
 

Rapport nr: 2012ht00203 

 
Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
utbildningsvetenskap 
inom allmänt 
utbildningsområde,  
15 hp 

Höga betyg i Textilslöjd 
- en strävan driven av inre eller yttre 
motivation 

Emma Rydqvist

Handledare:  Siri Homlong 

Examinator: Cecilia Ferm Thorgersen 



 

Sammanfattning 
Det finns olika sorters motivation för lärande som kan delas in i inre och yttre motivation. Inre 

motivation kommer inifrån individen själv och handlar om ett personligt intresse av att hålla 

på med en aktivitet för aktivitetens egen skull. Yttre motivation kommer utifrån och används 

för att uppfylla ett mål till exempel att hålla på med en aktivitet för att få beröm eller en 

belöning. Syftet med undersökningen är att klargöra vilka faktorer som motiverar elever att 

eftersträva höga betyg (A-B) i textilslöjd eller hindrar elever från att eftersträva höga betyg. 

Genom att ta reda på vad som motiverar elever är förhoppningen att som lärare kunna hjälpa 

elever att nå dit de strävar utifrån deras egna önskemål. Studien ska även ta reda på hur 

elevers betygsambitioner påverkas av föräldrars utbildningsbakgrund, kön, intressen, 

framtidsdrömmar och skolans placering, samt om strävan efter höga betyg främst beror på 

inre eller yttre motivation. De frågor som ställts är: Vad motiverar elever som eftersträvar 

höga betyg (A-B) i textilslöjd, jämfört med elever som eftersträvar C-E i textilslöjd? Hur 

påverkas elevers betygsambitioner av föräldrars utbildningsbakgrund, kön, intressen, 

framtidsdrömmar och skolans placering? Hur styrs elevers strävan efter höga betyg av inre 

motivation och yttre motivation?  

Undersökningen bygger på en enkätundersökning i Stockholms län där fyra skolor har 

medverkat, samt litteraturstudier. Elevers motivation att eftersträva höga betyg (A-B) i 

textilslöjd varierar mellan individer. I den här undersökningen har eleverna angett att det som 

motiverar dem mest att eftersträva höga betyg är för att komma in på en speciell utbildning, 

en vilja att lära sig mer om ämnet, visa för sig själva att de kan och få beröm från föräldrar. 

Det som hindrar elever från att eftersträva höga betyg (A-B) är främst att de inte är 

intresserade av ämnet, att de inte har tid, inte orkar eller tror att de inte kan. Undersökningen 

har visat att ett betygsambitionen både har samband med intresse för ämnet och framtida 

yrkesplaner.  
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Inledning 

Det som motiverar elever att eftersträva höga betyg varierar från individ till individ. Strävan 

efter höga betyg kan fungera som en motivation till att vilja lära sig mer i skolan, även inom 

ämnen som eleven kanske inte från början är intresserad av. Höga betyg har flera positiva 

konsekvenser för elever, exempelvis att komma in på en speciell utbildning och på så vis 

förverkliga sina framtidsdrömmar. Höga betyg kan ses som ett bevis på att eleven har lärt sig 

mycket om ett ämne. Med goda kunskaper inom ett ämne kan eleven förvänta sig beröm från 

antingen föräldrar, lärare, kompisar eller kanske från sig själv vilket stärker självförtroendet. 

Samtidigt är det inte alla elever som eftersträvar höga betyg, men ändå är fullt nöjda med sin 

prestation. I den här undersökningen vill jag klargöra vad som motiverar elever att eftersträva 

höga betyg och varför inte alla har den motivationen. Om elever styrs av inre motivation som 

ett eget intresse av att lära sig mer inom ämnet, av yttre motivation som beröm från föräldrar 

eller långsiktigt mål som framtida yrkesplaner. 

Som blivande textillärare har jag under den verksamhetsförlagda utbildningen sett att vissa 

elever kommer igång fortare om jag frågar vilket betyg de vill uppnå vid terminens slut, 

medan andra inte reagerar alls utan säger lugnt att de nöjer sig med ett E och förklarar att de 

inte bryr sig om betyg. Att vissa elever reagerar starkt medan andra inte bryr sig är något som 

jag funderat över. Kan det vara så att de som eftersträvar E inte tror att de kan nå högre? Har 

de andra intressen som de hellre vill lägga sin energi på? Varför blir vissa elever oroliga om 

de inte når högsta betyg? Har de stora framtidsdrömmar eller är de beroende av beröm från 

sin omgivning? Hur påverkar elevens intresse deras studieprestationer? Vilken påverkan har 

familjen på elevens betygsambitioner? Det är framför allt elevens motivation att vilja 

eftersträva höga betyg som den här undersökningen kommer att handla om. Genom att ta reda 

på hur elever ser på vad som motiverar dem, kan det kanske bli lättare att som lärare veta vad 

eleverna själva anser viktigt och vad de vill sträva efter. En ytterligare förhoppning är att hitta 

argument som motiverar fler elever att våga sträva högt och lära sig så mycket som möjligt i 

skolan.  
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras en kort redogörelse om hur införandet av den nya läroplanen, Lgr 

11, förändrat betygsskalan och kursplanen för textilslöjd. Därefter följer ett avsnitt om 

betygens funktioner och inverkan på elevers prestationer. 

Den nya läroplanens förändring av betygsskalan och kursplanen för textilslöjd 

Med införandet av den nya läroplanen, Lgr 11, har det bestämts att elever ska få betyg från 

årskurs 6 (Skolverket, 2011). Enligt materialet från förlaget Svensk facklitteratur (2009) beror 

det på att elever som har det svårt i skolan ska uppmärksammas av lärare och rektorer i tid för 

att de ska få stöd och den hjälp de behöver för att uppnå kunskapsmålen innan de lämnar 

grundskolan. Med Lgr 11 införs även en ny betygsskala med sex betygssteg, A, B, C, D, E, F, 

där A-E betyder godkänt, F är underkänt. Dessutom anges vid hög frånvaro streck för att 

beteckna att bedömningen inte kunnat ske. Betyg i tidigare åldrar med fler betygssteg ska 

tjäna som en ytterligare motivation för elevers skull att anstränga sig i skolan vilket leder till 

bättre studieresultat och högre kunskapsnivå. Kunskap får människor att växa vilket även 

påverkar samhället positivt (Svensk facklitteratur 2009).  

En ytterligare förändring är behörighetskraven till gymnasiet där det skiljer sig mellan 

yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Till samtliga program krävs precis 

som tidigare godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, men 

skillnaden är att till yrkesprogram krävs nu även fem andra godkända ämnen, i motsats till 

högskoleförberedande program där det krävs nio godkända betyg (Skolverket, 2012).  

I och med Lgr 11 har även kursplanerna för skolämnena skrivits om, där även textilslöjden 

genomgått en förändring. Textilslöjdens syfte har omvandlats från att ha varit ett ämne för 

utvecklandet av hantverksskicklighet till att nu vara ett ämne för att utveckla kreativitet och 

uppmuntra entreprenörskap, med tyngdpunkt på processen från idé till färdig produkt. 

Eftersom idéutveckling, reflektion och dokumentation har fått större utrymme enligt den nya 

läroplanen har ämnet även blivit mer teoretiserat. Även om textilslöjden blivit mer teoretiserat 

så är det fortfarande ett praktiskt och estetiskt ämne, men som väger lika tungt som teoretiska 

ämnen i ansökan till gymnasiet (Skolverket, 2012). Eftersom både betygsskalan och 

textilslöjden har förändrats är ny forskning inom ämnet ännu mer aktuell och kommer därför 

behandlas i den här undersökningen.  
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Betygens funktioner och  inverkan på elevers prestationer 

Betyg är en bedömning av prestationer under en viss tidsperiod som framför allt används i 

skolan. Sveriges betygssystem  mäter hur elevens prestationer når upp till de nationella 

kraven, där som tidigare nämnt elever kan få A, B, C, D, E eller F, där det lägsta godkända 

steget är E och det högsta betyget är A. F betyder att eleven inte har blivit godkänd, men om 

läraren inte kunnat bedöma elevens kunskaper på grund av exempelvis hög frånvaro får 

eleven streck (ww.ne.se). Den nuvarande betygskalan infördes 2011 (www.skolverket.se). Det 

mål och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes 1994 med betygsstegen MVG, VG, G 

och IG. Tidigare fanns ett relativt betygssystem där elever jämfördes med varandra och innan 

dess ett absolut betygssystem där prestationerna bedömdes i förhållande till kursplanen men 

få instruktioner fanns för hur bedömningen skulle gå till (www.ne.se).   

Betygen har olika funktioner, nämligen urvalsfunktion, informationsfunktion, 

kontrollfunktion, motivationsfunktion och disciplineringsfunktion (Jansdotter & Nordgren, 

2008, s 11-14). Betygen används främst som ett urvalsinstrument som anses ge en prognos 

om hur väl eleven kommer klara högre studier (Lundal & Jönsson, 2010, www.ne.se). 

Samtidigt som det har en motiverande funktion som ska uppmuntra elever till att vilja lära sig 

mer i skolan (Svensk facklitteratur, 2009) 

Det finns en diskussion om huruvida betyg leder till stress som försämrar 

inlärningsresultaten eller om de fungerar som en morot som sporrar elever till att vilja prestera 

bättre. Enligt Lundal och Jönsson (2010) påverkar betyg kunskapsutvecklingen negativt 

eftersom de summerar hur det har gått, medan ett omdöme istället visar vad eleven kan arbeta 

med för att bli bättre. Betygen ger inte tillräckligt med information för att hjälpa elever att 

utvecklas, utan kan istället ha negativa effekter på självkänslan som leder till att eleven inte 

tycker att det är värt att anstränga sig (Lundal & Jönsson 2010).  

En del elever presterar bra vid prov och andra betygsgrundande uppgifter eftersom de får 

en adrenalinkick, medan andra blir oroliga och ängsliga vilket gör att de mer kommer till sin 

rätt vid andra sorts bedömningar. Exempel på sådana bedömningar är loggböcker, portföljer 

och självvärderande material där deras egen bedömning leder till nya kunskaper. Genom att 

läraren väljer hur eleven ska bedömas visar även läraren vilken kunskap som är viktig, ett 

skriftligt prov kan vara ett sätt att visa faktakunskaper medan en praktisk uppgift kan visa ett 

praktiskt kunnande (Pettersson, 2007).  

I den här undersökningen kommer främst betygens motiverande funktion att undersökas 

och hur det hänger ihop med betygens urvalsfunktion som i sin tur kan kopplas till 

framtidsdrömmar och intressen.  
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Litteraturöversikt 

Här presenteras tidigare forskning som handlar om hur familjen påverkar elevers 

studieresultat och framtidsplaner ur ett historiskt och nutida perspektiv. Därefter följer 

teoretiska perspektiv där flera faktorer som inverkar på elevers studieresultat presenteras. 

Avsnittet avslutas med en redogörelse om motivation och hur det kan delas in i inre och yttre 

motivation.  

Tidigare forskning 

Forskningen inom textilslöjd är idag begränsad jämfört med andra skolämnen, däremot finns 

rikligt med litteratur som handlar om betyg, utbildningsbakgrund och motivation. Här 

kommer en kort forskningsöversikt om hur familjen påverkar elevers studieprestationer och 

yrkesval ur ett historisk perspektiv. Därefter följer hur krav från familjen, perfektionism och 

hälsa inverkar på elevers studieresultat.  

Historisk återblick om familjens påverkan på elevers framtidsplaner 

Åberg (1992) menar att elever som har föräldrar med hög utbildning har större chans att 

lyckas i skolan och läsa vidare på högskola och universitet. Det beror på att föräldrarna för 

över sina resurser till sina barn och har lättare att motivera barnen. I bondesamhället hade 

detta en naturlig förklaring eftersom barnen tränades i sina framtida yrken av sina föräldrar, 

exempelvis barn till bönder fick vara med och arbeta på gården och barn till hantverkare fick 

vara med i verkstaden. Det var inte enbart ekonomiska resurser som gick i arv utan även yrke, 

anseende, social position, makt och egendom. Det var tillskrivna egenskaper som bestämde 

barnens öde, även om det fanns undantag där ungdomarna valde sitt eget yrke precis som 

idag. När bondesamhället gick över till industrisamhället var fabriken den dominerande 

produktionsenheten och städerna växte. Handel, kommunikation, vård och utbildning 

administrerades av samhället, vilket medförde att personer inte längre enbart vände sig till 

familjen eller grannarna i byn. I industrisamhället växte nya yrken fram som behövde nya 

utbildningsinstitutioner (Åberg, 1992). 

Enligt Åberg (1992) visar Max Webers teorier hur den protestantiska etiken ligger till 

grund för kapitalismen. Individuell prestation och insats värderades upp, precis som 

plikttrohet, strävsamhet, sparsamhet, hårt arbete. Enligt det synsättet värderas inte personer 

efter sin bakgrund utan efter sina framgångar i affärs och arbetslivet. Det hänger även ihop 

med liberalismens tankegångar om att alla människor är fria som i fri konkurrens kan köpa 

och sälja tjänster, varor och arbetskraft. Enligt liberalismens synsätt är skillnader i inkomster 

en konsekvens av svårigheterna att rekrytera personal till tjänsterna. Eftersom det gynnar alla 
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att de dugligaste och skickligaste personerna får de viktigaste positionerna ses stora skillnader 

inte som en orättvisa. Att tävla mot varandra på lika villkor ger enligt liberalismen lika 

möjligheter. Ur ett mer socialliberalt perspektiv påverkas elever av sina familjers värderingar 

och ambitioner i den sociala miljön som de växer upp i. Förutom ekonomiska resurser finns 

även kulturella resurser och socialt stöd som ger olikheter för människors chanser i livet. Ur 

ett socialliberalt och socialdemokratiskt perspektiv är målet att minska den sociala 

snedrekryteringen och ha en jämnare fördelning av möjligheterna inför framtiden (Åberg, 

1992). 

Åberg (1992) menar att Robert Eriksson har kommit fram till att ju större socioekonomiska 

skillnader det är inom ett land desto mindre blir den sociala rörligheten vid jämförelse mellan 

flera olika länder. Efter industrialiseringen blev den sociala rörligheten större, men föräldrar 

använder fortfarande sina resurser i form av ekonomiska, kulturella och sociala tillgångar för 

att hjälpa sina barn att få en god utbildning (Åberg, 1992).  

Fram till ca 1960-talet, styrdes samhället av kollektiva värden från kyrkan och staten där 

personer motiverades via morot och piska. Efter 1960-talet växte organisationsvärden fram 

som valmöjlighet, öppenhet och flexibilitet.  Organisationsvärdena gjorde att människor levde 

friare men fick samtidigt större ansvar genom att motivera sig själv i takt med att samhällets 

skyddsnät minskar. Tidigare uppskattades långsiktighet, tradition, sparsamhet och plikt. Nu är 

det istället snabbhet, kortsiktighet, flexibilitet och uppmärksamhet, där allt ska bli mer 

effektivt med ökad konkurrens. Idag är människor mer välutbildade, har mer erfarenheter och 

större förväntningar än innan 1960-talet och förväntas ta större ansvar på arbetet och för sig 

själva (Ehdin, 2010, s49-51).  

Perfektionism och familjens påverkan på elevers prestationer 

Kenneth T. Wang (2011) analyserar i en artikel sambandet mellan depression, självkänsla, 

prestationsmotivation och akademiska betyg hos taiwanesiska collagestudenter. De positiva 

konsekvenserna av perfektionism är högre prestationer medan de negativa sidorna är 

depression och mental ohälsa. Undersökningsgrupperna delades in i "adaptive" 

perfektionister, "maladaptive" perfektionister och icke perfektionister. Det visade sig att de 

två grupperna med perfektionister har högre betyg än icke perfektionister. Ett annat resultat 

var att adaptive perfektionister hade högst självkänsla medan maladaptive perfektionister hade 

lägst självkänsla och led i högre grad av depression och mental ohälsa. Ickeperfektionisternas 

självkänsla var mitt i mellan de två andra grupperna, trots att deras akademiska betyg var 

lägre. I Taiwan har de en kollektivistisks synsätt där de sätter familjen framför sig själva, 

därför undersöktes även hur individens krav jämfört med familjens krav påverkade 

studieresultaten och självkänslan. Enligt undersökningen påverkar individens krav på sig själv 

mer än familjens krav när det gäller betygen, men tvärt om när det gäller självkänslan (Wang 

T., 2011). I den här undersökningen kommer familjens påverkan på elevers studieresultat 
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främst undersökas med avseende på föräldrars utbildningsnivå. Information om föräldrars 

utbildningsnivå förväntas ge en förenklad bild av familjers ekonomiska, kulturella och sociala 

tillgångar som i sin tur påverkar elevers strävan efter höga betyg.   

Teoretiska perspektiv 

De teorier som ligger till grund för undersökningen handlar om hur olika faktorer påverkar 

elevers studieresultat och motivation. De faktorer som tas upp är värderingar, hemmet och 

föräldrars utbildningsnivå. Därefter följer hur eleven, skolan och kön påverkar elevers 

studieresultat. Begreppet motivation definieras, därefter följer motivationens historia och hur 

motivation uppstår ur ett behov. Motivation delas upp i inre, yttre och obefintlig motivation. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning om hur motivationsteorierna kommer att användas i 

undersökningen. 

Värderingar 

Enligt Davidsson (2010, s18-22) är värderingar en form av samlade föreställningar och tankar 

som personer har kring en viss fråga, ämne eller mer allmängiltig inställning mot människor. 

Flera personer är inte medvetna om varifrån deras värderingar kommer, men det styr 

människors handlingar och förutsättningar, som exempelvis vilka som väljer att läsa vidare på 

universitet och högskola. Det som påverkar elevers framtidsplaner mest är föräldrars 

studievanor. Genom att motivera elever att själva fundera på sin framtid ökar deras 

möjligheter att välja framtidsplaner fritt, istället för att låta föreställningar, värderingar och 

normer om kön, etnicitet och akademisk bakgrund styra valet (Davidsson, 2010, s 18-22).  

Hemmet och föräldrars utbildningsnivå påverkar elevers studieresultat 

Enligt Håkanssons (2011) sammanfattning av John Hatties studie från 2009 är föräldrars 

förväntningar på sina barn en av de största påverkansfaktorerna för elevers studieresultat. Om 

elevens föräldrar förväntar sig att barnet ska prestera bra i skolan försöker barnet att leva upp 

till det. Förväntningar från föräldrar fungerar bättre för att öka elevers studieresultat än olika 

former av kontroll som exempelvis begränsat TV-tittande. Hemmet kan både påverka elevers 

studieresultat positivt, negativt eller inte alls. En hemmiljö där barnet känner sig trygg och 

föräldrarna som är delaktiga påverkar elevers studieresultat positivt. En annan viktig faktor är 

föräldrars utbildningsbakgrund och socioekonomisk status (Håkansson, 2011).  

Familjen påverkar vad elever väljer att studera i framtiden, där längre utbildningar ofta 

leder till högre inkomster och status i samhället. Elever som har välutbildade föräldrar väljer 

oftare längre utbildningar än elever som inte har föräldrar med akademisk utbildning. Att 

dessa elever planerar att genomgå en längre utbildning påverkar deras prestationer i skolan. 
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Föräldrars utbildningsbakgrund och yrke påverkar hur elever bedöms och vilka betyg de får i 

skolan. Davidsson menar att skolan vill att alla elever ska prestera så bra som möjligt  utifrån 

sina förutsättningar, oavsett vilken bakgrund de har och se möjligheterna i samhället där 

skolan kan hjälpa dem på vägen (Davidsson, 2010, 7-12).  

Kön påverkar elevers studieresultat 

Kön har ett samband med elevers studieresultat, där flickor får generellt högre betyg än 

pojkar. Kvinnor går även längre utbildningar men får lägre löner än män. Trots att flickor har 

högre betyg har de lägre självkänsla än pojkar, där 50% av flickorna är stressade och 30% av 

pojkarna är stressade i skolan. Lärarna kan för att motverka detta uppmuntra elever att välja 

sin egen framtid oavsett kön. Även utländsk bakgrund påverkar studieresultaten. Om eleverna 

ges tid att tänka på framtid, mål och mening med studierna kan de överskrida mönster där 

elevers yrkesval beror på kön, etnicitet, klass, funktionalitet, ålder, religion och sexualitet 

(Davidsson, 2010, s 7-12). 

Eleven och skolan påverkar elevens studieresultat 

Utöver hemmet och kön påverkas även elevers studieresultat av eleven själv, skolan, läraren, 

läroplanen, utvecklingsprogram och undervisningen. Elevens tidigare kunskaper, erfarenheter 

och personliga engagemang har stor påverkan på elevens prestationer och betyg. Eleven 

påverkas även av sina egna förväntningar, motivation och graden av öppenhet inför nya 

erfarenheter. En växande tro på värdet av att investera i lärande och en förmåga att bygga upp 

en självkänsla genom sitt engagemang påverkar också studieresultaten i hög grad. Kost, 

personlighet och kön har däremot små effekter på elevers studieprestationer (Håkansson, 

2011). 

Enligt undersökningen har läraren större betydelse än skolan, men skolan påverkar också 

elevers prestationer. Snabbare studiegång, uppförande och arbetsro i klassrummet har stor 

påverkan. Andra större faktorer är känslan av positivt sammanhang i klassrummet, 

kamratpåverkan och ledarskap i klassrummet. Lärande i smågrupper inom klassen och 

skolstorlek påverkar också. Däremot har nivågrupperingar, åldersblandade klasser och 

kvarsittning ingen större påverkan (Håkansson, 2011).  

Definition av begrepp  

Motivation är ett begrepp från psykologin som beskriver de faktorer som väcker, formar 

och riktar beteenden mot olika mål och förklarar varför människor väljer att handla på ett visst 

sätt. Människor och organismer strävar mot bestämda mål med hjälp av olika beteenden, 

ibland är motiven primära men de kan även sekundära motiv. Den primära motivationen styrs 
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av inre drivkrafter som startar och ger energi till handlandet, vilket beskrivs av Freuds 

psykoanalys och Clarke L hulks inlärningsteori. Primär motivation styrs av biologiska behov 

som behöver tillfredsställas för individens och artens fortlevnad exempelvis hunger, 

smärtundvikande och sex. Andra behov som räknas som primära är nyfikenhet där individen 

vill undersöka sin omgivning, sociala bindningar till vårdare och andra individer av samma 

art. Även makt och självförverkligande räknas som primära behov trots att ett biologiskt 

samband inte har hittats. Enligt Maslow finns en hierarki där lägre behov som exempelvis 

hunger måste tillfredsställas innan individen kan tillfredsställa de högre som 

självförverkligande. Sekundär motivation riktar handlandet mot omvärlden. De sekundära 

motiven har sitt ursprung i primära motiv men via socialisation och kulturell inlärning 

förändras dem till mål utanför individen (www.Ne.se). 

Prestationsmotivation är en strävan att genom egen kraft uppnå ett mål som vanligtvis är 

självuppsatt. Målet kan vara materiellt eller en önskvärd reaktion i den sociala omgivningen. 

Enligt David C. McClelland har historiska perioder av ekonomisk utveckling och framgång 

hängt ihop med perioder då barn uppfostrats till att handla självständigt och ha egna 

ambitioner (www.Ne.se).  

Självförverkligande handlar om uppnående av långsiktiga livsmål. Enligt Abraham 

Maslow är behovet av självförverkligande den högsta nivån i en behovshierarki, där som 

tidigare nämnt de lägre stegen är fysiska och sociala behov. Självförverkligande ses idag som 

ett personlighetsdrag som kännetecknas självständighet, självkänsla och ansvarstagande 

(www.ne.se). 

Motivationens historia 

I allmänt språkbruk betyder motivation handlingens orsak och besvarar frågan "varför".  Inom 

vetenskap är motivation ett begrepp som har mer exakta betydelser och syftningar än i 

vardagligt tal. Begreppet motivation började användas i början på 1900-talet. Inom den 

psykoanalytiska traditionen anses allt beteende vara determinerat, förutbestämt av antingen 

förnuftet eller det undermedvetna. Begrepp som undermedvetna energier och krafter styr 

beteendet utifrån syftet hos krafterna. Energi kan beskrivas som den motor som ligger bakom 

beteendet. Motivation är inte observerbart i beteendet eller en direkt aspekt av upplevelsen, 

utan är en term för förhållande och förlopp uppfunnits för att ge ordning och förklara ett 

fenomen som handlar om beteende och upplevelse, en sorts tankestruktur (Cofer, 1978, s 7-9).  

I historien finns främst två uppfattningar om den mänskliga naturen, den första 

inriktningen menar att människan är rationell och den andra menar att människan är 

irrationell. Den första inriktningen kallas rationalismen har funnits sedan antiken och är vanlig 

inom religion och filosofi. Rationalismen menar att människan via förnuftet har en fri vilja 

och gör medvetna val till sina handlingar. Människan är ansvarig för sitt handlande eftersom 

det är människan själv som har valt det, men det finns både val som anses onda och goda. För 
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att göra goda val behövs rätt kunskap som fås via uppfostran, auktoriteter, uppenbarelser och 

meditation. Enligt rationalismen styrs inte djur av förnuftet utan de är utrustade med naturliga 

drivkrafter som är till nytta för dem själva och rasen. De och den andra inriktningen började 

växa fram under 1600-talet, blev starkare under 1800-talet och blev vanligare än 

rationalismen under 1900-talet. De menar att människan är irrationell av naturen och styrs av 

impulser och önskningar som måste begränsas av samhället. Inom den här inriktningen är 

personligt ansvar inte lika starkt. Personen styrs av sina inneboende krafter och av 

omgivningens påfrestningar. Människan är omedveten om grunden till sina handlingar och 

dess förlopp. Motivation används som ett begrepp inom inriktningen där människan ses som 

irrationell, men används inte lika mycket i rationalismen där intelligensen styr alla val (Cofer, 

1978, s 9-14).  

Rationalismen återuppstod under 1900-talet i en ny form av rationalism där även 

motivation fanns som ett begrepp. Enligt dem är människan medveten om sina mål och 

handlingars följder. Ett sätt att undersöka handlingarnas orsak är att fråga människan om dess 

motiv. Det här synsättet blev vanligare efter 1950, då kognitiva processer tog över efter teorin 

om behaviorism som rådde 1900-1950. Enligt psykiatrin finns driftsmässiga behov av 

kunskap om världen och konsekvenser av sinnesintrycken. Freud definierade begreppen 

psykos och neuros som beror på motivationen kopplat till irrationella krafter i människans 

natur. Beteenden styrs och utvecklas med grundenergier som livskraft och dödskraft. Orsaker 

till mentala sjukdomar är patienten ofta omedveten om, som de antingen förnekar eller 

tillbakavisar. Psyket är som toppen av ett isberg, där det mesta är dolt i det undermedvetna. 

Genom att ta reda på orsaken kan symtomen försvinna och patienten mår bättre igen (Cofer, 

1978, s 14-18).  

Motivation uppstår ur ett behov 

Enligt Wagner (2003) finns det inte mycket forskning om prestationsmotivation ur ett 

psykobiologiskt perspektiv, men däremot finns flera motivationsteorier inom socialpsykologin 

med forskare som Murray, Mc Cleland och Atkinson som var verksamma under 1950-70-

talen. Det finns olika sorters motivation, vissa människor vill skapa ett framgångsrikt företag 

medan andra vill skapa vackra konstverk. Motivation kommer från ett behov av att 

tillfredställa något, exempelvis hunger, törst, sömn eller kärlek, självförverkligande och 

altruism. Självintegrerande motiv som självsyn och självaktning kan vara en grund till 

prestationsmotivation. En person kan även motiveras av att ha ett behov av förståelse, 

bemästrande, självförverkligande, vill prestera, eller en kognitiv överensstämmelse. Prestation 

kan även ses som ett behov av att bli skicklig inom något (Wagner, 2003).  

     Enligt Wagner uppstår ibland en konflikt mellan att våga närma sig eller undvika en 

utmaning, personen bedömer då risker och positiva konsekvenser som utmaningen kan ge. Ett 

exempel på en risk är att känna skam vid ett misslyckande i skolan, till skillnad från positiva 
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konsekvenser som att känna stolthet när skolarbetet går bra. Om rädslan för att misslyckas är 

för stor undviks situationer som är utmanande. Ur biologisk synvinkel kan 

prestationsmotivation bero på att personen vill få makt och ses som en kamp för att komma 

högre upp i hierarkin, vilket även är ett motiv inom djurriket. En annan orsak är kognitiv 

överensstämmelse där personen vill att kognitionerna ska stämma överens, som exempelvis 

kunskap, tro, känslor och attityd. En forskare inom området är Festinger som har utvecklat en 

kognitiv disonansteori. Om kognitionerna inte passar ihop leder det till dissonans som kan 

skapa ett behov att få det att gå ihop. Det behovet leder till att personen motiveras att prestera. 

Det behöver inte vara handlingar utan kan lika gärna vara kognitiva förändringar (Wagner, 

2003). 

    Social motivation betyder att personen sätter gruppen framför sig själv, vilket även finns 

inom djurriket i form av exempelvis getingar som offrar livet när de sticker inkräktare för att 

skydda sin art (Wagner, 2003). Hos människor är social motivation stark i exempelvis Asien, 

där familjens bästa sätts framför den egna individens önskningar. Det leder till att barn känner 

en stark press att prestera för att behålla sin familjs status (Wang T., 2011). En annan 

motiverande faktor är att jobba i grupp eftersom det skapar konkurrens, det kallas för social 

facilitering. Om en person ingår i en grupp där andra har högre bedömd status än en själv kan 

ett behov uppstå att framställa sig själv i bra dager. Den här typen av prestationsmotivation 

kallas för självpresentation och kan leda till bedömningsängslan. Grupptillhörigheten är ett 

behov hos människor, bra prestationer kan innebära inkludering i en grupp och misslyckande 

kan medför att utstötning från gruppen. En  form av prestationsmotivation kan vara att höja 

sin status i gruppen genom exempelvis ägodelar, tillgångar och utbildning. I djurriket uppnås 

hög status i gruppen via våld, men hos människor anses det inte acceptabelt att få makt på det 

sättet, ekonomiska, kulturella och sociala resurser är mer godtagbart.  

Ett exempel på social motivation är samarbete och altruism, som ökar chansen för 

fortlevnad av individens gener. Altruism betyder att tjäna andras behov även om det kan vara 

till nackdel för individen själv. Om det är ömsesidig altruism där priset inte är större än nyttan 

är det dock ett samarbete som både parter tjänar på. Ett exempel på det är att dela med sig av 

föda vid för stor fångst, då ökar chansen att den som blir bjuden bjuder tillbaka en annan 

gång. Indirekt ömsesidighet betyder att det kan vara svårt att se nyttan för individen. Det kan 

ha syften som att framstå som värdefull bland medlemmar av den sociala gruppen med 

känslor som stolthet, tillfredsställelse, status och potentiella gentjänster på grund av de 

osjälviska handlingarna.  

En ytterligare drift är nyfikenhet som är ett biologiskt behov av att känna till sin omgivning 

för att det ska gå fort att reagera i nödlägen (Wagner, 2003). I den här undersökningen 

kommer främst motivation som har sitt ursprung i sekundära behov som nyfikenhet, 

självförverkligande och social motivation att behandlas eftersom det kan kopplas till skolan. 

De primära behoven som hunger, törst och sömn uppfylls förhoppningsvis i hemmet. 
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Inre motivation  

Inre motivation är en naturlig motivation som kommer från individen själv där drivkraften till 

handling finns inne i människan. Ett exempel på inre motivation är när personen gör något för 

aktivitetens egen skull, för att det är intressant, spännande eller roligt (Davidsson, 2010, s12-

14, Ehdin, 2010, s13-16, s35-36, s38). Om motivationen tänds hos en människa ökar 

förutsättningarna för att lyckas, samarbetsförmågan förbättras, glädjen ökar, delaktigheten blir 

större och personen känner sig stolt. För att lyckas motivera andra människor krävs kunskaper 

inom ämnet samt en bra och nära relation mellan läraren och eleven eftersom elevers 

drivkrafter skiljer sig åt (Ehdin, 2010, s 34-38). Genom att hjälpa elever att hitta sin 

motivation framkallas energi hos eleverna som ger dem möjlighet att lyckas i och utanför 

skolan. Elevens motivation ökar om de  får ökat inflytande, stärkt självkänsla, samt ser 

mening och mål, vilket i sin tur leder till bättre studieresultat (Davidsson, 2010, s 7-12). 

Ett ytterliggare sätt att höja motivationen är att integrera flera ämnen för att eleven ska få 

en helhetssyn med kopplingar mellan verklighet, framtid och nutid. Ett exempel är tematiska 

studier med tydliga kopplingar till samhället och världen vi lever i (Davidsson, 2010, s 7-10). 

Motivationen höjs även genom att uppmuntra elever att se framåt och ge dem kunskap om 

valmöjligheter efter högstadiet och gymnasiet. Oavsett vad eleverna har för framtidsdrömmar 

är skolan till för alla elever.  Enligt Davidsson (2010) är det viktigaste inte att elever får höga 

betyg, utan att de ser undervisningen som meningsfull och lärorik, där individers intressen tas 

tillvara (Davidsson, 2010, s 7-10).  

Den inre motivationen ökar genom att ge eleven återkoppling, förtroende från andra samt 

intressanta och engagerande uppgifter. Ytterligare förutsättningar för att höja den inre 

motivationen är att ge elever möjlighet att prestera bra, nå sina mål, träffa spännande 

människor och uppskattas för sin insats. Att lära sig nya saker, utvecklas som person och 

skapa bra resultat med andra i en stimulerande miljö ( Ehdin, 2010, s 34-38). Eftersom alla 

elever motiveras på olika sätt är det viktigt att hjälpa eleven att finna sin egen motivation 

(Davidsson, 2010, s 12, Ehdin 2010).  

Metoder för  inre motivation 

Det finns olika metoder för att öka den inre motivationen hos elever, dessa 

motivationsfaktorer kan kategoriseras som samhörighetskänsla, intresseväckande, autonomi, 

verklighetsförankring och framtidsförankring.  

Samhörighetskänsla innebär att det finns en stimulerande miljö med ett positivt 

klassrumsklimat där elever motiverar varandra och samarbetar. Gruppen har bra 

sammanhållning, arbetsro och positiv energi där eleverna visar en förståelse för andra 

människor där alla tillåts att både lyckas och misslyckas. En miljö med gott samarbete och 
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samhörighetskänsla skapar förutsättningar för att elever av egen kraft vill vara med och göra 

sitt bästa (Davidsson, 2010, s 14, Ehdin, 2010, s17).  

Intresseväckande motivation betyder att elever motiveras genom att väcka elevens intresse, 

vilket leder till bättre studieresultat. Om elevens intresse väcks skapas en inre motivation där 

eleven arbetar med en uppgift på grund av dess innehåll. För att läraren ska veta vad som 

väcker elevens intresse måste läraren först ta reda på vad varje enskild elev är intresserad av 

eftersom alla elever i gruppen har olika önskningar. Det kan vara svårt att se till att varje 

persons intressen tas tillvara, men då kan läraren uppmuntra eleverna till att själva hitta sina 

intressen och utveckla sin egen motivation (Davidsson, 2010, s 14-16, Ehdin, 2010, s16-17). 

Autonomi betyder att elevens inre motivation tänds genom att eleven får mer inflytande 

och får känna sig mer självständig genom att bli mer delaktig och samtidigt som eleven får ta 

mer ansvar. När eleven bedömer att målen är möjliga att uppnå ökar dess inre motivation och 

får bättre studieresultat (Davidsson, 2010, s 14-16). Om en person tar egna initiativ blir 

personen delaktig och stärker sin inre motivation (Ehdin, 2010, s49-51) 

Verklighetsförankring handlar om att eleven får se kopplingen mellan sina kunskaper och 

nyttan av kunskaperna i vardagen, utanför skolan i nuet eller i framtiden. Att 

verklighetsförankring fungerar som motivation beror på att elever vill förstå världen som de 

lever i, vilket har sitt ursprung i behovet av att tillfredsställa nyfikenheten (Davidsson, 2010, s 

14-18, Wagner, 2003 ).  

Framtidsförankring betyder att läraren motiverar eleverna genom att förklara hur 

kunskaperna kan komma till nytta i framtiden. Genom att elever får information om vilka val 

de kan göra inför framtiden och vad valen kan få för konsekvenser för exempelvis studier och 

framtida yrken (Davidsson, 2010, s 14-18).  

Alla människor motiveras på olika sätt, att finna motivationen garanterar inte att eleven 

kommer att prestera bra, men det är ett redskap för att ge eleven en meningsfull skolgång. 

Genom att läraren tillmötesgår varje individs unika behov ges möjlighet till kvalitet på 

kunskaperna som varar på sikt (Davidsson, 2010, s 12-14, 19, Ehdin 2010, s 13-16, s 35-36, 

s38).  

Yttre motivation 

Som tidigare nämnt kommer inre motivation från individen själv till skillnad från yttre 

motivation som kommer från någon annan, exempelvis en lärare, chef eller förälder. Yttre 

motivation är vanligtvis kopplad till någon form av belöning som betyg, uppmuntran eller 

praktisk nytta. Yttre motivation kan beskrivas som ett medel för att uppnå ett annat mål. Den 

yttre motivationen handlar med andra ord inte om att lära sig mer om ämnet för kunskapernas 

skull, utan det är de konsekvenserna i form av bättre betyg, belöningar eller muntligt beröm 

som är i fokus. Den yttre motivationen är den vanligaste formen av motivation i skolan och 
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kan fungera som ett verktyg för elever som har svårt att finna en egen motivation eller på 

andra sätt fungera i skolan (Davidsson, 2010, s12-14, Ehdin, 2010, s13-16, s35-36, s38).  

Vid yttre motivation presterar individen bättre till en början men blir efter en kortare tid 

beroende av någon annans stöd och uppmuntran. Eleven kommer längre ifrån sin egen 

motivation, blir passiv och tappar motivationen om ingen fortsätter att belöna dem. 

Belöningar ger ingen äkta tillfredsställelse utan varar bara några dagar, om det inte är en 

belöning som berör det som är centralt för människor (Ehdin, 2010, s13-16).  Om 

undervisningen fokuserar på betyg och belöning undergrävs den inre motivationen och den 

yttre motivationen tar överhanden (Davidsson, 2010, s 14, Ehdin, 2010, s17). Yttre motivation 

bidrar även till rivalitet, avundsjuka och misstämning i gruppen om medarbetarna eller 

eleverna får olika stora belöningar eller om någon inte får någon belöning alls. Om en 

människa känner sig som en förlorare presterar den sämre, samma sak gäller om personen inte 

känner sig delaktig. Den yttre motivationen gör att människor blir stressade och riskerar att bli 

utbrända. (Ehdin, 2010, s 23-24). Sammanfattningsvis leder yttre motivation i längden till 

passivitet, beroende, oklara förväntningar, även om det på kort sikt kan leda till bättre resultat 

för stunden (Ehdin, 2010, s49-51).  

Metoder för  yttre motivation 

Belöning och bestraffning är en metod som bygger på yttre motivation. Inom skolan finns ett 

stort belönings och bestraffningssystem, nämligen betygssystemet (Davidsson, 2010, s18). 

Betyg fungerar som belöning för starka elever och bestraffning för svaga elever (Davidsson, 

2010, s18, Lundal & Jönsson, 2010). Betygens kontrollerande funktion är även det en form av 

yttre motivation (Davidsson, 2010, Jansdotter & Nordgren, 2008). Även om betyg främst är 

en form av yttre motivation så är informationen som de ger något som kan stärka den inre 

motivation (Davidsson, 2010, s18, Svensk facklitteratur, 2009). 

En teori som förespråkar belöning och bestraffning för att öka elevers studieprestationer är 

Behaviorismen. Belöning ger en behaglig känsla vilket personen som får känslan söker om 

och om igen, vilket medför att handlingarna riktas mot belöningen (Cofer, 2008, Davidsson, 

2010, s18). När eleven förväntar sig ett pris efter en viss handling fokuserar eleven inte på 

kunskapen som inhämtas på vägen mot belöningen. Personen anpassar då sitt handlande med 

syftet att få en belöning, beröm eller undgå bestraffning. Om den egna motivationen försvagas 

blir andra saker viktigare till exempel belöningar, titlar, beröm och förväntningar från andra 

(Davidsson, 2010, s18, Ehdin, 2010, s19).  

Belöningssystem ger en förskjutning från inre till yttre motivation och fungerar inte på sikt, 

däremot kan belöningssystem vara funktionellt på kort sikt om andra metoder inte finns att 

tillgå (Davidsson, 2010, s18) Yttre motivation är en genväg för att exempelvis vinna tid och 

fungerar kortsiktigt istället för att ha en bestående och långsiktig effekt. Om en individ via 

yttre motivation kommer längre och längre ifrån det som individen blir motiverad av förlorar 
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individen sin passion. Yttre motivation kan till en början vara lösningen eftersom det är 

konkret och fungerar i stunden. På sikt gör yttre motivation att det blir svårare att hålla den 

egna inre glöden vid liv. Individen blir beroende av andra som motiverar och ger råd (Ehdin, 

2010, s 19-21).  

Inom arbetslivet kan yttre motivation riktas mot antingen en kollektiv grupp via 

konferenser, events och fester, eller mot individer via löneförhöjningar, bonus, 

utvecklingssamtal, biobiljetter mm. Det är till för att ge stimulans, kompetenshöjning och vara 

roliga, men framför allt för att öka motivationen med yttre påverkan (Ehdin, 2010, s 20-35.).  

Vissa elever arbetar bättre om de ser en belöning som ett mål, även om det enligt 

Davidsson inte är bra i längden (Davidsson, 2010, s18). Bestraffning ger mer negativa 

konsekvenser än vad belöning ger. Bestraffningar leder till att elever hämmas, får sämre 

självförtroende och begränsar sig själva. Bestraffningar fungerar inte på lång sikt om målet är 

ett långsiktigt lärande och fördjupad kunskap. Enligt Davidsson (2010) är det inte önskvärt att 

motivera elever med belöning och bestraffning som bejakar yttre motivation, utan metoder 

som riktar sig mot inre motivation är mer effektiva  för att väcka elevers intresse och 

långsiktiga studieresultat (Davidsson, 2010, s18). 

Obefintlig motivation 

Obefintlig motivation finns hos elever som gett upp och istället skyller det som händer i 

skolan på andra faktorer som ligger utanför dem själva. Dessa elever ser inte sambandet 

mellan prestation och resultat (Davidsson, 2010, s12-14, Ehdin, 2010, s13-16, s35-36, s38). 

Något som ger låg motivation är när eleven inte vet vad de ska använda kunskapen till och 

känner att skolan är meningslös (Davidsson, 2010). 

Sammanfattning om inre, yttre och obefintlig motivation 

Sammanfattningsvis är motivationen det som håller igång en aktivitet och ger aktiviteten 

mening och mål (Davidsson, 2010). Motivation kan delas in i inre, yttre och obefintlig 

motivation. Den inre motivationen kan vara ett personligt intresse av att lära sig nya saker, 

medan den yttre motivationen kommer utifrån, som exempelvis beröm, belöningar och betyg. 

Obefintlig motivation betyder att motivationen inte finns, då kan yttre motivation fungera till 

en början även om inre motivation är att föredra på lång sikt (Davidsson, 2010, Ehdin, 2010). 

Kunskap som baseras på inre motivation blir mer varaktig än kunskap baserad på yttre 

motivation (Davidsson, 2010, s12-14, Ehdin, 2010, s13-16, s35-36, s38). Dessa teorier om 

motivation kommer att användas som ett analysverktyg i undersökningen för att ta reda på om 

elever främst styrs av inre eller yttre motivation i deras strävan efter höga betyg.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att klargöra vilka faktorer som motiverar elever att eftersträva 

höga betyg (A-B) i textilslöjd eller hindrar elever från att eftersträva höga betyg. Genom att ta 

reda på vad som motiverar elever är förhoppningen att som lärare kunna hjälpa elever att nå 

dit de strävar utifrån deras egna önskemål. Studien ska även ta reda på hur elevers 

betygsambitioner påverkas av föräldrars utbildningsbakgrund, kön, intressen, 

framtidsdrömmar och skolans placering, samt om strävan efter höga betyg främst beror på 

inre eller yttre motivation. 

Frågeställningar 

 Vad motiverar elever som eftersträvar höga betyg (A-B) i textilslöjd, jämfört med 

elever som eftersträvar C-E i textilslöjd? 

 

 Hur påverkas elevers betygsambitioner av föräldrars utbildningsbakgrund, kön, 

intressen, framtidsdrömmar och skolans placering? 

 

 Hur styrs elevers strävan efter höga betyg av inre motivation och yttre motivation?  
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Metod 

Undersökningen är en kvantitativ studie som baseras på 201 elevenkäter från fyra skolor i 

Stockholms län. Det finns även kvalitativa inslag där enskilda elevers fritt skriva reflektioner 

lyfts fram. Eleverna ombads att svara på frågor om betygsambitioner, motivation, 

framtidsdrömmar, intressen, kön och föräldrars utbildningsbakgrund. På vissa frågor fanns 

fasta svarsalternativ och på andra frågor gavs eleverna möjlighet att uttrycka sig fritt. 

Resultatet från enkätundersökningen analyserades mot motivationsteorier från Davidsson 

(2010) och Ehdin (2010), samt Håkansson (2011) och Wagner (2003).  

Metod för datainsamling 

För att besvara undersökningens syfte och frågeställningar har enkäter delats ut. 

Enkätundersökning valdes som metod för att få in svar från ett stort antal personer. Enkäterna 

hade både fasta och fria svarsalternativ, de fasta underlättade för att föra statistik över 

informationen och de fria svaren tog vara på informanternas egna tankar som kanske inte hade 

kommit med annars (Esaiasson, 2012, s231-237). Eleverna ombads att svara fritt om 

fritidsintressen, kryssa i vilka skolämnen som de var intresserade av, kryssa i vilka betyg som 

de eftersträvade i olika ämnen, rangordna från 1 till 10 vad som motiverade dem till eller 

hindrar dem från att eftersträva högre betyg och att ange framtida yrkesdrömmar och framtida 

utbildningsnivå, samt föräldrars yrken och utbildningsnivå. 

Enligt Ehdin (2010), är varje människa unik med egen inre motivation som ingen annan 

vet om förrän personen avslöjar det. Därför får elever själva berätta vad som motiverar eller 

hindrar just dem att eftersträva höga betyg. 

Urval och begränsningar 

Enkäterna delades ut till elever som har slöjd i årskurs 9 på fyra olika skolor. Två av skolorna 

låg i Stockholms innerstad och de andra två skolorna låg utanför Stockholms innerstad men 

inom Stockholms län. De tolv skolor som kontaktades valdes ut efter höga, medel och lägre 

meritvärdespoäng. Tre skolor med högre meritvärdespoäng och en skola med betygssnitt nära 

medel valde att delta. Ingen av de skolor som låg längre från riksgenomsnittet ville delta i 

studien och sammanlagt tackade åtta skolor nej till enkätundersökningen. Motiveringen till 

detta var att de hade mycket att göra på skolan och inte hade tid att medverka.  

Utav de två skolorna utanför tullarna har den ena skolan närhet till pendeltåget och den 

andra har närhet till tunnelbana. Innanför tullarna har den ena en estetisk inriktning medan 

den andra skolan inte har estetisk inriktning. Samtliga skolor är kommunala och är alltså inga 
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friskolor. För att skolorna ska förbli anonyma kommer de att kallas skolan vid pendeltåget, 

skolan vid tunnelbanan, skolan innanför tullarna och skolan med estetisk inriktning.  

Två faktorer som bortses ifrån i undersökningen är hur hälsa, självkänsla och utländsk 

bakgrund påverkar betygsambitioner. De har valts bort för att det av etisk synpunkt skulle 

kunna bli svårt att få svar på i en enkät, men även för att begränsa så att undersökningen inte 

blir för stor. Detta har däremot i tidigare forskning visat sig ha ett samband med 

betygsresultat, för mer information se Davidsson (2010) och Wang (2011).  

Bortfall 

Det var tolv skolor som kontaktades, utav dessa svarade fem skolor att de ville delta. Till 

dessa skolor delades sammanlagt 360 enkäter ut, men en av skolorna valde att inte besvara 

enkäterna på grund av tidsbrist. Den skolan tilldelades 60 enkäter innan avhoppet och dessa 

förblev obesvarade Det var med andra ord endast fyra utav de fem skolorna som fullföljde 

enkätstudien. De fyra skolor som fullföljde studien tilldelades sammanlagt 300 enkäter varav 

203 besvarades, 2 av dessa fick räknas bort på grund av ofullständiga eller oseriösa svar. På 

skolorna där enkäterna delades ut valde majoriteten av elever att svara på enkäten. Några 

elever var borta på grund av sjukdom eller ledighet, andra valde att inte svara av personliga 

skäl som exempelvis att de hellre ville fortsätta med slöjdarbetet för att hinna klart med sina 

produkter innan terminens slut. Några elever valde att delta i undersökningen men svarade 

inte på de sista frågorna i enkäten om sina föräldrars arbete och utbildningsnivå. Det kan bero 

på att frågan är känslig eller att  frågan placerats sist och får minst uppmärksamhet.  

Genomförande 

Först skickades ett e-mail till rektorn som vid godkännande lämnade ut textillärarnas e-

mailadresser (se bilaga 1). Det var främst lärarna i textilslöjd som kontaktades och om de 

tackade ja kontaktades även träslöjdslärarna. Vid medgivande delades enkäterna ut till elever i 

både textilslöjden och trä- och metallslöjden. Främst för att de båda slöjdarterna har samma 

kursplan och på så vis kan ses som ett ämne. En annan orsak var att undersöka om fler flickor 

valde textilslöjd och fler pojkar valde trä- och metallslöjd, vilket visade sig stämma. Om 

enbart enkäter i textilslöjden hade delats ut hade bortfallet av pojkar blivit stort. En ytterligare 

orsak var att elevers ambitioner i andra ämnen än slöjd också jämfördes i studien. Till denna 

jämförelse var alla elevers synpunkter viktiga oavsett vald slöjdart. Trots att de båda 

slöjdarterna har samma kursplan har jag valt att främst fokusera på svaren från elever som har 

textilslöjd men använda svaren från träslöjden som en del av en referensgrupp där samtliga 

svar ingår. 
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Material 

De 201 elever som har besvarat enkäten går i årskurs 9 och kommer från fyra olika skolor i 

Stockholms län. Till en början var definitionen på högre betyg A-C och lägre D-E, men 

eftersom majoriteten av de elever som deltog i studien befann sig i kategorin A-C valde jag att 

dela in dem i A-B och C-E för att få en jämnare fördelning mellan grupperna, majoriteten i 

kategorin C-E eftersträvar C vilket egentligen inte är ett lågt betyg kunskapsmässigt enligt 

kursplanen Lgr 11 (Skolverket, 2012). Ingen av de elever som svarade angav att de 

eftersträvade F i textilslöjd. Att eftersträva ett A är inte samma sak som att uppnå ett A, men 

det tyder på en motivation till att i alla fall försöka.  

Elevernas svar har främst använts för att se sambandet mellan betygsambition och 

motivation inom textilslöjd, men svaren från enkätundersökningen skulle även kunna tolkas 

för att passa in på andra ämnen (se bilaga 2). 

Databearbetning och analysmetod 

Materialet har sammanställts i tabeller i Excel där varje elevsvar numrerats och namnen på 

skolorna har förts in vilka sedan har anonymiserats. De fria svarsalternativen har först förts in 

ordagrant för att i nästa steg sammanfattats och kategoriserats för att kunna jämföras. När alla 

alternativ förts in och kategoriserats har svaren delats upp i tre ytterligare kategorier, elever 

som eftersträvar A-B i textilslöjd bildade en grupp, C-E i textilslöjd en grupp, samt en grupp 

med samtliga elever inklusive elever som inte läser textilslöjd. Svaren har ställts upp i 

korstabeller och samband har räknats ut både via datorn och för hand i en statistisk analys. 

Eftersom det var relativt många svar i flera olika kategorier var datorns beräkningar värdefulla 

för att spara tid, men vid vissa områden angav datorn fel svar. Ett exempel är när datorn 

ombad satt räkna ut hur många som drömmer om olika yrken. När datorn räknade hur många 

som ville arbeta inom "IT" räknades av misstag även andra yrkesgrupper eftersom 

bokstavskombinationen "it" ingår i exempelvis politiker och arkitekt. När detta misstag 

upptäcktes räknades dessa yrkeskategorier istället för hand.  

När tabellerna var färdigställda, kategoriserade och räknade korsades variablerna för att få 

fram relevant statistik för studien. För att få en översikt över svaren gjordes även 

stapeldiagram, cirkeldiagram och mindre tabeller. Dessa svar har sedan tolkats, jämförts och 

analyserats mot varandra. I resultatdelen nedan presenteras de tabeller och diagram som gör 

texten överskådlig, övriga tabeller finns i bilagorna eller har strukits helt.  

När svaren presenterats har de analyserats mot de teoretiska perspektiven som presenterats 

ovan, främst Ehdin (2010), Davidsson (2010) och Håkansson (2011). Detta för att dels 

kontrollera om resultaten från undersökningen stämmer överens med forskningen, men även 

för att finna orsaker som ligger utanför det som eleverna själva har satt ord på. Ett exempel är 

föräldrars utbildningsbakgrund som enligt forskningen har ett tydligt samband med 
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sannolikheten att även barnen studerar vidare. Även om eleverna i enkäten inte uttrycker detta 

samband som en orsak till att de har vissa sorts framtidsdrömmar så kan sambandet ändå gå 

att utläsa genom att ta reda på om föräldrarna har universitets/högskoleutbildning och 

eleverna anger att de vill studera vidare.  

Etiska överväganden 

Rektorerna och lärarna har blivit informerade om studiens syfte via e-mailkontakt och därefter 

har enkäten presenterats för elever av antingen läraren eller författaren (se bilaga 1). I början 

av enkäterna finns ett brev där eleverna informeras om att enkäten är helt anonym, att svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt och att uppgifterna endast kommer att användas i den här 

undersökningen (se bilaga 2). I brevet framgår även att det inte finns några svar som är rätt 

eller fel, det enda som efterfrågas är ärliga svar som stämmer in på eleven själv. Det har även 

poängterats att deltagande är helt frivilligt och eleverna när som helst kan avbryta eller gå 

över till nästa fråga. Dessa aspekter följer Vetenskapsrådets regler för god forskningssed. När 

uppsatsen är helt klar kommer skolorna även få ta del av undersökningen, vilket följer 

Vetenskapsrådets rekommendation (www.vr.se, 2012).  

Eleverna går i årskurs 9 och enkäterna delades ut i november-december, det finns en 

möjlighet att någon av eleverna inte hunnit fylla 15 och då borde föräldrarna ha kontaktats om 

uppgifterna anses som etiskt känsliga. Ur mitt perspektiv är frågorna inte så pass känsliga att 

en elev som fyller 15 om mindre än en månad inte skulle kunna avgöra själv om eleven vill 

delta, även om det är vid 15 som gränsen går (www.vr.se, 2012).  

Reflektion över metoden 

Här diskuteras undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Därefter följer en 

metodreflektion över valet av enkätundersökning, databearbetning och analysmetod. 

Reflektion över undersökningens validitet,  reliabilitet och generaliserbarhet 

Att använda enkäter som metod för att få in information till studien möjliggjorde att flera 

elever kunde delta, vilket ökar studiens generaliserbarhet. Enkäterna hade flera fasta 

svarsalternativ vilket öka reliabiliteten eftersom det gick att jämföra svaren. Informanterna 

fick berätta vad som motiverar dem, vilka betygsambitioner de har, intressen och 

framtidsdrömmar. Att eleverna själva fick besvara detta ökar undersökningens validitet. Hade 

lärarna istället tillfrågats om vad som motiverar elever så hade informationen inte kommit 

från dem som undersökningen handlar om. Undersökningen fokuserar främst på vad som 

motiverar elever att eftersträva höga betyg. På det sättet var valet av skolor med höga 

meritvärdespoäng ett bra val ur validitetssyntpunkt. Samtidigt var intentionen att även 
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undersöka varför inte alla elever eftersträvar höga betyg, vilket en skola med lägre 

meritvärdespoäng hade kunnat besvara. Flera skolor med lägre meritvärdespoäng kontaktades 

men ville inte delta på grund av tidsbrist. Om de hade deltagit hade undersökningen fått bättre 

validitet, men samtidigt finns en spridning även inom skolorna så att betygsambitionerna ändå 

varierade mellan de informanter som deltog i studien.  

Frågorna som ställs i enkäterna och de svar som kom in stämmer överens med studiens 

syfte och frågeställningar, vilket ger god validitet. Svaren i undersökningen har även 

analyserats mot tidigare forskning för att se om informationen stämmer överens. Till större 

delen stämmer informationen i denna undersökning överens med det som kommit fram under 

tidigare forskning, vilket ger god reliabilitet. Det är 201 svar som kommit in, vilket i 

kombination med överensstämmelsen med forskningen skulle kunna tyda på god 

generaliserbarhet. Samtidigt var spridningen på svaren stor inom enkäterna, så riktigt 

generaliserbar är ändå inte undersökningen. Det hade behövts fler informanter, färre antal 

möjliga alternativ och mindre utrymme för fria svar för att öka generaliserbarheten. Samtidigt 

ger de fria svaren mer utrymme för informanten att uttrycka sig fritt och sätta sina egna ord på 

hur det ser ut för individen, vilket ökar validiteten eftersom det är elevens egen bild av vad 

som motiverar dem som undersökningen främst handlar om. 

Reflektion över enkätundersökningen, databearbetningen och analysmetoden 

Varje enkät hade unika svar vilket till en början gjorde att det var svårt att se några generella 

samband innan alla svaren hade kommit in. När de 201 svaren däremot hade först in och den 

riktiga analysen kunde börja blev skillnaderna däremot tydligare. Om jag istället valt intervju 

som metod hade jag enbart hunnit intervjua tre till sju personer. Då hade svaren enbart stämt 

in på just dem och slutsatser hur elever generellt ser på vad som motiverar dem att sträva efter 

höga betyg hade blivit svårt att svara på, speciellt kopplat till intressen, framtidsdrömmar och 

föräldrars utbildningsbakgrund. Om ännu fler enkätsvar hade kommit in hade det underlättat 

ytterligare, men tiden räckte inte till. Det var flera skolor som tackade nej till att delta 

eftersom undersökningen genomfördes i slutet av terminen då skolorna har mycket att göra, 

på grund av exempelvis slutförande av arbeten och betygsättning.  

På två skolor hjälpte lärarna mig att presentera studien och på två skolor presenterade jag 

studien själv. Det positiva med att jag presenterade enkäten var att fler elever ville genomföra 

enkäten och att fler elever tog sig tid att skriva lite mer på varje fråga. Det fanns då även 

möjlighet för eleverna att ställa frågor till författaren om något i enkäten var oklart formulerat. 

Nackdelen med att presentera enkäten själv på skolan var att det dels tog tid att ta sig till 

skolans första lektion och sedan vänta tills nästa lektion började, speciellt om lektionerna inte 

låg direkt efter varandra. Samtidigt var det på ett sätt tidsbesparande eftersom enkäterna 

samlades in och togs med hem samma dag. På så vis behövde jag inte vänta på att posten 

skulle komma nästföljande dag utan kunde börja direkt.  
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Några elever har valt att inte svara på de sista frågorna om sina föräldrars arbete och 

utbildningsnivå. det kan bero på att frågan är känslig eller att  frågan placerats sist vilket 

medför att frågan får minst uppmärksamhet. Alla elever har informerats om att enkäten är helt 

anonym, trots det svarade vissa elever "privat", "det har inte du med att göra!". Dessa svar 

kom från en skola där jag inte närvarade under tiden de skrev, vilket gör att jag omöjligt hade 

kunnat lista ut vem som har en förälder som arbetar med ett visst yrke. Detta förekom inte till 

lika stor del på skolor där jag själv presenterade enkäten. Det kan bero på att de fick ett 

ansikte på den personen som kommer att läsa enkäterna och då vågade öppna sig mer. 

Samtidigt är det bra att vissa elever valde att inte svara istället för att hitta på något som inte 

stämmer, det hade kunnat förstöra sanningshalten i undersökningen. Dessutom är enkäten helt 

frivillig, vilket ger elever frihet att hoppa över frågor som de inte vill besvara oavsett orsak. 

Detta har alla elever blivit informerade om, samt att svaren behandlas konfidentiellt och 

endast kommer att användas för den här undersökningen. 

Det märktes att flera elever blev inspirerade av studiens syfte och lade ner mycket energi 

på att ge så utförliga svar som möjligt. De frågor som ställs i enkäten är aktuella för elever 

som går i åk 9 och förmodligen funderar de redan nu mycket på vad de vill arbeta med i 

framtiden, vilka utbildningar de vill gå och hur höga betyg som krävs för att komma in. 

Förhoppningsvis fick även eleverna nytta av att besvara enkäten. Det blev ett avbrott för 

reflektion om framtiden, vilket är viktigt inför valet av gymnasieutbildning som de vid den 

här tidpunkten står inför. Enligt Davidsson (2010, s 18-22) behöver elever uppmuntras till att 

fundera över vilka möjligheter de har inför framtiden så att de väljer fritt och inte styrs av 

föreställningar, värderingar och normer kring kön, etnicitet och akademisk bakgrund 

(Davidsson, 2010, s 18-22). 
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Resultat 

Resultatet baseras på svar från en enkätundersökning bland 201 elever i årskurs 9 på fyra 

högstadieskolor i Stockholms län. Här presenteras resultaten där informanterna först 

rangordnat vad som enligt dem själva motiverar dem att eftersträva höga betyg och vad som 

hindrar dem från att eftersträva höga betyg. Därefter följer faktorer som påverkar elevers 

studieresultat som föräldrars utbildningsbakgrund, kön och intressen på fritiden såväl som i 

skolan. Elevers betygsambitioner utöver textilslöjd och framtidsplaner presenteras fördelade 

över flera kategorier. Avsnittet avslutas med skolans placering där skillnader i resultaten från 

de olika skolorna jämförs.  

Motivation att eftersträva höga betyg  

Eleverna har ombetts att rangordna de alternativ som stämmer bäst in på dem på en skala 1-10 

där 1 är det som stämmer bäst. Det alternativ som i genomsnitt fått flest ettor har betecknats 

med en 1:a, se i tabell 1 nedan, samma sak gäller de alternativ som kommit på andra till 

tionde plats. I kolumnen bredvid anges i hur stor utsträckning som eleverna har besvarat 

frågan och på så vis bekräftat att alternativet stämmer, oavsett inbördes rangordning. Den 

genomsnittliga rangordningen och andel besvarade alternativ skiljer sig åt. Det kan bero på att 

flera elever har besvarat samma alternativ men har olika rangordning. 

Tabell 1: Tabellen visar hur eleverna i genomsnitt har rangordnat från 1 till 10 de främsta orsakerna 

som motiverar dem att eftersträva höga betyg i skolan, där 1 är det som stämmer bäst. kolumnen bredvis 

visar hur stor andel i procent som besvarat alternativet oavsett rangordning. 

Textilelever som 
eftersträvar 
betyg A-B 

Textilelever som 
eftersträvar 
betyg C-E 

Samtliga elever, 
inkl. icke 

textilelever 
Motiverande anledning 

Rang-
ordning 

Andel 
som 

svarat 

Rang-
ordning 

Andel 
som 

svarat 

Rang-
ordning 

Andel 
som 

svarat 

Behörighet till en speciell gymnasieutbildning 1 91% 1 85% 1 90% 

Lära mig mer om ämnet 2 81% 4 78% 4 82% 

Beröm från föräldrar 3 80% 3 76% 3 80% 

Visa för mig själv att jag kan 4 87% 2 76% 2 84% 

Beröm från lärare 5 75% 6 75% 5 76% 

Beröm från kompisar 6 68% 8 60% 7 67% 

Dämpa min prestationsångest 7 72% 5 65% 6 71% 

För att det är lätt 8 64% 10 62% 9 66% 

Grupptryck från samhället 9 64% 7 60% 8 66% 

Grupptyck från kompisar 10 61% 9 60% 10 63% 
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 Det främsta resultatet som har kommit fram är att majoriteten utav de elever som har 

svarat blir motiverade av olika faktorer, det finns alltså inte någon självklart svar som 

stämmer in på alla elever. Även om skillnaderna är relativt små är det vanligaste svaret att 

eleverna eftersträvar höga betyg för att komma in  på en speciell utbildning, i andra hand 

kommer att eleven vill lära sig mer om ämnet, visa för sig själv att eleven kan samt få beröm 

från föräldrar.  

En skillnad mellan elever som eftersträvar A-B i textilslöjd och elever som eftersträvar C-

E är att fler elever i den första gruppen har rangordnat att de vill lära sig mer om ämnet, till 

skillnad från gruppen med C-E ambition där det istället är vanligare att vilja visa för sig själv 

att eleven kan. Bland elever som eftersträvar C-E anges att dämpa sin prestationsångest som 

större motivation än att få beröm från lärare som elever som eftersträvar A-B i textilslöjd har 

svarat. Alternativet att eftersträva höga betyg för att det är lätt kommer högre upp på 

rangordningsskalan hos elever som eftersträvar A-B än hos elever som eftersträvar C-E i 

textilslöjd som valt det som sitt sista alternativ, alltså det som stämmer sämst. Gruppen med 

samtliga elever ligger generellt mittemellan de två nämnda grupperna med textilelever.  

Alla elever känner inte igen sig i de nämnda alternativen, utan har valt att rangordna de 

alternativ som stämmer in på dem och låta resterande rutor vara tomma. Om vi bortser från 

elevernas rangordning av svarsalternativen, och istället undersöker vilka punkter som de 

angett att det stämmer syns att det fortfarande är behörighet till en speciell 

gymnasieutbildning som är största motivationen att eftersträva höga betyg inom samtliga 

grupper. Däremot byter grupperna som eftersträvar A-B och C-E i textilslöjd plats vad det 

gäller att visa för sig själv att eleven kan och lära sig mer om ämnet vid en jämförelse mellan 

det vanligaste alternativen inom gruppen. Om grupperna däremot jämförs med varandra är det 

fortfarande högre procent som uppger att de vill lära sig mer om ämnet inom gruppen med 

höga betygsambitioner. En ytterligare skillnad är att större andel inom den första gruppen 

uppger att de vill dämpa sin prestationsångest, trots att alternativet kom högre upp hos den 

andra gruppen då hänsyn togs till rangordningen av alternativen. Gruppen med samtliga 

elever ligger generellt i mitten av de båda nämna textilgrupperna, men har större andel svar i 

kategorin om att vilja lära sig mer om ämnet, att vilja ha beröm från lärare och blir motiverade 

av att det är lätt. Marginalerna är små, men det tyder på att de elever som har träslöjd ändå 

höjer snittet i gruppen med samtliga elever. 

Motivationshinder från att eftersträva höga betyg 

Eleverna svarar att den främsta orsaken till att inte eftersträva A-B i skolan är för att ämnet är 

ointressant inom samtliga grupper, se tabell 2 nedan. Elever som eftersträvar A-B i textilslöjd 

skiljer sig från de andra två grupperna genom att ange tidsbrist som den näst största orsaken, 

medan de andra menar att de inte orkar. Eleverna menar även att inte tro på sig själv är en stor 

orsak till att inte eftersträva A-B. 
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Tabell 2: Tabellen visar hur eleverna i genomsnitt har rangordnat från 1 till 10 vilka orsaker som 

hindrar dem att eftersträva höga betyg, där 1 är främsta orsaken. Kolumnen brevid visar hur stor andel i 

procent som besvarat alternativet oavsett rangordning. 

Textilelever som 
eftersträvar 
betyg A-B 

Textilelever som 
eftersträvar 
betyg C-E 

Samtliga elever, 
inkl. icke 

textilelever 
Motivationshinder 

Rang-
ordning 

Andel 
som 

svarat 

Rang-
ordning 

Andel 
som 

svarat 

Rang-
ordning 

Andel 
som 

svarat 

Ämnet är ointressant 1 74% 1 80% 1 54% 

Tidsbrist 2 69% 3 64% 3 69% 

Eleven orkar inte 3 75% 2 75% 2 75% 

Eleven tror inte att han/hon kan 4 64% 4 73% 4 69% 

För lite hjälp från läraren 5 58% 5 55% 5 59% 

Inte nödvändigt för gymnasieutbildningen 6 53% 6 55% 6 55% 

Grupptryck från samhället 7 47% 8/9 45% 8 49% 

Grupptryck från kompisar 8 48% 8/9 45% 7 51% 

För lite hjälp från föräldrar 9 49% 10 47% 10 52% 

Eleven vill inte vara en "pluggis" 10 48% 7 51% 9 52% 

 

Om elevernas rangordning av motivationshindren räknas bort och hänsyn enbart tas till i 

vilken utsträckning eleverna bekräftat anledningarna är fortfarande avsaknaden av intresse för 

ämnet den främsta orsaken för textilelever inom båda grupperna, men däremot kommer 

orkeslösheten på andra plats med 75%. En annan skillnad är att gruppen med samtliga elever 

anger att intresset för ämnet inte är lika viktigt som exempelvis att inte orka eller ha tidsbrist.  

Föräldrars utbildningsbakgrund 

Tabell 3: Föräldrars utbildningsnivå angivet i procent, fördelat på elevers betygsambition. 

Mamma Pappa 
 Universitet/

högskola 
Gymnasium Grundskola Vet ej 

Universitet/
högskola 

Gymnasium Grundskola Vet ej 

Textil A-B 64% 17% 3% 16% 55% 24% 4% 18% 

Textil C-E 57% 22% 2% 18% 62% 12% 0% 26% 

Samtliga 63% 18% 2% 17% 57% 19% 3% 21% 

 

Enligt enkätundersökningen svarar 64% av eleverna som eftersträvar A-B i textilslöjd att 

mamman gått en universitetets/högskoleutbildning och 55% svarar att pappan har gått en 

universitets/högskoleutbildning, se tabell 3 ovan. Det skiljer sig från gruppen med elever som 

eftersträvar C-E i textilslöjd där 57 % anger att mamman har gått Universitet/högskola och 
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62% svarar att pappan har gått universitet/högskola. Gruppen med samtliga elever anger 

värden som ligger mittemellan de två textilgruppernas svar, nämligen 63% har en mamma 

med universitets/högskoleutbildning och 57 % har en pappa med 

universitets/högskoleutbildning.  

Den procentuella skillnaden är relativt liten mellan de tre grupperna, men en slutsats är att 

mammorna i högre utsträckning hade universitets/högskoleutbildning i gruppen där elever 

efterstävar A-B i textilslöjd, medan papporna i högre utsträckning hade 

universitets/högskoleutbildning i gruppen där eleverna eftersträvar C-E i textilslöjd. Generellt 

har mammorna i större utsträckning universitets/högskoleutbildning än papporna, men inom 

samtliga grupper har över hälften av de tillfrågade elevernas föräldrar studerat på 

universitet/högskola. Det kan vara förklaringen till att fler elever anger att de eftersträvar A-B 

i textilslöjd än elever som eftersträvar C-E, där i sin tur fler eftersträvar C inom gruppen. Med 

andra ord är majoriteten av föräldrarna högskoleutbildade och majoriteten av eleverna 

eftersträvar höga betyg.  

Kön 

Andel pojkar och flickor som deltagit i undersökningen
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Figur 1: Stapeldiagram över andel pojkar och flickor i procent, fördelat på betygsambition i 

textilslöjd, samtliga som har textilslöjd och samtliga deltagare i studien. 

I enkätundersökningen har sammanlagt 201 elever deltagit, 48%, av svaren kommer från 

flickor och 52% från pojkar, se figur 1 ovan. I sin tur har 163 elever angett att de läser 

textilslöjd, utav dem är 53% flickor och 47% pojkar, det är med andra ord större andel flickor 

som har textilslöjd trots att fler pojkar deltog i studien. Det är 108 elever som eftersträvar A-
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B, medan 55 eftersträvar C-E, ingen har angett F. Inom gruppen som eftersträvar A-B i 

textilslöjd är 56% flickor och 44% pojkar. Av de elever som eftersträvar C-E är 49% flickor 

och 51%, pojkar, trots att fler flickor läser textilslöjd. Eleverna som har träslöjd ger 

undersökningen en jämnare fördelning mellan pojkar och flickor inom gruppen med samtliga 

elever. 

Fritidsintressen 

Bland de elever som deltog i enkätundersökningen fanns nästan lika många olika 

fritidsaktiviteter som deltagare i studien. Därför har intressena kategoriserats för att kunna ge 

en mer generell bild, se tabell 4 i bilaga 3. Den största kategorin bland gruppen med samtliga 

elever är sport, 50%, där flera olika idrotter som exempelvis fotboll, ishockey, konståkning, 

tennis och gym ingår. Den näst största kategorin är estetiska intressen med 43%, där bland 

annat musik, teater, dans och konst ingår. På tredje plats kommer att umgås med kompisar 

som 35% elever har angett. En fjärde större kategori är media och spel, där datoranvändande, 

spelande och TV-tittande ingår, vilket är 31%. Bland de mindre kategorierna finns läsa, skriva 

och diskutera med 12%, där även politik och historia ingår, därefter följer häst och friluftsliv 

med 8%, umgås med familjen, 7% och studera/läxor, 6%.  

Bland elever som eftersträvar A-B i textilslöjd anger 48% att de har estetiska 

fritidsintressen, vilket är större andel än gruppen med samtliga elever. Till skillnad från 46%, 

som istället sysselsätter sig med sport, som än mindre andel än gruppen med samtliga elever. 

Att umgås med kompisar har 33% svarat följt av media och spel som 29% har angett, vilket är 

något lägre än den förstnämna gruppen.  Till de mindre kategorierna har 9%, svarat häst och 

friluftsliv, 9% har valt läsa, skriva och diskutera, tätt följt av 8%, som angett familjen 7% 

studera/läxor. Dessa elever anger alltså att de studerar mer än elever generellt.   

Elever som eftersträvar C-E i textilslöjd har angett att 49% har sport som sitt 

fritidsintresse, vilket ligger högre än guppen med A-B-ambition och nära gruppen med 

samtliga elever där fler pojkar ingår. På delad andraplats i den här gruppen kommer umgås 

med kompisar och estetiska intressen som stämmer in på 36% i båda kategorierna. Andelen 

som har estetiska intressen är alltså lägre i den här gruppen. I likhet med den förra gruppen 

har även elever som eftersträvar C-E i textilslöjd angett media och spel som den fjärde av de 

större kategorierna,  30%.  Bland de mindre kategorierna har 11% valt läsa, skriva och 

diskutera, 6%, har valt häst och friluftsliv. Dessa elever har alltså inte angett att de gör läxor 

på sin fritid i lika hög utsträckning som de andra två grupperna. I den tidigare gruppen var det 

även större andel som umgås med familjen, vilket tyder på ett stöd hemifrån.  

 29



 

Skolintressen 

Bland eleverna som eftersträvar A-B i textilslöjd svarar 51% elever att de är intresserade av 

textilslöjd. Bland eleverna som eftersträva C-E 29% svarar de är intresserade av textilslöjd. I 

gruppen med samtliga elever anger 35% att de är intresserade av textilslöjd. Det visar att 

elever som eftersträvar högre betyg i textilslöjd har starkare intresse för ämnet än elever som 

eftersträvar lägre betyg.  
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Figur 2: Elevers intresse för skolämnen i procent, uppdelat på elevers betygsambition. 

 

Bland de elever som angett att de inte läser textilslöjd finns ingen som är intresserad av 

textilslöjd, vilket drar ner snittet i gruppen med samtliga elever. Bland de elever som 

eftersträvar A-B i textilslöjd finns två ämnen som är mer populära än textilslöjd, nämligen 

musik 54% och NO 52%, vilket skiljer sig från den andra gruppen med textilelever som är 

mer intresserade av åtta andra ämnen, (se diagrammet ovan), bland annat engelska 69%, idrott 

58%, Bild 55% och SO 49%. I gruppen med samtliga elever är idrott och engelska 55% mest 

populärt, följt av musik 53%.  

De ämnen som är minst populära i gruppen med elever som eftersträvar A-B i textilslöjd är 

svenska 29%, språk 26%, träslöjd 24%. I den andra kategorin med textilelever som 

eftersträvar C-E finns även där ämnen som är mindre populära än textilslöjd, nämligen 

träslöjd 24% och  språk 18%. I gruppen där samtliga elever ingår inklusive elever som inte 

läser textilslöjd anger 32% att de är intresserade av svenska, träslöjd 28% och språk 22%. 

Gruppen med samtliga elever är i större utsträckning intresserade av träslöjd, vilket 

 30



 

förmodligen är orsaken till att de valt träslöjd istället för textilslöjd.  För att se antal elever i 

varje kategori, se tabell 5 i bilaga 3.   

Bland elever som eftersträvar A-B anger flera elever att de är intresserade av flera ämnen 

och fördelningen är relativt jämn med runt 50% i flera ämnen. Bland elever som eftersträvar 

C-E varierar intressena mer, vilket kan bero på att det är färre elever som ingår i den gruppen 

och då ger varje persons svar större utslag procentuellt sätt. De ämnen som är mest populära 

inom den gruppen är engelska och idrott som ligger långt ifrån textilslöjd.  

Eleverna ombads att motivera i fri text varför de är intresserade av just de ämnena. Flera 

elever angav att de inte vet eller att det är svår att förklara. Det vanligaste svaret från flera 

olika skolor var att det är intressant, roligt och eleven är bra på det. Andra elever tog sig tid att 

skriva lite längre, bland annat att de gillar estetiska och praktiska ämnen för att de utvecklar 

kreativiteten och ger en variation till teoretiska ämnena. Andra elever anger att de har bra 

lärare, att de vill lära sig mer om omvärlden och utvecklas som person. Andra menar att 

ämnet är spännande, nyttigt och kunskaperna kan behövas i framtiden. Några elever anger att 

de gillar att analysera och när egna tankar är välkomna, till skillnad från andra som gillar när 

ämnen är lätta och vill ta det lugnt.  

Betygsambition 

Enligt svaren från enkätstudien har elever som eftersträvar A-B i textilslöjd även högre 

betygsambitioner i andra ämnen, jämfört med elever som eftersträva C-E och gruppen med 

samtliga elever där även elever som inte läser textilslöjd är inkluderade.  
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Musik NO Textilslöjd SO Idrott Engelska Matematik Bild Svenska Språk Träslöjd

Skolämne

Eftersträvar A-B i textilslöjd Eftersträvar C-E i textilslöjd Samtliga inkl ej textilelever

Figur 3: Elevers strävan efter A-B i  skolämnen i procent, uppdelat på elevers betygsambition. 
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Betygsambitionen hänger inte helt ihop med den tidigare frågan om intresse för olika 

ämnen, där Musik och NO var mer populära än textilslöjd. Majoriteten, 70-100% eftersträvar 

A-B i samtliga ämnen inom gruppen där elever eftersträvar A-B i textilslöjd, se figur 3 ovan 

och tabell 6 i bilaga 3. Vilket skiljer sig från gruppen med elever som eftersträvar C-E i 

textilslöjd, där 20-70% eftersträvar A-B inom samtliga ämnen, det är främst Idrott och 

Engelska som har en hög andel elever som eftersträvar A-B, vilket har ett starkt samband med 

intresset för skolämnen där dessa två ämnen var mest populära bland dessa elever. I gruppen 

med samtliga elever ligger värdena mellan de två nämnda grupperna, 65-80%.  

Diagrammet visar att de elever som eftersträvar A-B i textilslöjd har högst stapel inom 

varje ämne, medan de staplar som representerar elever som eftersträvar C-E är lägst inom 

samtliga ämnen. Stapeln som representerar samtliga elever, även dem som inte läser 

textilslöjd, ligger mitt i mellan de båda grupperna. 

En likhet med föregående fråga angående intresse för skolämnen har eleverna som angett 

att de eftersträvare A-B i textilslöjd en hög men relativt jämn nivå av både intresse och 

betygsambition i flera ämnen, medan de elever som eftersträvar C-E i textilslöjd visar ett mer 

varierande intresse för skolämnen och en mer varierande betygsambition, där vissa ämnen är i 

nivå med den förra gruppen och andra ligger längre från. Generellt hade elever som 

eftersträvar A-B i textilslöjd även starkare intresse för flera skolämnen vilket kan vara 

förklaringen till att de även eftersträvar högre betyg i andra ämnen jämfört med elever som 

eftersträvar C-E i textilslöjd. Denna hypotes stämmer dock inte inom samtliga kategorier, 

elever som eftersträvar C-E i textilslöjd har angett större intresse för engelska, idrott och bild, 

trots det ligger deras betygsambition lägre än den förra gruppen även i dessa ämnen. Det visar 

att intresset för ämnet påverkar betygsambitionen, men det är inte avgörande och gäller inte 

som generell regel.  

Det är enligt den här studien vanligare att eftersträva höga betyg än att vara intresserad av 

flera skolämnen. Samtidigt har eleverna ombetts att ange vilka ämnen de är mest intresserade 

av och ange betygsambition i samtliga ämnen, det kan alltså finnas elever som är intresserade 

av flera ämnen, men har valt ut de ämnena som de har starkast intresse.  

Framtidsdrömmar 

Enligt undersökningen påverkar elevers framtidsdrömmar deras betygsambitioner. 

Majoriteten av de tillfrågade eleverna vill bo centralt i Stockholm eller i villa i en lugn förort, 

alternativt flytta utomlands till USA eller England. Enligt diagrammet nedan, figur 4, 

drömmer 32% av de elever som eftersträvar A-B om att arbeta inom kultur, media och design 

och en lika stor grupp, 32%, har svarat att de inte vet vad de vill arbeta med i framtiden. Hälso 

- och sjukvård intresserar 19% av eleverna, administration, juridik och ekonomi 12%, tekniskt 

arbete 11% och pedagogiskt arbete 8% och Socialt arbete  7%. 
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Figur 4: Cirkeldiagram över elevers framtidsdrömmar i procent fördelade efter betygsambition.  

 

Bland elever som eftersträvar C-E i textilslöjd vill 42% arbeta med kultur, media och design, 

vilket är en större procentuell andel än gruppen som eftersträvar A-B inom textilslöjd. På 

andra plats kommer vet ej med 36%, vilket även det är en större andel jämfört med den andra 

textilgruppen. På en klar tredjeplats kommer pedagogiskt arbete med 22%, vilket även det är 

en större andel jämfört med den andra gruppen. Tekniskt arbete intresserar 9%, följt av 

administration, ekonomi, juridik 7%, och hälso - och sjukvård 6%, vilket är lägre andel 

jämfört med elever som eftersträvar A-B i textilslöjd. Det kan bero på att dessa tre kategorier 

traditionellt kräver högre intagningspoäng jämfört med kultur, media och design, samt 

pedagogiska arbeten (www.vhs.se, 2012).  

I diagrammet med samtliga elever syns att den största delen av de tillfrågade eleverna vill 

arbeta inom kultur, media och design, men en nästan lika stor grupp har svarat att de inte vet 

vad de vill jobba med i framtiden. Fyra mindre grupper är hälso - och sjukvård 13%, 

pedagogiskt arbete 13%, administration, ekonomi, juridik 11% och tekniskt arbete 10%. 

Jämfört med de två grupperna med textilelever ligger den här gruppen ungefär i mitten av 

dessa. I gruppen med samtliga elever ingår något fler pojkar än flickor vilket skiljer sig från 

gruppen som eftersträvar A-B i textilslöjd där det är fler flickor än pojkar, vilket främst syns 

på den större procenten som angett transport, militärt arbete och naturbruk. Dessa kategorier 

har valts av pojkar som valt träslöjd istället för textilslöjd. En annan utmärkande faktor är att 

något färre elever angett att de inte vet vad de vill bli i den här gruppen. Det är alltså fler 

pojkar som vet vad de vill bli i framtiden.  
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Skolans betydelse och placering 

Enligt enkätundersökningen är det större andel elever från skolan vid pendeltåget och skolan 

innanför tullarna med estetik inriktning som eftersträvar A-B i textilslöjd, jämfört med 

skolorna vid tunnelbanan och skolan innanför tullarna utan estetisk inriktning. Det visar att 

det i den här undersökningen inte finns ett tydligt samband mellan innanför eller utanför 

tullarna när det gäller betygsambition i textilslöjd. 

 
Figur 4: Cirkeldiagram över elevers framtidsdrömmar i procent, fördelade efter skolans placering. 
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På skolan som är placerad i en förort med närhet till pendeltåg svarar 40% av eleverna att de 

helst vill arbeta inom kultur, media och design, till skillnad från 26% som inte vet vad de vill 

arbeta med i framtiden, se figur 4 ovan. Hälso- och sjukvård är den tredje vanligaste kategorin 

med 13%, tätt följt av pedagogiskt arbete med 11%. Säkerhetsarbete och bygg- och 

anläggning har båda fått 8%. 

På skolan som ligger i en förort med närhet till tunnelbana har 46% av eleverna angett att 

de inte vet vad de vill bli, vilket är den högsta siffran i undersökningen jämfört med de andra 

tre skolorna, se figur 4 ovan. På andra plats kommer administration, ekonomi, juridik med 

16% som även det är den högsta siffran för den här kategorin i undersökningen. Det tredje 

vanligaste svaret är tekniskt arbete med 14%, som är nästan lika hög siffra som på skolan 

innanför tullarna där 15% har angett att de vill arbeta med tekniskt arbete. Hälso - och 

sjukvård har fått 11%, följt av pedagogiskt arbete och data/it som 9% av eleverna på den här 

skolan har svarat. Kultur, media, design har fått 7%, vilket är den lägsta siffran i den här 

undersökningen, vilket kan ha ett samband med intresset för estetiska ämnen på skolan, som 

även det är lägre än på andra skolor enligt enkätundersökningen. Socialt arbete har fått lika 

stor procentuell andel, 7%, och följt av chefer - och verksamhetsledare 5%.  

De kategorier som flest elever på skolan vid tunnelbanan har angett, nämligen 

administration, ekonomi - och juridik, tekniskt arbete och hälso - och sjukvård, är alla yrken 

som kräver höga antagningspoäng till högskolan (www.vhs.se). Flera av eleverna i 

enkätundersökningen har angett "bra betalt" som motivering till sitt framtida yrkesval. Att 

ekonomisk förtjänst är extra viktigt för dessa elever kan hänga ihop med att skolans 

upptagningsområde är omgett av villor som enligt www.hemnet.se har höga priser jämfört 

med området kring skolan vid pendeltåget. Flera elever på den här skolan vid tunnelbanan har 

angett att de gärna vill bo i villa i ett lugnt område nära Stockholm och kanske redan nu har 

börjat räkna på hur stor inkomst de måste tjäna för att ha råd att bo i villa i ett utav de 

områden som de önskar sig. Det kan även ha ett samband med att elever från den här skolan 

anger att de inte vill arbeta med kultur, media och design i samma utsträckning som elever 

från andra skolor, eftersom dessa yrken normalt inte är lika välavlönade som exempelvis 

jurist, ekonom och civilingenjör som flera av dessa elever angav som sina framtidsdrömmar. 

Flera av dessa elever angav även att deras föräldrar arbetar som jurister, ekonomer och 

civilingenjörer, vilket visar föräldrars betydelse för barnens framtida yrkesval. 

På skolan i centrala Stockholm innanför tullarna finns en relativt jämn fördelning mellan 

flera olika yrkeskategorier, jämfört med de andra tre skolorna, se figur 4 ovan. Den största 

kategorin är pedagogiskt arbete med 23%, men det innebär inte att majoriteten vill bli lärare, 

utan det är främst professionella idrottsutövare som elever på den här skolan strävar mot att 

bli, som enligt www.ams.se tillhör den här kategorin. Flera av dessa elever har även angett att 

de till en början vill försörja sig som exempelvis fotbollsproffs, men att de senare i livet kan 

tänka sig att arbeta som tränare. De två näst största kategorierna är hälso - och sjukvård samt 
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kultur, media och design med 21%, alltså nästan lika stor andel som den förstnämnda 

kategorin. Jämfört med de andra tre skolorna är det fler som anger att de vill bli läkare och 

psykologer på den här skolan. En annan skillnad jämfört med andra skolor är att 18% anger 

att de inte vet vad de vill bli, vilket är den lägsta siffran i den här undersökningen. Det kan ha 

en koppling till att eleverna på den här skolan har höga studieresultat eftersom de redan nu har 

satt upp mål som de vill uppnå inför framtiden (www.siris.skolverket.se). Administration, 

juridik och ekonomi, samt tekniskt arbete har vardera fått 15% av svaren från eleverna på den 

här skolan. Vilket liknar svaren från skolan utanför tullarna med närhet till tunnelbanan. 

Dessa skolor hade även gemensamt att de hade något lägre betygsambitioner i textilslöjd och 

även angav lägre intresse för estetiska ämnen. Två andra grupper som är större på den här 

skolan än på de andra tre skolorna är egenföretagare med 8% och transport 8%, där flera av 

eleverna har som mål att bli piloter.  

På skolan i centrala Stockholm med estetisk inriktning anger 48% att de vill jobba med 

kultur, media och design, vilket är den största procentuella andelen jämfört med de andra tre 

skolorna, och även största antalet elever eftersom det kommit in fler svar från den här skolan, 

se figur 4 ovan. Att just den här skolan har störst andel elever som strävar mot att i framtiden 

arbeta inom kultur, media och design beror troligtvis på att skolan har en estetisk inriktning 

och därmed tilltalar elever som har stort intresse för estetiska ämnen. I enkätundersökningen 

har större andel elever på den här skolan angett att de är intresserade av textilslöjd och andra 

estetiska ämnen jämfört med de andra tre skolorna, vilket även det följer den röda tråden att 

vilja arbeta inom kultur, media och design. Den andra större gruppen på skolan är de elever, 

31%, som inte vet vad de vill arbeta med i framtiden. Det tredje vanligaste svaret är hälso - 

och sjukvård 11% tätt följt av pedagogiskt arbete 10%. Inom den här kategorin vill 

majoriteten bli lärare, vilket skiljer sig från den andra skolan innanför tullarna. Utav de fria 

svaren i enkätundersökningen berättar flera elever att de vet att det är svårt att lyckas bli 

sångerska, skådespelare eller läkare, men att de arbetar hårt för att uppnå sin dröm, vilket syns 

på de höga studieresultaten, över 270 poäng, jämfört med riksgenomsnittet på 210. Den andra 

skolan innanför tullarna har över 250 poäng, skolan vid tunnelbanan 240 och skolan vid 

pendeltåget över 200 (ww.siris.skolverket.se).  

Sammanfattningsvis har skolor som ligger mer centralt högre meritvärdespoäng. På dessa 

skolor har eleverna i den här undersökningen angett framtidsplaner som är svårare att uppnå 

(www.vhs.se, www.siris.skolverket.se). Det finns även en tydlig koppling mellan föräldrarnas 

yrken och elevernas framtidsdrömmar, där flera elever har angett liknande yrken som någon 

utav föräldrarna. Flertalet elever vill studera vidare oavsett föräldrarnas utbildningsnivå och 

skolans placering.  
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Analys 

I likhet med Davidsson (2010) och Ehdin (2010) har även den här enkätundersökningen 

resulterat i slutsatsen att varje individ blir motiverad av olika faktorer. Den främsta 

motivationen att eftersträva A-B enligt eleverna som deltog i undersökningen är att komma in 

på en speciell utbildning, vilket hänger ihop med Jansdotter och Nordgren (2008), samt Ne.se 

som menar att betygen bland annat har en urvalsfunktion för att visa vilka elever som är mest 

förberedda för fortsatta studier. Att sträva efter höga betyg (A-B) för att komma in på en 

speciell utbildning kan ses som yttre motivation eftersom det är ett mål utanför individen. 

Samtidigt kan det ses som en inre motivation om framtidsplanen är ett personligt intresse som 

eleven kopplar till sin strävan att lära sig mer om ett ämne. Strävan efter att lära sig mer om 

ett ämne kom på andra plats bland elever som eftersträvar A-B i textilslöjd, till skillnad från 

elever som eftersträvar C-E och gruppen med samtliga elever där de istället var att visa för sig 

själv att individen kan. Enligt Davidsson (2010) och Ehdin (2010) är inre motivation en mer 

långsiktig väg till kunskap som ger högre studieresultat, vilket även enkätundersökningen 

bekräftar. Dessa elever hade även generellt högre ambitioner i andra skolämnen och visade ett 

jämnhögt intresse för flera ämnen. Gruppen som eftersträvade C-E i textilslöjd hade inte lika 

högt intresse för textilslöjd och hade dessutom lägre ambitioner i andra ämnen, vilket visar 

vikten av att vara intresserad av ämnet för att få högre studieresultat. På klar tredjeplats i 

samtliga grupper kom beröm från föräldrar, vilket är en yttre motivation enligt Davidsson 

(2010) och Ehdin (2010). Föräldrarnas inverkan är bevisligen en av de viktigaste faktorerna 

vilket även är i linje med observationer från Håkansson (2011).  

Enligt Håkansson (2011), Davidsson (2010) och Åhberg (1992) har föräldrars 

utbildningsbakgrund och yrkesval stor påverkan på elevers studieresultat och framtida 

karriärvägar. I  den här undersökningen var sambandet inte lika stort, förutom att elever som 

eftersträvade A-B i textilslöjd i högre utsträckning hade en mamma som gått en 

universitets/högskoleutbildning, till skillnad från elever som eftersträvar C-E där det var 

vanligare att ha en pappa med universitets/högskoleutbildning. Generellt hade en relativt hög 

andel av eleverna föräldrar med akademisk bakgrund, vilket även syntes på elevernas strävan 

efter högre betyg inom såväl textilslöjd som andra ämnen. Fler skolor kontaktades för att ge 

en större variation till undersökningen, men samtliga kontaktade skolor med lägre 

meritvärdespoäng tackade nej till att delta på grund av tidsbrist. Om fler skolor hade deltagit 

hade det kanske gått att se ett starkare samband, men fenomenet har redan bevisats i flertalet 

andra studier.  

Davidsson (2010) menar att kön påverkar elevers studieresultat, vilket stämmer överens 

med den här undersökningen om elever betygsambition, där större andel flickor uppgav att de 

eftersträvar A-B i textilslöjd trots att fler pojkar deltog i studien.  
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Davidsson (2010) menar även att om eleven har ett eget mål och ser mening med 

undervisningen skapas en inre motivation som leder till högre studieresultat. En form av mål 

är framtidsplaner där det kom fram att fler pojkar än flickor vet vad de vill göra i framtiden. 

Eftersom motivation har med mål att göra hade författaren dragit slutsatsen att de som vet vad 

de vill göra sen också skulle ha högre betygsambitioner, men den kopplingen fanns inte i den 

här studien med anknytning till textilslöjd. Något som däremot påverkade framtidsplanerna 

var skolans placering, vilket hänger ihop med social bakgrund eftersom skolor placerade i 

olika områden också har olika upptagningsområden med elever. Skolor som placerade i 

områden där det är dyrare att bo hade även högre meritvärdespoäng. Eleverna på dessa skolor 

eftersträvade även arbeten som är svårare att uppnå exempelvis artist, professionell 

idrottsutövare och läkare. Om elever i andra områden också gavs möjlighet att drömma lika 

stort kanske även deras motivation skulle höjas vilket även skulle påverka deras studieresultat 

positivt enligt undersökningen. Även Davidsson (2010) som menar att elever ska ges 

möjlighet att välja framtid fritt utan att bli begränsade av värderingar kring kön, social status 

och etnicitet. 

 Trots att skillnaden mellan skolor var större än skillnaden mellan betygsambition när det 

gäller framtidsdrömmar fanns ett samband även där. Elever som eftersträvade A-B i 

textilslöjd ville i högre utsträckning arbeta inom kultur, media och design, vilket har en 

naturlig koppling till intresset för textilslöjd eftersom det är ett estetsikt ämne. Om andelen 

elever som svarade vet inte räknas bort hade även hälso- och sjukvård stor andel elever där 

flera vill bli läkare som kräver höga betyg i samtliga ämnen, även estetiska. Administration, 

ekonomi, juridik samt tekniskt arbete var även två andra relativt stora grupper, som precis 

som hälso - och sjukvård kräver en högskola/universitetsutbildning som generellt har höga 

antagningspoäng (www.vhs.se).  

Precis som gruppen som eftersträvar A-B i textilslöjd drömmer även gruppen som 

eftersträvar C-E om att arbeta inom kultur, media och design, till och med till större andel, 

vilket strider mot att dessa elever anger i lägre grad att de är intresserade av textilslöjd som är 

ett estetiskt ämne, däremot har flera angett att de är intresserade av bild vilket kopplar till 

intressets betydelse för framtidsdrömmar. I andra hand vill de arbeta inom pedagogiska yrken 

där såväl lärare, tränare och professionella idrottsutövare ingår enligt arbetsförmedlingens 

indelning på yrken (www.ams.se). Därefter följer kategorin tekniskt arbete, även om det inte 

är lika stor fördelning som inom gruppen som eftersträvar A-B. Att försörja sig på yrken inom 

kultur, media och design kan vara svårt, men betyg är inte avgörande för att lyckas inom 

dessa yrken, vilket tyder på att dessa elever kanske inte ser ett behov av att sträva högre än att 

bli godkända och lite till. Enligt Wagner (2003) handlar motivation om att tillfredsställa ett 

behov. Undersökningen visar att om behovet att komma in på ett bra program inte finns 

försvinner även motivationen att få höga betyg. Inom pedagogiska yrken krävs vanligtvis 
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akademisk utbildning, men enligt www.vhs.se krävs inte lika höga poäng för att bli antagen 

till lärarutbildningar som att exempelvis studera till läkare, jurist, ekonom eller civilingenjör. 

Även där syns att behovet av höga betyg inte är lika starkt. En grupp bland dessa elever angav 

att de vill arbeta inom tekniskt arbete, bland civilingenjörer finns flera olika inriktningar och 

högskolor, om de väljer att söka sig till en mindre ort kan de ha goda chanser att komma in 

om de har godkända betyg och i undersökningen var det ingen som eftersträvade F. Om 

eleven däremot önskar att komma in på en mer populär civilingenjörsutbildning kan det bli en 

motivation till att eftersträva högre studieresultat på gymnasiet (www.vhs.se).  

När det gäller faktorer som hindrar elever från att eftersträva högre betyg är samtliga elever 

i stort sätt eniga om orsakerna. I första hand handlar det om att eleven tycker att ämnet är 

ointressant, vilket hänger samman med inre motivation som beskrivs av Davidsson (2010) och 

Ehdin (2010). Läraren kan försöka hjälpa dessa elever genom att ta reda på vad som 

intresserar eleven eller ge eleven mer inflytande så att eleven kan påverka innehållet och bli 

mer motiverad. Elever som eftersträvar A-B anger i andra hand att de har tidsbrist, vilket 

skiljer sig från elever som eftersträvar C-E och gruppen med samtliga elever. Att inte ha tid 

för sina studier kan bero på en fritid fylld av inbokade aktiviteter, men enligt 

enkätundersökningen stämmer denna teori endast in på hälften utav dem som angav tidsbrist 

som främsta hinder.  

Flera elever har angett att de hindras av att de inte orkar, vilket hänger även det ihop med 

inre motivation, om den inre motivationen tänds får eleven mer energi att orka lära sig mer 

om ämnet eller sträva mot högre mål. Samtliga grupper har enats om att tron att inte kunna är 

ett hinder för att eftersträva högre betyg. Det hänger ihop med förväntningar och självkänsla 

som har stor påverkan på elevers studieresultat enligt både den här undersökningen och 

studier från Davidsson (2010), Ehdin (2010) och Håkansson (2011). Undersökningen visar att 

en viktig faktor för att lyckas i skolan är att få igång sin egen inre motivation som driver 

lusten till nyfikenhet och lärande, där intresse för ämnet är en av de största drivkrafterna samt 

långsiktiga mål som framtidsdrömmar. 
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Diskussion 

Det som motiverar elever som eftersträvar höga betyg (A-B) i textilslöjd, jämfört med elever 

som eftersträvar C-E i textilslöjd är svårt att svara på eftersom varje individ enligt Ehdin 

(2010) har en inre motivation som enbart individen själv vet om. I den här undersökningen 

var det dock att komma in på en speciellt utbildning som främst motiverar elever oavsett 

betygsambition. Att ett intresse av att lära sig mer om ämnet var starkare hos elever som 

eftersträvar höga betyg hänger ihop med teorier om inre motivation. Enligt Davidsson (2010) 

och Ehdin (2010) leder inre motivation till bättre studieresultat, i det här fallet var den inre 

motivationen att vilja lära sig mer starkare än den yttre motivationen att vilja få beröm från 

andra. Om eleven av egen vilja vill lära sig mer om något som intresserar eleven kommer 

även dess studieresultat bli bättre samtidigt som eleven får energi till att genomföra sina mål. 

Samtliga elever uppger att en saknad av intresset är största hindret för att eftersträva A-B i 

textilslöjd, vilket även det hänger ihop med den inre motivationen. Behov av mer yttre 

motivation som mer hjälp av föräldrar och lärare anses inte vara största anledningarna till att 

eleven hindras från att eftersträva A-B i textilslöjd och inte heller inom andra ämnen. Som 

lärare kan det vara lockande att sätta in yttre motivations metoder men enligt eleverna själva 

är det inte där problemet ligger. Elever som eftersträvar C-E menar i andra hand att de inte 

orkar eftersträva A-B, att ha känslan av att orken inte räcker till hänger även det ihop med 

brist på inre motivation. Enligt Ehdin (2010) är det inte bra att en person pressas för mycket 

av yttre motivation eftersom individen blir passiv och kommer tillslut vänta på att någon 

annan ska skjuta på mer energi för att orka genomföra något. Om individens inre motivation 

tänds kommer eleven istället få egen energi och kraft att uppfylla sina egna mål.  

I undersökningen visade det sig att elever som eftersträvar A-B till stor del behövde sina 

höga betyg för att nå upp till sina framtidsdrömmar, vilket även de blir en ytterligare 

motivation. Elever som eftersträvade C-E hade inte riktigt i samma utsträckning angett yrken 

som de nödvändigtvis behöver höga betyg för att uppnå och om behovet inte finns är det fullt 

förståligt att eleven istället väljer att fokusera på andra saker i sitt liv. För att motivationen ska 

uppstå behövs även ett behov, finns inte behovet behövs inte heller motivationen. En inre 

motivation som har sitt ursprung i ett biologiskt behov som även passar in i skolans värld är 

nyfikenhet som handlar om att vilja utforska sin omvärld (Wagner, 2003). Om lärarna lyckas 

stimulera elevers nyfikenhet kan även elever som egentligen inte har en praktisk nytta av att 

ha höga studieresultat också bli motiverade att eftersträva att lära sig mer. Att lära sig mer 

leder i sin tur till högre studieresultat även om det inte är målet utan en positiv bieffekt. 

Undersökningen visar att strävan efter höga betyg i textilslöjd inte skilde sig nämnvärt från 

andra ämnen, trots att textilslöjd är ett estetiskt ämne som har mindre utrymmer i kursplanen 

än teoretiska ämnen. Enligt undersökningen verkar det som att om elever eftersträvar höga 
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betyg i textilslöjd gör de även det i andra ämnen och vice versa. Det är en jämna spridningen 

på ämnens popularitet, trots att ingen elev svarat likadant som någon annan. Enligt Ehdin 

(2010) är det lätt att tro att andra är som en själv och därför blir motiverade av samma saker, 

men det stämde inte med resultaten som kom in genom enkätundersökningen. Min 

föreställning om att elever allra helst ägnar sig åt estetiska ämnen men inte tar det riktigt 

seriöst stämde inte alls. Flera elever angav att de är mer intresserade av teoretiska ämnen men 

ändå eftersträvar höga betyg i textilslöjd och andra estetiska ämnen, förmodligen eftersom de 

har behov av att göra bra ifrån sig inom samtliga ämnen för att kunna välja den skola de vill 

komma in på i gymnasiet och inte behöva styras av var de får plats. Detta stämmer överens 

med Svensk facklitteratur AB (2009) som menar att betyg dels har en urvalsfunktion men 

även en motiverande funktion. Betyg är främst en form av yttre motivation, men yttre 

motivation är bättre än obefintlig motivation (Davidsson, 2010) 

Att majoriteten eftersträvar A-B i textilslöjd i den här undersökningen var ett relativt 

oväntat resultat. Det medförde att jag valde att dela in elever i grupperna i A-B och C-E 

istället för A-C och D-E som var tanken i början. Ett C betyder att eleven har goda kunskaper 

inom ämnet, men om jag hade dragit gränsen vid E eller D hade det inte gått att jämföra de 

båda grupperna. Tanken var att även skolor med lägre meritvärdespoäng än riksgenomsnittet 

skulle vara med, men de kontaktade skolorna tackade nej.  

Ett förslag på ytterligare forskning skulle kunna vara att på ett djupare plan undersöka vad 

som hindrar elever att eftersträva höga betyg och då specifikt rikta in sig på skolor med lägre 

meritvärdespoäng enligt förra årets statistik. I och med att det var motivationen att eftersträva 

höga betyg som skulle undersökas, var det ändå rätt målgrupp som undersöktes. Det märktes 

även att elever som eftersträvar A-B tog sig tid att genomföra enkäten noggrant och var 

angelägna om att författaren skulle få ett bra material till sin undersökning. Flera elever har 

tagit sig tid att beskriva i fritt svar vad som motiverar dem och vad som gör att de är 

intresserade av vissa ämnen i skolan. Svaren kan sammanfattas med att eleverna gillar vissa 

ämnen eftersom de tycker att det är roligt, spännande och de är bra på det. Det kan låta diffust, 

men det stämmer överens med Ehdins (2010) beskrivning av inre motivation. Att ha en känsla 

av att vara bra på något är viktigt för att vilja fortsätta med aktiviteten, att däremot vara 

beroende av beröm från andra leder till beroende som till slut släcker den inre glöden som 

håller motivationen vid liv. 

Föräldrars utbildningsbakgrund och yrke angavs i flera källor som en stark faktor till 

elevers framgångar i skolan (Davidsson, 2010, Håkansson, 2011, Åberg, 1992). I den här 

undersökningen var det däremot inga större skillnader förutom att mammans 

utbildningsbakgrund påverkade elever mer att eftersträva A-B än pappans 

utbildningsbakgrund. Det skulle behövas en större studie för att se om denna slutsats stämmer 

eller om det endast gäller för de skolor som deltog i undersökningen. Samtidigt var det en stor 

andel som uppgav att deras föräldrar har universitets/högskoleutbildning och den största 
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andelen eftersträvade även högre betyg, på det sättet bekräftades utbildningsbakgrundens 

betydelse för elevers betygsambition.  

Sammanfattningsvis, enligt Wagner (2003) behövs ett behov för att motivationen ska 

uppstå. Om motivationen kommer inifrån individen själv kallas det för inre motivation vilket 

är starkare än yttre motivation som kommer från andra (Davidsson, 2010, Ehdin, 2010). De 

elever som deltog i undersökningen som eftersträvade högre betyg, A-B, visade generellt ett 

starkare intresse för skolämnen, hade stora framtidsplaner och en vilja att lära sig mer om 

ämnen. Det var fler flickor än pojkar, hade i större utsträckning föräldrar med akademisk 

utbildning och gick på skolor med höga meritvärdespoäng. Flera angav att de var intresserade 

av skolämnena och ville lära sig mer om ämnet, vilket tyder på en inre motivation. Samtidigt 

var främsta anledningen enligt enkätundersökningen att komma in på en speciell 

gymnasieutbildning, vilket är en yttre motivation. Denna yttre motivation stämde även in på 

elever som eftersträvade C-E, men där var intresset för skolämnen inte riktigt lika starkt, 

framtidsplanerna inte riktigt lika stora och viljan att bevisa för sig själv att jag kan var starkare 

än att lära sig mer om ett ämne. Det var fler pojkar än flickor som eftersträvade C-E och i 

likhet med den förra gruppen hade större andelen föräldrar med akademisk bakgrund och går 

på skolor med höga meritvärdespoäng. Det var en ojämn spridning bland intresset för 

skolämnen, vilket tyder på att de kan behöva yttre motivation för att vilja lära sig mer eller 

hjälp att hitta ett intresse inom ämnena för att öka sin inre motivation. Avslutningsvis, betyg 

är främst ett urvalsinstrument, vilket eleverna i undersökningen bekräftar eftersom de har 

angett behovet av att komma in på gymnasiet som främsta skälet till att eftersträva höga 

betyg. Det som däremot är största motivationshindret är ett ointresse för ämnet, vilket betyder 

att den inre motivationen att lära sig mer inom ämnet saknas.  

Konklusion 

Enligt Ehdin (2010) och Davidsson (2010) motiveras alla individer av olika saker, både inre 

och yttre faktorer. Detta stämmer överens med undersökningens resultat. Enligt 

undersökningen hänger framtidsdrömmar, betygsambitioner och intresse för skolämnen och 

fritidsintressen ihop, men varierar stort mellan olika individer. En yttre motivation som att 

komma in på en speciell utbildning eller få beröm från föräldrar kan fungera som motivation, 

men det som verkligen hindrar elever är avsaknaden av intresse enligt undersökningen. Ehdin 

(2010) och Davidsson (2010) menar att väckandet av elevers egna intresse och inre 

motivation det som skolan borde fokusera på för att hjälpa elever att uppnå goda 

studieresultat. Då kan höga betyg bli en god bieffekt, även om strävan efter höga betyg i sig 

inte är den främst orsaken utan att lära sig så mycket som möjligt om ett ämne. Samtidigt kan 

en yttre motivation fungera på kort sikt för att motivera någon som har svårt att finna sin 

motivation och då kan betygen se som en morot, eller framför allt det som betygen medför 

som möjligheten att komma in på en speciell utbildning och på lång sikt förverkliga sina 
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framtidsdrömmar, vilket enligt undersökningen är den främsta orsaken till att eftersträva höga 

betyg hos elever i årskurs 9.  

För vidare forskning 

Vad hindrar elever från att eftersträvar högre betyg i utsatta områden? 

 

Vad väcker elevers intresse inom textilslöjd jämfört med matematik? 

 

På vilket sätt arbetar lärare för att väcka elevers inre motivation i textilslöjd eller andra 

ämnen? 

 

Hur ser elever på sambandet mellan skolgång och framtida yrke? 

 

Hur påverkar elevers studieresultat deras framtidsplaner och vice versa? 
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Bilaga 1 

Brev till rektor och lärare angående enkät 

 

Hej!  

 

Jag heter Emma Rydqvist och studerar till textillärare på Uppsala Universitet. Just nu skriver 

jag ett examensarbete som handlar om elevers betygsmotivation i textilslöjden, där jag vill 

undersöka elevers betygsambitioner i relation till intresse för ämnet, framtidsdrömmar och 

föräldrars utbildningsnivå. Jag skulle vilja besöka skolan och dela ut enkäter till elever i 

årskurs 9, om det går bra? Vilken lärare kan jag kontakta? 

  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Rydqvist 

 

E-mailadress: 

Telefonnummer: 
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Bilaga 2 

Vad motiverar eller hindrar elever att sikta på höga betyg? 
Den här undersökningen går ut på att ta reda på vad som motiverar eller hindrar elever att 

sikta på höga betyg (A-C) i skolan. Nedan följer att antal frågor där du svarar genom att 

antingen kryssar i rutan eller svarar fritt. Det finns inga rätt eller fel, det enda som efterfrågas 

är ärliga svar som passar in på dig. Du kommer att vara helt anonym, svaren kommer 

behandlas konfidentiellt och endast andvändas för den här undersökningen.  

 
Kön Pojke  Flicka         

          

      
Intressen      
Vad är du intresserad av på fritiden? Ange gärna flera fritidsintressen och motivera ditt svar!  

      
      
      
      
      
      
      
Vad är du intresserad 
av i skolan? Kryssa i 
de ämnen som du 
tycker mest om! Matematik Svenska Engelska 

C-språk, franska, 
tyska, spanska... 

NO, 
biologi, 

kemi, fysik 

SO, historia, 
religion, 
samhällskunskap, 
geografi... 

      
 Textilslöjd Träslöjd Bild Musik Idrott Annat 
      
       

På vilket sätt intresserar de ämnena dig?     

       

       

       

       

       

Betygsambition       
Vilka betyg siktar du 
på när du går ut 9:an? A B C D E F 
Matematik      
       

Svenska      
       

Engelska      
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C-språk, franska, tyska, 
spanska...      
      
NO, biologi, kemi, 
fysik…      
     
SO, historia, 
samhällskunskap, religion, 
geografi...      
       

Textilslöjd      
       

Träslöjd      
       

Bild      
       

Musik      
       

Idrott      
      
Annat, ange vad:       

     

I vilka ämnen kan det bli svårt att uppnå betyget som du siktar på? Motivera ditt svar!
 

       

       

Motivation att 
sikta högt       
Vad motiverar/skulle motivera dig 
att sikta på höga betyg? (A, B eller 
C) 

Rangordna från 1 till 10 där 1 är 
det som stämmer bäst!      

      

Jag vill...      

lära mig mer om ämnet      
komma in på en bra/speciell 
gymnasieutbildning      

ha beröm från kompisar          

beröm från föräldrar          

beröm från lärare          

visa för mig själv att jag kan          

dämpa min prestationsångest          

grupptyck från kompisar          

grupptryck från samhället          

för att det är lätt          

Annat, ange vad:          
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Hinder för att 
sikta högt           
Vad hindrar/skulle hindra dig från 
att sikta på högre betyg?  (A, B eller 
C) 

Rangordna från 1 till 10 där 1 är 
det som stämmer bäst!       

         

Jag tror att jag inte kan          

jag tycker att ämnet är ointressant          

jag har inte tid          

jag orkar inte          
jag behöver inte det för att komma in 
på utbildningen jag vill gå          

jag vill inte vara en "pluggis"          

grupptryck från kompisar          

grupptryck från samhället          
min lärare ger mig inte den hjälp jag 
behöver          

mina föräldrar ger mig inte den hjälp 
jag behöver          

Annat, ange vad          

           

           

Framtidsdrömmar           

Var vill du bo när du blir vuxen? Motivera ditt svar!     

      
Vad vill du jobba med som vuxen? Motivera ditt 
svar!     

      

      

Hur lång utbildning vill du gå? Grundskola Gymnasieskola Universitet/högskola Vet ej  

      

 
    

Bakgrund      
Vad jobbar din mamma med?      

       
Kryssa i din mammas 
utbildningsnivå: Grundskola Gymnasieskola Universitet/högskola  Vet ej  

 
      

Vad jobbar din pappa med?
     

  Grundskola Gymnasieskola Universitet/högskola Vet ej  

Kryssa i din pappas utbildningsnivå:      

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
 

 

Tabell 4: Elevers fritidsintressen angivet i procent, fördelat på betygsambition. 

Andel elever per fritidsintresse i procent  

Sport Estetiskt Kompisar Media, 

spel 

Läsa/skriva/

diskutera 

Häst, 

friluftsliv 

Familjen Studera/ 

läxor 

Textil A-B 46 48 33 29 9 9 8 7 

Textil C-E 49 36 36 30 11 6 2 4 

Samtliga  50 43 35 31 12 8 7 6 

 

 
 
Tabell 5: Tabellen visar antal elever som är intresserade av skolämnen, fördelat på betygsambition. 

 
Antal elever som är intresserade av skolämnen 

 
Totalt 
antal 
elever Musik NO Textil-

slöjd 
SO Idrott Eng. Matte Bild Sve. Språk Trä-

slöjd
Övrigt

Textil A-B 180 58 56 55 54 54 53 52 47 31 28 26 4 
Textil C-E 55 26 22 16 27 32 38 21 30 19 10 13 5 

Samtliga 201 106 100 71 96 111 111 92 90 64 45 57 9 

 
 

 

Tabell 6: Tabellen visar andel elever som eftersträvar A-B per skolämne i procent, fördelat på 

betygsambition i textilslöjd. 

Andel elever per ämne i procent 
 

Musik NO Textilslöjd SO Idrott Eng. Matte Bild Sve. Språk Träslöjd 

Textil A-B 79 79 100 73 81 80 82 82 81 71 91 

Textil C-E 47 46 0 53 62 70 41 49 55 57 22 

Samtliga 71 68 66 66 76 78 69 72 75 66 69 
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