Chazal, Guimond & Martinot, 2015). Wiederkehr et al. menade dock att 

self-efficacy medierade detta samband på grund av att eleverna internaliserade sin SES vilket 

i sin tur påverkade deras self-efficacy. Alltså tycks SES även påverka ens self-efficacy, något 

som även andra forskare kommit fram till (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 

2001). En annan studie kom fram till att det fanns ett samband mellan låg SES och låga 

förväntningar hos lärarna, dock blev relationen mindre när de kontrollerade för hur stor del av 

skolans elever som hade akademiska svårigheter (Brault, Janosz & Archambault, 2014). 

 Slutligen undersökte ett forskarpar sambandet mellan SES och motivation, dock 

återigen med en annan motivationsteori som utgångspunkt. Även de använde sig av 

achievement goal theory och kom fram till att elever med hög SES skattade högre på samtliga 

målorienteringar (högst på mastery goals) medan eleverna med låg SES skattade lägre på 

mastery än performance goals (Berger & Archer, 2016). Mastery goal orientation innebär att 

man strävar efter att uppnå lärande och bemästra uppgifter; de med performance goal 

orientation är ute efter att visa andra att de kan, alternativt undvika att visa andra att de inte 

kan något (Elliot & McGregor, 2001). Översatt till SDT skulle man kunna tänka sig att 

eleverna med hög SES har mer inre motivation, medan eleverna med låg SES har mindre 

motivation generellt sett samt att de senare är mer yttre än inre motiverade. Det är dock inte 

helt korrekt att säga så, då det kan vara så att även de elever som är fokuserade på att lära sig 

vill göra det av en yttre anledning snarare än att det är roligt i sig. De olika 

motivationsteorierna skiljer sig åt och kategorierna är alltså inte helt jämförbara på det sättet. 

 Sammanfattning av forskningsläget. Som nämnts ovan, har det alltså varit mycket 

vanligare med forskning på prestation än motivation. I och med att den sammantagna 

forskningen visade på att elever med ogynnsam socioekonomisk bakgrund presterar sämre än 

elever som kommer från tryggare socioekonomiska förhållanden är det viktigt att undersöka 

om de även skiljer sig åt sett till motivation, något som i så fall skulle kunna vara en 

medierande faktor. Berger och Archers (2016) studie kom fram till att eleverna skiljde sig åt 

utifrån SES, dels sett till motivation som helhet, men även sett till vilken sorts motivation som 

var störst hos de olika grupperna. För att se om det finns ett behov att öka någon av 

gruppernas inre motivation, exempelvis via möjligheten till val, autonomi och återkoppling på 
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deras arbete, behöver man alltså undersöka vilken sorts motivation som är dominant och inte 

bara hur motiverade eleverna är. 

 Forskningen pekade mot att elevernas SES påverkade deras tro på sin förmåga att 

lyckas i skolsituationen samt lärarnas förväntningar på eleverna, eller åtminstone elevernas 

uppfattning av lärarnas förväntningar på dem. Antagandet att det finns ett samband mellan 

self-efficacy och motivation verkar vara ganska obestritt, men relationen mellan 

uppfattningen av andras förväntningar på en och ens studiemotivation tycks inte vara lika 

beprövad. 

Avgränsningar i denna studie 

 Trots att prestation har nämnts vid flera tillfällen är det inte det denna studie ska 

handla om. Istället kommer fokus i denna studie ligga på studiemotivation och andra faktorer 

som kan tänkas hänga ihop med det. 

 Studiemotivation. Motivation är, enligt ovan, ett brett koncept som kan undersökas i 

en mängd olika domäner. Denna studie kommer att rikta in sig på akademisk motivation, eller 

lite mer vardagligt uttryckt: studiemotivation. Med studiemotivation menas i den här 

uppsatsen viljan att studera i skolan. 

 Endast den första grova indelningen av motivation kommer att användas, alltså inre 

kontra yttre motivation. De olika undernivåerna presenterades trots detta för att få en större 

inblick i teorin och för att bättre förstå gradskillnaderna inom begreppet yttre motivation.  

 Self-efficacy i skolans kontext. Inom SCT betonas att kontexten är av stor vikt när 

man undersöker människan. Därför är det viktigt att prata om self-efficacy i en specifik 

situation eller domän, snarare än self-efficacy generellt sett. Eftersom eleverna undersöks i 

skolans kontext, är det self-efficacy sett till ens skolprestationer som är det som kommer att 

behandlas i fortsättningen av denna studie. 

 Uppfattning av lärares förväntningar. Då man träffar eleverna flera gånger i veckan 

finns möjligheten att som lärare vara en viktig person i deras liv. Vissa lärare blir viktigare än 

andra och några kan komma att påverka eleverna väldigt mycket, vare sig de själva vet det 

eller inte. Även om de inte alltid tänker på det påverkas deras handlingar av vilka 

förväntningar de har på eleverna. Enligt ovannämnda studier kommer eleverna i sin tur att 

påverkas av vilken uppfattning de har av lärarnas förväntningar på dem. I denna studie är det 

just elevernas uppfattning av vilka förväntningar lärarna har på dem som kommer att 

undersökas. 
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 Uppfattning av vårdnadshavares förväntningar. Även elevernas uppfattningen av 

deras vårdnadshavares förväntningar på dem undersöks i denna studie. Med vårdnadshavare 

menas den eller de som har vårdnad om eleven, vare sig det rör sig om en eller flera föräldrar, 

en släkting eller någon helt annan. Av just detta skäl, att det inte måste vara elevens föräldrar 

som har vårdnaden om denne, används ordet vårdnadshavare i denna studie. 

 Socioekonomisk status. I denna studie används skolans socioekonomiska status 

istället för elevernas. Detta då det av praktiska skäl skulle bli svårt att få tillstånd att fråga 

eleverna om de faktorer som behövs för att bestämma deras SES.  

Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med studien är att undersöka om man kan predicera elevers studiemotivation utifrån 

deras uppfattning av andras förväntningar på dem och deras self-efficacy samt att undersöka 

om det finns samband mellan dessa variabler. Ett annat syfte med studien är att undersöka om 

det finns skillnader sett till dessa variabler utifrån skolornas socioekonomiska status. 

Frågeställningar 

 Finns det samband mellan elevers inre/yttre studiemotivation, uppfattning av lärarnas 

respektive vårdnadshavarnas förväntningar på deras skolprestationer samt deras self-

efficacy? 

 Skiljer sig elever som går på skolor från olika socioekonomiska områden från 

varandra sett till grad av studiemotivation, typ av studiemotivation, uppfattning om 

andras förväntningar på dem samt self-efficacy? 

 Är effekten av uppfattningen av andras förväntningar beroende av elevens self-

efficacy respektive socioekonomisk status? 

 Kan man predicera elevers studiemotivation utifrån deras uppfattning om andras 

förväntningar på dem, deras self-efficacy samt skolans socioekonomiska status? 

Hypoteser 

1. Det finns parvisa samband mellan elevernas studiemotivation, uppfattning av 

lärares/vårdnadshavares förväntningar på deras skolprestationer och self-efficacy. 

2. Eleverna som går på skolor med hög socioekonomisk status är mer motiverade till att 

studera, har uppfattningen att lärare och vårdnadshavare har högre förväntningar på 

dem samt har högre self-efficacy än eleverna som går på skolor med låg 

socioekonomisk status. 
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3. Det finns en skillnad i vilken typ av motivation som är dominant, utifrån skolornas 

socioekonomiska status. 

4. Det finns en interaktionseffekt mellan uppfattningen av lärares förväntningar och self-

efficacy respektive SES. 

5. Det går att predicera elevers studiemotivation utifrån uppfattningen av andras 

förväntningar på dem, self-efficacy och socioekonomisk status. 

Metod  

Studien är en tvärsnittsstudie där elever på sex kommunala, svenska grundskolor under 

höstterminen 2016 fick fylla i ett självskattningsformulär vid ett tillfälle. Fem av skolorna 

som var med i undersökningen låg i Skåne, varav fyra i en större stad och en på en mindre ort. 

Den sjätte skolan låg i Trollhättans kommun. 

Deltagare 

 Enkäterna genomfördes i 26 klasser med sammanlagt ca 700 elever, varav 492 

slutförde enkäten. Utav dessa hade sju av deltagarna endast svarat på ett fåtal av itemen och 

deras svar togs helt bort från analyserna. Det slutgiltiga deltagarantalet var således 485, vilket 

ger en svarsfrekvens på 69 %. Deltagarnas ålder varierade mellan 12 och 16 år, där över 90 % 

var mellan 14 och 15 år gamla. Könsfördelningen var 50,7 % flickor (n = 246), 47,4 % pojkar 

(n = 230) samt 1,9 % som svarat ”Annat” (n = 9). Två av skolorna som var med i 

undersökningen klassades som att de hade upptagningsområden med hög SES; resterande fyra 

hade upptagningsområden med låg SES. Slutbetygen i årskurs nio (exklusive elever med 

okänd bakgrund) jämfördes mellan de två SES-kategorierna. Det maximala meritvärdet 

(betygen omvandlas till ett meritvärde) är 340 och medelmeritvärdet för skolorna med låg 

SES var 211,5, medan det för skolorna med hög SES var 255,5, enligt SIRIS hemsida 

(http://siris.skolverket.se/siris/), som är Skolverkets statistiska databas. En av skolorna 

klassades som att den hade ett upptagningsområde med låg SES, trots att medianinkomsten i 

det området inte var helt jämförbar med övriga områden med samma klassifikation. Området 

denna skola låg i hade dock ett lågt antal högskole- och universitetsutbildade och slutbetygen 

på skolan var jämförbara med skolorna från låginkomstområdena. Personal på skolan pratade 

även själva om skolan som att den har elever med en socioekonomiskt utsatt bakgrund. 

 Deltagare till studien rekryterades genom att rektorer och biträdande rektorer på olika 

skolor från låg- respektive höginkomstområden kontaktades via telefon och mail (se bilaga 1). 

Efter att det visade sig att det var svårt att få positiva svar från skolorna erbjöds en föreläsning 
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av studiens författare i gengäld. Både elever och personal på skolan skulle även få tillgång till 

studiens resultat om de var intresserade av detta. Av de 22 skolor som kontaktades, deltog sex 

stycken. Till en början var tanken att det bara skulle vara niondeklassare på kommunala 

grundskolor i Malmö som deltog, men då intresset att delta var lågt och några skolor hoppade 

av inkluderades även åttondeklassare samt skolor utanför Malmö.  

Instrument  

 Enkäten som användes vid datainsamlingen (se bilaga 1) var ett 

självskattningsformulär som bestod av 57 påståenden och behandlade fem områden: 

bakgrundsinformation, studiemotivation, uppfattning av vårdnadshavares respektive lärares 

förväntningar på elevens skolprestationer samt self-efficacy. Enkäten besvarades 

huvudsakligen digitalt, via antingen mobil, surfplatta eller dator. Det fanns även 

papperskopior till de elever som inte hade tillgång till internet. 34 pappersenkäter användes, 

jämfört med 458 digitala svar. 

 Bakgrundsinformation. Den bakgrundsinformation som efterfrågades var ålder, kön 

och vårdnadshavares utbildningsnivå. Vid en skola efterfrågades även vilket område eleverna 

bodde i (detta blev en fråga utöver de 57 ursprungliga påståendena), då skolan de gick på hade 

ett upptagningsområde som var mer heterogent när det kommer till socioekonomisk bakgrund 

än övriga skolor.  

 I analyserna användes dock inte elevernas svar på var de bodde, utan samtliga elever 

på den skolan (precis som på alla andra skolor) fick samma kodning, i detta fall: hög SES. 

Detta för att konsekvent använda sig av skolans SES, snarare än elevernas, i och med att 

uppgift om SES på individnivå inte fanns för alla elever. Inte heller elevernas svar angående 

vårdnadshavares utbildningsnivå användes på grund av för mycket felkällor. Dels framgick 

det att en del elever hade misstolkat frågan och trott att det handlade om deras egen 

utbildning, dels var det svårt att kategorisera elevernas utifrån vilket yrke de hade (de fick 

skriva vilket yrke vårdnadshavarna hade om de inte kände till utbildningsnivån). 

 Studiemotivation. Enkätdelen som behandlade studiemotivation bestod av en 

omarbetad version av Academic Motivation Scale (AMS; Vallerand et al., 1992), vilken fick 

namnet AMSr (r för reviderad), samt ytterligare fyra item som dels berörde elevernas 

förväntningar på deras betyg, dels deras vilja att studera vidare.  

 AMSr. Skalan bestod av 28 påståenden som besvarades på en fem-gradig likertskala 

som sträckte sig från ”Stämmer mycket dåligt” till ”Stämmer mycket bra”. Dessa påståenden 

besvarade frågan ”Hur kommer det sig att du går till skolan?”. Påståendena samt frågan de 
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besvarade togs från AMS, som är riktat till universitetsstudenter. De 28 itemen var indelade i 

sju underkategorier. Tre av dessa undersökte inre motivation, tre yttre motivation och den 

sjunde amotivation, eller icke-motivation. Påståendena översattes och omformulerades till 

viss grad (bland annat med hjälp av en omarbetad version av AMS; Aydin, 2016) för vara 

anpassade till svenska åttonde- och niondeklassare, inklusive de med svenska som andraspråk. 

Först omformulerades några av påståendena så att de var så lika originalet som möjligt, men 

fortfarande anpassade till svenska högstadieelever. Sedan översattes alla påståenden med 

guidning av Världshälsoorganisationens riktlinjer (World Health Organization [WHO], u.å.). 

De engelska påståendena översattes till svenska av studiens författare (som är flytande på 

svenska och har goda kunskaper i engelska). Sedan översattes de tillbaka till engelska av en 

oberoende översättare som är flytande i både engelska och svenska. Därefter undersöktes de 

påstående som efter den andra översättningen skiljde sig åt från författarens originalitem för 

att se om de kunde formuleras annorlunda. Detta gjordes i samarbete med dels översättaren 

som översatte från svenska till engelska, dels med andra personer med goda kunskaper i både 

svenska och engelska. 

 Betyg och viljan att studera vidare. Efter AMSr följde fyra frågor som undersökte: 

det lägsta betyget som eleven hade varit nöjd med; huruvida eleven tror att hen kommer att få 

de betyg hen siktar på samt huruvida eleven vill studera vidare dels efter nian, dels efter 

gymnasiet. Dessa frågor ställdes för att få en bild över elevernas akademiska mål och 

förväntningar på huruvida de kommer att uppnå dessa mål. För att frågeställningarna inte 

skulle bli för breda användes dock inte dessa frågor vid de statistiska analyserna. 

 Self-efficacy. Elevernas tro på deras förmåga att lyckas i skolan mättes med subskalan 

Academic Self-Perception (α = ,88) från frågeformuläret School Attitude Assessment Survey 

(SAAS; McCoach, 2002), vilken översattes på samma sätt som AMS gjordes. Skalan fick 

namnet ”Self-efficacy” (SE) och bestod av fem påståenden som besvarades på en fem-gradig 

likertskala. Två av dessa fem påståenden var tvungna att omformuleras då de var svåra att 

förstå vid pilottestningarna. 

 När hela enkäten var sammanställd och reviderad efter handledarens kommentarer 

pilottestades enkäten vid två tillfällen: först av en sjundeklassare, sedan av en åttondeklassare. 

Båda dessa elever hade utländsk bakgrund och den förstnämnda gick på en skola som låg i ett 

låginkomstområde och hen bodde även där. Detta för att försöka se vilka påståenden som kan 

vara svåra att förstå för elever med svårigheter i svenska språket. Omformuleringar gjordes 

dels mellan pilottestningarna, dels efter den andra pilottestningen.  
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 Uppfattning av förväntningar. Variablerna som undersökte uppfattningen av lärares 

respektive vårdnadshavares förväntningar mättes med påståenden som var utformade utifrån 

beskrivningen av subskalorna ”Academic Rigor” och ”School Behavior Expectations” från 

School Success Profile (SSP; Bowen & Richman, 2010). De två skalor som skapades (se 

bilaga 1) fick benämningarna ”Uppfattning av lärares förväntningar på elevens 

skolprestationer” (ULFS) respektive ”Uppfattning av vårdnadshavares förväntningar på 

elevens skolprestationer” (UVFS). 

 ULFS. Denna skala bestod av sju påståenden som besvarades på samma skala som 

AMSr och behandlade elevens uppfattning av lärarnas förväntningar på deras 

skolprestationer. För att försöka standardisera frågan fick eleverna som instruktion att ha den 

eller de lärare som de tror har högst förväntningar på dem i åtanke när de svarade på 

påståendena. Detta då det förmodligen skulle bli för vagt om eleverna skulle tänka på lärare 

generellt, vilket hade kunnat leda till att vissa tänkte på de lärare som hade högst 

förväntningar på dem, medan andra tänkte på de lärare som hade låga förväntningar på dem.  

 UVFS. Denna skala bestod av sex påståenden som behandlade elevens uppfattning av 

vårdnadshavarnas förväntningar på deras skolprestationer. Även dessa besvarades på en fem-

gradig likertskala.  

 Vårdnadshavarnas förväntningar på elevens betyg. Efter dessa sex påståenden följde 

tre påståenden som undersökte: det lägsta betyget elevernas vårdnadshavare hade varit nöjda 

med; vilket betyg de förväntade sig att eleven skulle få samt huruvida vårdnadshavarna har 

högre, lägre eller lika höga förväntningar på eleven som denne har på sig själv. Dessa frågor 

knyter an till ovanstående frågor om vilka betyg eleverna siktar på och fanns med för att se 

hur väl elevernas förväntningar stämmer överens med föräldrarnas. Inte heller de här frågorna 

användes vid analyserna, även här för att begränsa frågeställningarna. 

Procedur 

 All data samlades in under en treveckorsperiod under höstterminen 2016. 

Datainsamlingen administrerades i de flesta fall av studiens författare, men i några fall kunde 

han inte närvara. Studiens författare var närvarande vid enkätbesvaringen hos samtliga klasser 

på fyra av skolorna samt i en av tre klasser på en femte skola. I de andra klasserna var det 

mentorerna som hade hand om administreringen av enkätbesvaringen. Dessa mentorer (två 

olika mentorer, en på respektive skola) fick instruktioner för hur de skulle gå till väga så att 

det skulle bli så standardiserat som möjligt. På några av skolorna var studiens författare ute på 

skolorna och presenterade sig själv samt delade ut samtyckesblanketter (se bilaga 2) i de 
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klasser där lärarna inte gjort detta. Denna presentation var för att eleverna skulle få ett ansikte 

på vem som höll i studien, för att öka sannolikheten att de skulle lämna in ifyllda 

samtyckesblanketter och delta i undersökningen. Enkäten tog ungefär 10-20 minuter att 

besvara och detta gjordes i de flesta fall digitalt. På en av skolorna samlades samtliga 

niondeklassare i aulan på skolan där de, alla på en gång, besvarade enkäten. På övriga skolor 

besvarades enkäterna enskilt med varje klass.  

Dataanalys 

 IBM SPSS Statistics 24 användes vid de statistiska analyserna. Innan huvudanalyserna 

gjordes undersöktes förutsättningarna för att få göra dessa. Efter en av 

förutsättningsanalyserna visade det sig att skalorna ”UVFS” och ”Amotivation” var alldeles 

för skeva och skiljde sig för mycket från normalfördelningskurvan. Dessa skalor uteslöts 

därför ur analyserna och samtliga förutsättningsanalyser gjordes om utan skalorna. De sju 

respondenters svar, som togs bort på grund av att de svarat på för få frågor, är borttagna i 

följande analyser. 

 Bortfallsanalys. En bortfallsanalys gjordes som visade att 52 av 485 (10,7 %) 

respondenter hade minst en item som de inte hade besvarat. De variabler som hade störst 

bortfall hade 1,2 % bortfall. Little’s MCAR (Little, 1988) gjordes och var statistiskt 

signifikant (χ
2
 = 1605, df = 1343, p > ,000), vilket visade att bortfallet inte var helt 

slumpmässigt. Inga värden ersattes, utan istället för att summera skapades medelvärden av de 

olika poängen inom subskalorna. Detta innebär att en person som besvarat sex av sju frågor 

på en delskala kan jämföras med en person som svarat på alla sju. Medelvärdena användes 

sedan i de olika analyserna för att jämföra variablerna med varandra. Endast de personer som 

besvarat minst 80% av påståendena fick ett medelvärde, resten räknades som bortfall. 

 Skalor och subskalor. Resultatet från AMSr delades upp i tre variabler; ”Inre 

motivation” (α = ,92) och ”Yttre motivation” (α = ,87), som bestod av 12 item var samt 

”Amotivation” (α = ,87), som bestod av 4 item. Dessa subskalor skapades utifrån 

underkategorierna i original-AMS. Medelvärden för ULFS (α = ,75) och SE (α = ,86) 

beräknades. Dessa två skalor bestod av sju respektive sex item. 

 Två dikotoma variabler skapades utifrån variablerna ”ULFS” och SE, för att senare 

kunna använda dessa variabler i en ANOVA med ULFS och SE som oberoende variabler och 

AMSr som utfallsvariabel. Detta för att se om det fanns någon interaktionseffekt mellan 

ULFS och SE, alltså ifall lärarnas förväntningars påverkan på elevernas studiemotivation är 

beroende av graden av self-efficacy hos eleverna. Medelvärdet (ULFS: M = 3,85; SE: M = 
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3,78) användes som gränsvärde för vad som räknades som låg respektive hög av de två 

variablerna. De två variablernas fördelning blev således 40,2 % med låg ULFS (n = 195) och 

59,8 % med hög ULFS (n = 290) samt 43,3 % med låg SE (n = 210) och 56,7 % med hög SE 

(n = 275). 

 Den dikotoma variabeln ”Socioekonomisk status” (SES) skapades utifrån den 

disponibla medianinkomsten i skolornas upptagningsområden. Statistiken för medelinkomst 

togs från Variabelns två värden benämndes ”Låg SES” (n = 246) och ”Hög SES” (n = 239). 

 Normalitetstestning. Det som sedan undersöktes var huruvida skalorna skiljde sig 

från normalkurvan. Först användes Shapiro-Wilks test, men eftersom samplet var så stort 

fanns det en risk att det gav utslag för även små avvikelser från normalkurvan. Därför 

användes istället histogrammen och värdena för skalornas skevhet och toppighet för att 

undersöka normalfördelningen. Samtliga skalor skilde sig från normalfördelningskurvan; p < 

,05 för både skevheten och toppigheten för samtliga skalor utom för toppighet för SE-skalan. 

P-värdet bestämdes genom att skevheten/toppigheten delades med standardavvikelsen för 

skevheten respektive toppigheten. Om detta värde var mer extremt än +/- 1.96 förkastades 

nollhypotesen och skevheten/toppigheten var signifikant skild från noll (Cramer & Howitt, 

2004). UVFS hade en stark takeffekt (skevhet: -1,418; standardavvikelse för skevhet: ,111), 

vilket innebar att det var väldigt många som hade maxpoäng på denna skala. Delskalan 

”Amotivation” hade tvärtom en golfeffekt (skevhet: -1,164; standardavvikelse för skevhet: 

,111). Båda dessa skalor var alltså för obalanserade och uteslöts därför. Resten av skalorna var 

relativt normalfördelade om man tittade på histogrammen och värdena för skevhet och 

toppighet var de inte så extrema att man inte kan göra tillförlitliga parametriska tester, då 

stickprovet var relativt stort (Pallant, 2013). 

Etik 

 Informerat samtycke insamlades av vårdnadshavare för majoriteten av deltagarna. På 

samtliga skolor hade lärarna ansvaret för att dela ut och samla in samtyckesblanketter från 

vårdnadshavarna. Även muntligt samtycke till antingen lärare eller studiens författare gick 

bra. Det var först meningen att vårdnadshavares samtycke skulle krävas från samtliga elever, 

men då det var väldigt många elever som inte tagit med sig samtyckesblanketter, och även fall 

då lärarna inte hade gett ut blanketterna till eleverna, ändrades detta. Det bestämdes därför att 

det räckte med elevens samtycke för de elever som var femton år eller äldre om skolorna gick 

med på det. Då det var många elever med utländsk bakgrund är det inte säkert huruvida 

föräldrarna förstått det de skrivit under på. Samtyckesblanketten skrevs med detta i åtanke och 
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granskades även av några av lärarna och rektorerna på de olika skolorna. Inga ändringar 

gjordes, mer än ett tillägg om när och till vem blanketten skulle lämnas. Hade det funnits mer 

tid hade det varit optimalt att översätta samtyckesblanketterna till olika språk, men av 

praktiska skäl gjordes inte detta. 

 Samtliga elever informerades dels via samtyckesblanketten, dels när de fyllde i 

enkäten, om att: deltagandet var frivilligt, att de när som helst fick avbryta samt att deras svar 

var anonyma.  

 För att få högre power, men också av respekt för deltagarnas tid och ansträngning, har 

ett så stort antal som möjligt av svaren tagits vara på. Endast de deltagare som hade svarat på 

mindre än 80 % av frågorna uteslöts, resten inkluderades trots enstaka bortfallna värden. För 

undvika att ersätta några värden användes delskalornas medelvärde i analyserna. På så sätt 

slapp man hitta på värden åt deltagarna och man behövde inte utesluta någon för att de inte 

svarat på en eller ett par frågor. 

Resultat 

Samband mellan variablerna 

 För att undersöka om det fanns samband mellan de fyra huvudvariablerna gjordes en 

bivariat korrelationsanalys. Resultatet visade på att det fanns signifikanta samband mellan 

samtliga huvudvariabler (se tabell 1). Korrelationerna var måttliga till starka, där den starkaste 

korrelationen var mellan inre och yttre motivation (r = ,73, p < ,001) följt av korrelationerna 

mellan self-efficacy och inre (r = ,48, p < ,001) respektive yttre motivation (r = ,49, p < ,001). 

 

Tabell 1. Bivariata korrelationer 

    Inre motivation Yttre motivation ULFS
*
 Self-efficacy 

Inre motivation 

 

,73
***

 ,42
***

 ,48
***

 

Yttre motivation 

  

,43
***

 ,49
***

 

ULFS
*
  

   

,46
***

 

Self-efficacy       

 *** p < 0,001 

Notering. ULFS = Uppfattning av lärares förväntningar på elevens skolprestationer. 

Skillnader utifrån socioekonomisk status 

 För att undersöka om det fanns skillnader i motivation, uppfattning av lärares 

förväntningar och self-efficacy mellan elever från olika socioekonomiska områden, gjordes 



 

26 
 

fyra t-tester för oberoende stickprov. Kravet på lika varianser uppfylldes inte för de två 

grupperna när man tittade på ULFS, då Levene’s test för lika varianser var signifikant (F = 

7,74, p = ,006). Den större av varianserna (SD
2 

= ,41) var däremot inte mer än fyra gånger så 

stor som den lilla (SD
2 

= ,25), vilket gjorde att ett t-test ändå kunde användas (Howell, 2013).  

 Resultatet för de fyra t-testen visade att det fanns skillnader mellan grupperna på 

samtliga utfallsvariabler (se tabell 2). Eleverna på skolorna som låg i områden med låg SES 

hade signifikant högre inre och yttre motivation (M = 3,82, SD = ,69; M = 4,07, SD = ,62) än 

eleverna på skolorna med hög SES (M = 3,48, SD = ,74; M = 3,86, SD = ,64), t(483) = 5,13, p 

< ,001; t(482) = 3,80, p < ,001. På samma sätt skattade de eleverna signifikant högre på ULFS 

(M = 3,93, SD = ,64) än eleverna på skolorna i områden med hög SES (M = 3,76, SD = ,50), 

t(460) = 3,14, p = ,002. Slutligen hade eleverna från områdena med låg SES även högre self-

efficacy (M = 3,88, SD = ,79) än eleverna på skolorna med hög SES (M = 3,67, SD = ,84), 

t(483) = 2,81, p = ,005. Effektstorlekarna var däremot inte så starka. Effektstorleken för inre 

motivation visar på en måttlig effekt (d = ,47), medan effektstorlekarna för yttre motivation, 

self-efficacy och ULFS visar på svaga till mellansvaga effekt (d = ,35; d = ,26; d = ,29). 

 Det fanns inga skillnader i vilken typ av motivation som var dominant, beroende på 

socioekonomisk status. För båda grupperna var yttre motivation den dominanta.  

 

Tabell 2. t-testresultat som jämför elevers inre motivation, yttre motivation, uppfattning av 

lärares förväntningar samt self-efficacy, utifrån om de går på skolor med låg eller hög 

socioekonomisk status 

  Låg socioekonomisk 

status 

 Hög socioekonomisk 

status 

  

    M SD   M SD t-test 

Inre motivation 3,82 0,69  3,48 0,74  5,13
*** 

Yttre motivation 4,07 0,62  3,86 0,64  3,80
*** 

ULFS
 

 
3,93 0,64  3,76 0,50  3,14

**a 

Self-efficacy 3,88 0,79   3,67 0,84  2,80
** 

**
p < ,01. 

***
p < ,001. 

a 
lika varianser antas inte.

  

Notering. ULFS = Uppfattning av lärares förväntningar på elevens skolprestationer. M = 

medelvärde. SD = standardavvikelse. Skalan sträcker sig från 1 (stämmer mycket dåligt) till 5 

(stämmer mycket bra). 
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Interaktionseffekter 

 En tvåvägs, mellangrupps variansanalys (ANOVA) genomfördes för att undersöka om 

ULFS har en effekt på elevernas inre och yttre studiemotivation, beroende på deras self-

efficacy. Sett till inre studiemotivation fanns det en statistiskt signifikant interaktionseffekt 

mellan ULFS och self-efficacy, F (1, 481) = 8,45, p = ,004. Detta innebär alltså att effekterna 

som elevernas uppfattning av deras lärares förväntningar och self-efficacy har på 

studiemotivation är beroende av varandra. Effektstorleken var dock liten (partiell η
2 

= 0,02). 

Linjediagrammet (figur 1) visar att hos eleverna med hög self-efficacy påverkar ULFS deras 

inre studiemotivation mer än det gör hos eleverna med låg self-efficacy. Resultatet visade på 

statistiskt signifikanta huvudeffekter av ULFS på både inre och yttre motivation, F (1, 481) = 

25,5, p < ,001; F (1, 480) = 31,9, p < ,001. Däremot var effektstorlekarna endast måttliga vid 

dessa analyser (partiell η
2 

= 0,05–,06). Huvudeffekterna av self-efficacy på inre respektive 

yttre motivation var, även de, statistiskt signifikanta, F (1, 481) = 43,3, p < ,001; F(1, 480) = 

44,8, p < ,001, med måttliga till medelstarka effektstorlekar (partiell η
2 

= ,08–,09). 

 En tvåvägs, mellangrupps ANOVA genomfördes även för att undersöka om elevers 

inre och yttre studiemotivation skiljer sig åt beroende på deras ULFS och huruvida skolan de 

går på ligger i ett högt eller lågt socioekonomiskt område. Interaktionseffekterna mellan 

elevernas uppfattning av lärares förväntningar på dem och SES, med inre och yttre motivation 

som utfallsvariabler, var inte statistiskt signifikanta, F (1, 481) = 1,60 p = ,206; F (1, 480) = 

,79, p = ,375. Detta innebär att effekten av uppfattningen om lärarnas förväntningar på 

elevernas inre och yttre studiemotivation inte påverkades av skolornas socioekonomiska 

område. Huvudeffekten av ULFS på inre och yttre motivation blev starkare i denna analysen,  

F (1, 481) = 49,7, p < ,001; F (1, 480) = 60,4, p < ,001, med medelsstarka effektstorlekar 

(partiell η
2 
= ,09–,11). Det fanns statistiskt signifikanta huvudeffekter av SES på inre 

studiemotivation, F (1, 481) = 14,4, p < ,001, och på yttre studiemotivation, F (1, 480) = 5,8, 

p = ,016. Dessa effektstorlekar var dock svaga (partiell η
2 

= ,01–,03). 

Prediktioner av studiemotivation 

 De sista av huvudanalyserna var två multipla regressionsanalyser. Dessa gjordes för 

att predicera studiemotivationen utifrån uppfattning av lärares förväntningar, self-efficacy och 

SES. För att säkerställa att förutsättningarna för en multipel regressionsanalys var uppfyllda 

gjordes preliminära analyser som undersökte normalitet, linjäritet, multikolinjäritet samt 

homoskedasticitet. Samtliga villkor var uppfyllda. Regressionsanalyserna för inre respektive 

yttre motivation visade signifikanta resultat, F (3, 481) = 67,8, p < ,001; F (3, 480) = 69,8, p < 
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Figur 1. Medelvärden för inre motivation för de olika elevkategorierna, som är baserade på 

uppfattningen av lärarnas förväntningar och self-efficacy. Skalan sträcker sig från 1 (stämmer 

mycket dåligt) till 5 (stämmer mycket bra). 

 

,001. Tillsammans förklarade variablerna 29% respektive 30% av varianserna (justerat R
2
 = 

,29–,30). Self-efficacy var den prediktor som hade störst inverkan på resultatet i båda 

analyserna, β = ,35, t = 8,1, p < ,001; β = ,37, t = 8,5, p < ,001. Prediktorn med näst störst 

inverkan på resultatet var ULFS, β = ,23, t = 5,4, p < ,001; β = ,25, t = 5,8, p < ,001. SES var 

den prediktor som hade minst inverkan på resultatet. De andra prediktorernas inverkan på 

resultatet skiljde sig inte så mycket mellan de två analyserna, men för SES var skillnaden 

synlig, β = -,15, t = -3,9, p < ,001, för inre motivation; β = -,09, t = -2,2, p = ,025, för yttre 

motivation. SES var också den enda av prediktorerna som hade ett negativt samband med 

studiemotivation, alltså de med lägre SES hade högre studiemotivation och vice versa. 
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Diskussion 

Samband mellan variablerna 

 I enlighet med den första hypotesen, visar det sig att studiemotivation, uppfattning av 

lärares förväntningar och self-efficacy hänger ihop. Detta innebär, som tidigare forskning 

visat, att de som har högre self-efficacy (Aydin, 2016; Gottfried, 1985) och de som uppfattar 

det som att lärarna har höga förväntningar på dem (Gilbert et al., 2014; Madjar et al., 2015) i 

större grad är mer motiverade. Det samband som sticker ut är det mellan self-efficacy och 

yttre studiemotivation, då resultatet visar på ett samband mellan dessa variabler medan Aydin 

(2016) inte fann något signifikant samband mellan dem i sin studie. Elevernas self-efficacy 

och uppfattning av lärares förväntningar hänger, enligt denna studies resultat, lika mycket 

ihop med inre motivation som med yttre. 

 Resultatet av studien pekar mot att det är viktigt att lärarna själva uppmärksammar 

vilka förväntningar de har på eleverna och, om dessa är för låga, omvärderar dem. Samtidigt 

behöver de tänka på vilka signaler de sänder ut till eleverna, angående deras förväntningar på 

dem. Korrelationerna säger dock ingenting om vilken av variablerna som påverkar vilken, dvs 

det är ett hot mot den interna validiteten, så man får vara försiktig när man tolkar resultatet. 

En möjlig tolkning är att om man har uppfattningen att andra har höga förväntningar på en så 

blir man mer motiverad till att studera för att ens känsla av kompetens, autonomi och 

samhörighet ökar. Det kan dock vara tvärt om, alltså att lärarna förväntar sig mer av de elever 

som är mer motiverade. Förmodligen påverkar de varandra i den mån att ju mer motiverad 

eleven är, desto högre förväntningar har lärarna på den vilket i sin tur gör att eleven blir mer 

motiverad och så vidare. 

 När det kommer till self-efficacy rör det sig förmodligen om ett orsakssamband i den 

mening att högre self-efficacy leder till högre studiemotivation. Detta utifrån både self-

determination theory och Banduras teori om self-efficacy: tror man att man klarar av något 

blir man mer motiverad till att göra detta. Här blir det viktigt för lärare och andra personer att 

försöka främja elevernas tro på sina förmågor. 

 Något man inte får glömma är att andra faktorer kan ligga bakom korrelationerna 

mellan de olika variablerna, vilket även detta är ett hot mot den interna validiteten. 

Exempelvis kan det vara så att elevens kunskap, förmågor och tidigare prestationer bidrar till 

ökad motivation, ökad self-efficacy och att lärarna har höga förväntningar på dem. Detta 

skulle kunna vara en anledningen till att det finns ett samband mellan variablerna. För att 

försöka kontrollera för tidens påverkan på resultatet utfördes datainsamlingen inom loppet av 
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tre veckor. Om några elever hade svarat på enkäten i början av terminen och andra i slutet 

skulle det möjligtvis se annorlunda ut, sett till åtminstone studiemotivation, mellan dessa 

grupper. 

Skillnader utifrån socioekonomisk status 

 Att eleverna som gick på skolorna med låg SES skulle svara att de är mer motiverade, 

tror att lärarna har högre förväntningar på dem samt att de har högre self-efficacy än eleverna 

som gick på skolorna med hög SES, går tvärt emot den andra hypotesen. Resultatet är 

förvånande då det inte är i linje med tidigare forskning (Bandura, 2001; Berger & Archer, 

2016; Brault et al., 2014). Dessutom är elevernas genomsnittliga betyg betydligt lägre på 

skolorna med låg SES än på skolorna med hög SES, vilket utifrån forskningen (Deci & Ryan, 

2008a) borde betyda att de eleverna är mindre motiverade då motivation och prestation hänger 

ihop. 

 Resultatet kan tolkas på en del olika sätt. En av tolkningarna är att eleverna på 

skolorna med låg SES faktiskt är mer motiverade, har uppfattningen att deras lärare har högre 

förväntningar på dem samt har högre self-efficacy. Eftersom det rör sig om självskattningar 

av subjektiva fenomen, som uppfattningar och upplevelser, är det möjligt att till exempel de 

elever som har större svårigheter i skolan upplever lärarnas förväntningar som högre, medan 

de elever som har lättare för sig inte tycker att förväntningarna på dem är lika höga. På samma 

sätt kan det vara så att eleverna på skolorna med hög SES har högre förväntningar på sig 

själva och i större grad är mer kritiska mot sig själva, vilket kan komma till uttryck som lägre 

self-efficacy. Om elevernas bild av att lyckas i skolan ser annorlunda ut, skulle det kunna 

förklara varför det finns en skillnad i deras self-efficacy utifrån SES. Av detta skäl hade det 

behövts mer specifika och konkreta frågor angående self-efficacy, men även övriga faktorer. 

 En annan tolkning av resultatet är att elevernas skattningar inte stämmer överens med 

deras uppfattningar och upplevelser. En möjlig anledning till detta är att vissa elever kan ha 

svarat på ett sätt som de tänker ska få dem att framstå som mer motiverade och självsäkra och 

även få deras lärare att framstå som duktiga. Detta är ett hot mot konstruktvaliditeten, då det  

finns en risk att testet inte mäter det som det sägs mäta. Att studiens författare var närvarande 

vid enkätbesvaringen i samtliga klasser på skolorna med hög SES, men bara i hälften av 

klasserna i skolorna med låg SES, kan ha påverkat elevernas resultat. I de klasserna där 

studiens författare inte var närvarande var det mentorerna som administrerade 

enkätbesvaringarna och dessa mentorer var väldigt omtyckta av sina elever. Detta kan ha gjort 

att de svarat högre på samtliga skalor, trots att mentorerna var tydliga med att de skulle svara 
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så ärligt som möjligt och att det var anonymt. Språket i enkäten kan också ha påverkat 

resultatet. Om det är så att det är fler elever på skolorna med låg SES som haft svårt att förstå 

vissa av frågorna, kan det vara så att deras svar inte varit lika reliabla, alltså att de inte svarat 

helt i enlighet med deras egna upplevelser och uppfattningar. 

 Något som också kunnat påverka resultatet är att variabeln socioekonomisk status 

utgick från skolornas och inte elevernas individuella SES. Elevernas personliga SES var dock 

svårt att säkerställa inom ramarna för denna studie. 

 Vidare bekräftades inte heller hypotesen om att det skulle vara en skillnad i vilken 

sorts motivation som var dominant, utifrån SES. Yttre motivation var dominant i båda fall, 

vilket stämmer överens med vad Ryan och Deci (2000a) skriver om att mycket av det som 

görs i skolan motiveras av yttre faktorer. De menar att det är viktigt för lärare att förespråka 

mer aktiva och viljestyrda former av yttre motivation, eftersom många av de uppgifter de vill 

att deras elever ska utföra inte är intressanta i sig (Ryan & Deci, 2000b). 

Interaktionseffekter 

 Den enda interaktionseffekten som bekräftades var den mellan uppfattningen om 

lärares förväntningar och self-efficacy kopplat till inre motivation. Det innebär att den fjärde 

hypotesen delvis bekräftades, då elevens self-efficacy tycks ha en effekt på ULFS påverkan 

på elevernas inre studiemotivation. Mer konkret kan man tolka detta som att de elever som 

tror på sin förmåga att lyckas tar till sig lärarnas förväntningar på ett mer positivt sätt och blir 

därför mer motiverade. Detta går i linje med att lärarna inte ska ha för höga förväntningar på 

eleverna, utan att de ska möta dem där de är. När man tolkar detta resultat behöver man dock 

beakta att interaktionseffekten inte var så stor. Trots den svaga effektstorleken tyder det på ett 

mönster där graden av self-efficacy och uppfattningen av lärares förväntningar tycks samspela 

i sin påverkan på elevernas studiemotivation. Att det bara hänger ihop med inre motivation 

och inte yttre kan ha att göra med att känslan av kontroll och kompetens ökar när man själv 

och andra tror på en. Upplevelse av kompetens och kontroll är utifrån self-determination 

theory viktiga för att känna inre motivation. Om eleven inte tror att han eller hon kan klara 

något, men andra ändå har höga förväntningar på eleven, så finns inte känslan av kontroll och 

kompetens där och den inre motivationen ökar alltså inte. 

 Det inte fanns några interaktionseffekter mellan ULFS och SES kopplat till varken 

inre eller yttre studiemotivation. Detta tyder på att skillnaden mellan de som uppfattar lärarnas 

förväntningar som låga och de som uppfattar dem som höga ser likadan ut oavsett 

socioekonomisk status. 
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 Man får vara försiktig vid tolkningen av detta resultat eftersom indelningarna i låg och 

hög ULFS respektive self-efficacy kan ifrågasättas. Dessa indelningar gjordes utifrån 

medelvärde och det är möjligt att den gränsen var rimlig att dra, men det kan också vara så att 

den inte riktigt är representativ för vad som ska räknas som låg respektive hög ULFS och self-

efficacy. Grupperna var heller inte helt jämnstora, vilket kan ha påverkat jämförelserna. Som 

nämnts ovan, var inte heller indelningen i låg och hög SES felfri. 

Prediktioner av studiemotivation 

 Resultatet visar på att det går att predicera både inre och yttre studiemotivation utifrån 

elevernas uppfattning av lärares förväntningar på dem, self-efficacy och SES, vilket bekräftar 

den femte hypotesen. Tillsammans förklarar prediktorerna 29-30% av variationen i elevernas 

studiemotivation, vilket innebär att ca 70% av variationen kan förklaras av andra faktorer än 

de som har undersökts i denna studie. Det verkar vara så att self-efficacy är den faktor av 

dessa tre som spelar först roll för hur motiverade eleverna är. Detta stödjs av 

interaktionseffekten som fanns mellan ULFS och self-efficacy, som visade på att det inte 

spelar så stor roll om man uppfattar lärarnas förväntningar som höga ifall ens egen tro på sina 

förmågor inte är stark. 

 Socioekonomisk status var en signifikant, men inte så stark prediktor, vilket tyder på 

att det är andra faktorer som spelar större roll. Trots att det verkar vara skillnader i motivation 

utifrån SES, så verkar inte denna faktor förklara så stor del av variansen. Detta kan tolkas som 

att SES är en riskfaktor för att man ska ha mindre studiemotivation, men att det är andra saker 

som påverkar motivationen mer. Det kan även vara en indikator på att self-efficacy medierar 

effekten av socioekonomisk status, vilket i så fall går i linje med vad Wiederkehr et al. (2015) 

kom fram till i deras studie. 

Styrkor och begränsningar 

 Metoden som valdes för att undersöka dessa frågeställningar var i grunden bra. 

Självskattningar är ett bra sätt att komma åt elevernas uppfattningar och upplevelser. Att 

datan samlades in under en treveckorsperiod var ett bra sätt att kontrollera för tidens påverkan 

på bland annat elevernas motivation. Det finns dock en del begränsningar med denna studie 

som gör att resultatet bör tolkas med försiktighet. 

 För det första hade instrumenten kunnat vara mer anpassade till målgruppen och 

frågeställningarna. AMS, som är instrumentet som motivationsdelen byggde på, är 

förmodligen bättre på att urskilja olika sorters motivation än det är på att mäta hur stor 

motivationen är. Påståendena som handlade om self-efficacy var inriktade på skolområdet, 
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men var ändå ganska generella. Bandura (1977) betonar vikten av att använda mer specifika 

och konkreta items när det kommer till upplevd självförmåga samt att dessa ska vara kopplade 

till en specifik kontext. Påståendena om elevernas upplevelse av deras förmåga att lyckas med 

deras skolprestationer hade alltså kunnat vara ännu mer specifika. Utöver detta var skalorna 

om motivation och self-efficacy översatta från engelska och vissa av itemen var omarbetade, 

vilket kan ha gjort att skalorna inte var lika tillförlitliga som originalskalorna. De andra två 

skalorna som ingick i enkäten (endast ULFS användes i analyserna) var egenkonstruerade, 

utan att riktigt ha testats så grundligt som ett nytt instrument bör göras. Det kan ha varit en 

anledning till att UVFS fick en för stor takeffekt, vilket ledde till att den inte kunde användas i 

analysen. 

 För det andra användes endast självskattningar från eleverna, vilka kunde ha 

kompletterats med skattningar av lärare, föräldrar samt objektiva kvantifieringar av 

exempelvis kravnivå eller andra faktorer. 

 För det tredje delades eleverna in utfrån skolornas upptagningsområdes 

socioekonomiska status och inte deras individuella sådan. Dessutom användes främst inkomst 

för att bestämma skolans socioekonomiska status, vilket är ett begrepp som är mer komplext 

än så. Att det bara fanns en indelning med två kategorier förenklar verkligheten något och gör 

det svårare att generalisera utifrån dessa grupper. 

 För det fjärde kan svarsfrekvensen på 69% ha spelat en roll för utfallet. Det kan vara 

så att de som är mer motiverade är de som också velat delta i studien. Språket i både enkäten 

och samtyckesblanketten kan också ha haft en påverkan på dels svarsfrekvensen, dels 

resultatet, då många av eleverna från skolorna som klassades som låg SES inte har svenska 

som modersmål. 

 För det femte var skalorna inte normalfördelade, vilket kan ha påverkat analyserna 

och validiteten i slutsatserna som drogs utifrån resultatet. 

 Trots dessa begränsningar skulle denna studie kunna fungera som en pilotstudie för 

metodutvecklingen av ett instrument som undersöker elevers studiemotivation och vad som 

kan hänga ihop med den. 

Slutsats  

 Denna studien har bidragit med att bekräfta forskningsläget när det kommer till 

sambanden mellan studiemotivation, uppfattning av lärares förväntningar och self-efficacy. 

Den har även bidragit till att öppna upp för möjligheten att elever från skolor med låg 

socioekonomisk status kan skatta högre på ovanstående faktorer än elever från skolor med 
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hög socioekonomisk status. Slutligen har betydelsen av self-efficacy lyfts fram, dels direkt 

kopplat till studiemotivation, dels till ULFS och dess påverkan på studiemotivation. Med detta 

sagt finns det alltså begränsningar med studien som lämnar utrymme för den framtida 

forskningen att på ett mer systematiskt och djupgående sätt utforska de fenomen som 

behandlats här. 

Framtida forskning 

 En liknande, mer omfattande studie, med skalor som är mer beprövade och bättre 

anpassade till målgruppen och frågeställningarna, är något som bör vara av intresse för 

framtida forskning. Skattningar från andra än elever samt något slags mått på faktiska krav 

kan komplettera självskattningarna och elevernas uppfattningar av lärarnas förväntningarna. I 

och med att endast 29-30% av variansen i studiemotivation förklarades av uppfattningen av 

lärarnas förväntningar, self-efficacy och SES är det viktigt att undersöka andra möjliga 

faktorer. Några av dessa skulle kunna vara elevernas faktiska kunskaper och förmågor samt 

jämnårigas förväntningar på dem. Eftersom skattningarna av uppfattningen av 

vårdnadshavarnas förväntningar inte kunde användas i denna studie finns det en 

kunskapslucka som behöver fyllas av framtida forskning.  

 En tydligare definition av socioekonomisk status, som tar hänsyn till andra saker än 

bara inkomst (exempelvis kulturellt kapital i hemmet) och dessutom delas upp i mer än två 

kategorier skulle kunna nyansera bilden mer och samtidigt göra resultatet mer generaliserbart. 

 För att kunna säga mer om orsak och verkan samt undersöka eleverna över tid skulle 

man kunna utföra longitudinella interventionsstudier där man provar olika metoder för att 

främja self-efficacy och förväntningar på eleverna. På så sätt kan man även säga något om 

utvecklingen över årskurserna, vilket kan vara bra att veta om man vill sätta in interventioner i 

god tid. 
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grund av att tillåtelse att sprida enkätfrågorna (som är väldigt lika originalet) inte har fåtts.] 

 

 

  



   Bilaga 2 - Rektryteringsbrev till rektorer 

 

Hej XX, 

 

Oliver heter jag och jag pluggar till psykolog vid Lunds universitet. Jag tar examen i januari 

2017 och skriver alltså examensarbete i höst. Jag har ett stort intresse av barn och ungdomar 

generellt, men specikt från utsatta områden och vad man skulle kunna göra för att ge dem 

bättre förutsättningar för framtiden. Klasskillnaderna är stora på universitetet och jag vill 

jämna ut dessa skillnader så att fler personer från utsatta områden söker sig till och kommer in 

på en eftergymnasial utbildning. Detta är inte för att alla måste plugga vidare, utan för att 

möjligheten ska finnas för alla oavsett bakgrund. Därför har jag inriktat mig, både under 

examensarbetet och under min praktiktid som skolpsykolog, på att lära mig mer om och 

arbeta med skolor och skolfrågor. 

 

Examensarbetet handlar om studiemotivation och krav/förväntningar dels hemifrån, dels från 

skolan. Det preliminära upplägget ser ut så här: 

 

Jag har tänkt dela ut enkäter till elever i årskurs 8 och 9, vecka 42-43 (17 okt till 28 okt). 

Jag ansvarar för det administrativa i så stor utsträckning som möjligt. Det jag skulle behöva 

från er som skola är hjälp med att lämna ut blanketter om informerat samtycke som både 

föräldrar och elever ska fylla i.  

 

För att minska på bördan hos lärarna samlar jag in dessa blanketter vid enkättillfället så att de 

elever som har en ifylld blankett om informerat samtycke får en enkät i utbyte.  

 

Jag vill vara tydlig med att både skolor och elever är anonyma och de kommer alltså inte att 

nämnas i uppsatsen. 

 

Enkäten kommer huvudsakligen att finnas digitalt. Man kommer åt den via en länk och därför 

behöver eleverna tillgång till någon slags telefon, tablet eller dator med internet. Det kommer 

även att finnas papperskopior ifall det finns elever som inte har tillgång till internet.  

 

Enkäten kommer att bestå av ca 55 frågor och kommer att ta 10-15 minuter att fylla i. 

Områdena som kommer att finnas med är: 

 Studiemotivation 

 Upplevelse av krav och förväntningar hemifrån 



   Bilaga 2 - Rektryteringsbrev till rektorer 

 

 Upplevelse av krav och förväntningar från skolan 

 Self-efficacy (upplevd självförmåga) 

 

Jag bifogar även en samtyckesblankett. Även kommentarer på denna blankett tas tacksamt 

emot. 

 

Självklart så kommer de av er som är intresserade att få ta del av resultatet. Detta gäller även 

elever, som vid intresse kommer att få ett elevanpassat informationsblad om studiens utfall. 

 

Som tack har jag möjlighet att själv komma ut och föreläsa för eleverna (efter att de fyllt i 

enkäterna) dels om min egen skolgång från grundskolan till att snart vara färdig psykolog, 

dels om psykologyrket och/eller hur det är att plugga på universitetet. Jag var ute på ett 

högstadium under min praktik som skolpsykolog och hade liknande presentationer och de var 

uppskattade både av eleverna och av lärarna som var med. Detta kan vara ett bra tillfälle för 

eleverna att träffa en ung akademiker. Det är även ett tillfälle att få en liten inblick i hur 

forskning kan gå till. 

 

Det skulle vara mycket hjälpsamt om ni vill delta i denna studie, som enligt våra 

förhoppningar kommer att kräva så lite ansträngning från er sida som möjligt. Detta då jag vet 

att ni har mycket som ni måste få in i planeringen. Det är mycket roligare och mer intressant 

att göra en studie med ett tillräckligt antal deltagare då man faktiskt kan säga något vettigt 

utifrån ens resultat, än om man gör något halvdant som bara kommer till användning som ett 

examensarbete. 

 

Hör gärna av dig så fort som möjligt med svar eller frågor/reflektioner: 

E-mail: oliver_cruz_rankovic@hotmail.com 

Telefon: XXX 

 

Tack för att du tog dig tiden att läsa! 

Med vänlig hälsning 

Oliver Cruz Rankovic  



Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

 

 

Information till vårdnadshavare angående undersökning 
 

Hej!  

 

Ditt barn går i en klass som valts ut att ingå i en undersökning som är en del av en 

examensuppsats vid psykologprogrammet vid Lunds Universitet. Syftet är att undersöka vad 

som gör att olika elever lägger olika mycket tid på sina studier. Enkäten innehåller bland 

annat frågor om ditt barns studiemotivation och förväntningar på barnet. Vi hoppas att 

studien kan leda till ökad förståelse kring vad som motiverar elever i grundskolan att studera.  

 

Det är frivilligt att delta och ditt barn kan när som helst avbryta sin medverkan. Svaren är 

anonyma, ingen kommer alltså att kunna veta vad just ditt barn har svarat. När enkäten har 

skickats in kommer ingen att kunna koppla svaren till ditt barn.  

 

Enkäten kommer att göras digitalt, det är därför underlättande om eleven har en mobiltelefon 

med internetuppkoppling med sig när hon/han ska fylla i enkäten. Om eleven inte har med sig 

en telefon kommer det även att finnas papperskopior på enkäten eller en telefon/surfplatta att 

låna. 

 

Undersökningen kommer att ske i klassrummet under. 

Även om eleven inte deltar i undersökningen måste han/hon vara på plats i klassrummet. 

 

Lämna denna blankett (ifylld och underskriven av vårdnadshavare och elev) till din 

klassföreståndare. 

 

 

Mitt barn får vara med och delta i undersökningen 

 

Jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

 

 

Datum 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift  Elevens underskrift 

 

Tack för er tid! 

 

Med vänliga hälsningar 

Oliver Cruz Rankovic Ingela Steij Stålbrand, filosofie doktor 

Psykologstudent, Lunds Universitet Handledare, Lunds universtitet 

oliver_cruz_rankovic@hotmail.com ingela.steij_stalbrand@psy.lu.se   

mailto:oliver_cruz_rankovic@hotmail.com

