
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomars motivation till att arbeta mot godkända 
betyg 

Tina Södergren Ericsson 

2017 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Pedagogik 

Hälsopedagogiska programmet 
Pedagogik 61–90 hp 

Handledare: Paula Larsson  
Examinator: Peter Gill  

En studie om elevers upplevelser av skolans 
utlärningsmetoder och betydelsen av socialt stöd 



 

 

 

 

 

 

 

 

Södergren Ericsson, T. (2017). Ungdomars motivation till att arbeta mot godkända 

betyg. En studie om elevers upplevelser av skolans utlärningsmetoder och betydelsen av 

socialt stöd. Gävle: Högskolan i Gävle. C-uppsats i pedagogik, 61–90 hp. Akademin för 

utbildning och ekonomi. Hälsopedagogiska programmet.  

 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som motiverar elever att arbeta mot 

godkända betyg samt vilka skillnader det finns i elevernas upplevelser av motivation på 

Kunskapsskolan respektive kommunala skolor i en storstad i Sverige. En kvantitativ 

metod har använts, där pappersenkäter delats ut till elever på respektive skola. Totalt 

deltog 55 elever i studien, 33 från Kunskapsskolan och 22 från den kommunala skolan. 

Enkäten innehöll mestadels frågor med svarsalternativ men även två öppna frågor. Data 

har analyserats och räknats om till procent som presenteras i tabeller. Enkätens öppna 

frågor presenteras i en tematisk analys. Resultatet visar att eleverna på Kunskapsskolan 

upplever en högre nivå av socialt stöd i skolan än eleverna på den kommunala skolan. 

Kunskapsskolans elever trivs även bättre med sina klasskamrater och övriga elever på 

skolan, jämfört med den kommunala skolan. Kunskapsskolan använder sig av ett 

kooperativt lärande med influens av tävlingsinriktat lärande medan den kommunala 

skolan använder individualistiskt lärande influerat av tävlingsinriktat.  

 

Nyckelord: motivation, skola, ungdomar, socialt stöd, kooperativt lärande, 

individualistiskt lärande, tävlingsinriktat lärande 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Den här studien har bidragit med nya kunskaper och insikter i vad som påverkat både 

mig själv och andra runt omkring mig i skolgången. Arbetet har varit både roligt och 

givande. Jag vill börja med att tacka skolorna som välkomnade mig och eleverna som 

deltog i undersökningen. Jag vill även tacka min handledare, Paula Larsson, som 

bidragit med kloka åsikter och svarat på mina många frågor. Jag vill tacka mamma, 

pappa och mina studiekamrater, Sara Boman och Johanna Bergsten, för hjälp när jag 

behövt nya synvinklar och stöttning i mitt arbete. Sist men inte minst vill jag tacka min 

trogne vän Frida Lindström som utan klagomål ställt upp och peppat när jag behövt det 

som mest.  



 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund .................................................................................................................. 1 

2.1 Skolans sociala miljö .......................................................................................... 2 

2.2 Socialt stöd ......................................................................................................... 2 

2.3 Utlärningsmetoder .............................................................................................. 3 

2.4 Svenska skolsystemet ......................................................................................... 4 

2.5 Kunskapsskolan .................................................................................................. 5 

2.6 Problemformulering ........................................................................................... 6 

3. Syfte .......................................................................................................................... 6 

3.1 Forskningsfrågor ................................................................................................. 6 

4. Metod ........................................................................................................................ 6 

4.1 Population och urval ........................................................................................... 7 

4.2 Genomförande .................................................................................................... 7 

4.3 Analys ................................................................................................................. 8 

4.4 Etiska överväganden ........................................................................................... 9 

4.5 Reliabilitet och validitet ................................................................................... 10 

5. Resultat ................................................................................................................... 10 

5.1 Utlärningsmetoder ............................................................................................ 10 

5.2 Skolans sociala miljö ........................................................................................ 12 

5.3 Socialt stöd ....................................................................................................... 13 

5.4 Motivation att arbeta mot godkända betyg ....................................................... 15 

6. Diskussion .............................................................................................................. 17 

6.1 Resultatdiskussion ............................................................................................ 17 

6.2 Metoddiskussion ............................................................................................... 19 

7. Slutsats .................................................................................................................... 21 

8. Framtida forskning ................................................................................................. 21 

9. Referenslista ........................................................................................................... 22 

Bilaga 1: Enkät om skolan ..............................................................................................  

Bilaga 2: Missiv ..............................................................................................................  



 

 

 

 

1 

 

1. Inledning  

Betygsresultaten i svenska skolan har genom åren försämrats (Skolverket, 2014). PISA-

undersökningen 2013 visade att de svenska elevernas kunskaper sjunkit sedan tidigare 

undersökning och därmed låg under genomsnittet för de länder som deltar i 

undersökningen. PISA-undersökningen är alltså en undersökning som mäter och jämför 

elevers kunskaper mellan olika länder (ibid.). Sveriges siffror är dock på väg mot rätt 

håll igen då Sverige enligt PISA-undersökningen 2015 visade bättre i resultat 

(Skolverket, 2016). I denna undersökning hamnade Sverige precis över genomsnittet, 

jämfört med övriga deltagande länder. Det innebär dock inte att samhället kan sluta 

arbeta med förbättring av elevers kunskaper. Det finns fortfarande faktorer som kan 

förbättras för eleverna i skolan.  

 

Kunskapsskolan använder sig av ett annorlunda arbetssätt jämfört med den typ av 

undervisning som vanligtvis används i den svenska skolan (Kunskapsskolan, u.å.). De 

lägger stort fokus på elevens personliga utveckling samt förberedelse inför gymnasium 

och högskola där eleven behöver ta mer ansvar för att klara sina studier. De har 

regelbundna samtal med eleverna om skolarbetets mål. Kunskapsskolan uppnår enligt 

Skolverkets databas Siris (2016) högre slutbetyg och fler elever som är behöriga för 

gymnasiet, jämfört med elever på kommunala skolor i staden. Om Kunskapsskolans 

arbetssätt ger bättre resultat än kommunala skolor, varför delas inte denna information? 

 

För mig som hälsopedagog är det här ett ämne som är intressant att undersöka, då det 

kan vara av betydelse för ett framtida arbete inom skolan. Om pedagogiken i en skola är 

avgörande för ett barns upplevelser i skolan är det av betydelse att undersöka vilka 

faktorer som ger positiva upplevelser och vilka faktorer som ger negativa upplevelser. 

En hälsopedagog kan som anställd av skolan utgå från resultatet i denna undersökning 

och i samarbete med lärare arbeta för ett förbättrat arbetssätt och ökade betygsresultat. 

 

2. Bakgrund 

I den här delen redovisas tidigare forskning på området, med inriktning på skolans 

sociala miljö, socialt stöd och utlärningsmetoder. Vidare ges en beskrivning av det 

svenska skolsystemet och Kunskapsskolan. 
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2.1 Skolans sociala miljö 

Skolor som inte arbetar aktivt för en god social miljö har högre frekvens av elever som 

mår fysiskt och psykiskt dåligt i skolan (Thapa, Cohen, Guffey & Higgins-D'Alessa, 

2013). Att arbeta för en god social miljö innebär framför allt att undervisning om 

normer och relationsfrämjande insatser prioriteras. Det innebär även att skolan arbetar 

för en demokratisk miljö där eleverna känner sig hörda och upplever en känsla av 

trygghet både fysiskt, psykiskt och socialt (ibid.). Forskning visar att elever som känner 

sig trygga i skolans sociala miljö har större chans att uppnå högre betygsresultat 

eftersom otrygghet kan skapa koncentrationssvårigheter och negativa associationer med 

skolan (Kwong & Davis, 2015). Med trygghet menas att eleven inte upplever risk för 

mobbning och elaka kommentarer från lärare och andra elever (ibid.). Även större 

skolor, med högre antal elever, kan bidra till en känsla av otrygghet i skolan (Thapa, et 

al.). 

Skolor som informerar elever om vikten av att visa respekt mot andra människor 

påverkar elevens välmående, genom att eleverna får känna sig delaktiga i ett socialt 

samspel mellan klasskamrater och lärare (Ryan & Patrick, 2001). Det finns ett samband 

mellan ömsesidig respekt och minskad mängd av störande beteende från elever på 

skolan, vilket resulterar i att elevernas känsla av trygghet på skolan ökar. Även skolor 

som uppmuntrar eleverna till att interagera med varandra under skoltid ökar chansen för 

elevernas välmående. Ömsesidig respekt och uppmuntran till samspel mellan 

klasskamrater i skolan korrelerar båda med ökad motivation till skolarbete och ger 

därmed eleven förutsättningar att uppnå högre betygsresultat (ibid.).  

2.2 Socialt stöd 

Elever som upplever att läraren lyssnar, bryr sig om och har tydliga förväntningar på 

eleven, har lättare för att visa engagemang i skolan (Klem & Connell. 2004). Elever 

som känner sig engagerade i skolan har även större chans att uppnå högre betygsresultat 

än de elever som upplever lägre socialt stöd. De senare visar lägre nivåer av 

engagemang och löper större risk för lägre betygsresultat (ibid.). Det är dock av 

betydelse att lärare inte har för höga förväntningar på sina elever, eftersom de kan 

uppleva högre press än vad som känns hanterbart och därmed tappa motivation till 

skolarbetet (Sarouni, Jenaabadi & Pourghaz, 2016). Elever som upplever hög mental 

press löper större risk för att må sämre i skolan, vilket även visar sig i elevernas 
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betygsresultat. Om eleven mår dåligt i skolan minskar risken för att denna ska uppnå ett 

godkänt betygsresultat. Läraren behöver hitta en balans mellan krav och förväntningar, 

som medför att eleven uppfattar dem som en stimulering och positiv uppmuntran samt 

känslan av att de är möjliga att uppnå (ibid.).  

Att eleverna känner sig hörda och respekterade av läraren, spelar stor roll i elevens 

välmående (Anderson & Graham, 2016). Känslan av välmående kan även öka om 

eleverna känner att de har en möjlighet att påverka sin omgivning och utbildning. Detta 

innebär att eleverna behöver lärare som lyssnar på dem och visar respekt för deras 

åsikter. Elevernas välmående kan resultera i att motivationen ökar och därmed skapas 

förutsättningar för högre betyg (ibid.).  

Det kan även vara av betydelse för elevernas betygsresultat att uppleva socialt stöd från 

sina klasskamrater och övriga elever på skolan (Kiefer, Alley & Ellerbrock, 2015). Med 

stöd menas i detta fall att klasskamrater uppmuntrar varandra till att utföra 

skoluppgifter, att hjälpa till när någon inte förstår och stötta när någonting i skolarbetet 

gått dåligt. För att öka elevernas välmående och motivation i skolan så kan stödet från 

klasskamrater ibland upplevas som viktigare än stödet från lärare (ibid.).  

2.3 Utlärningsmetoder 

Det finns tre stora teorier i forskningen som handlar om hur läraren ska undervisa 

eleverna och hjälpa dem att ta in ny information (Saleh, 2011). De tre teorierna benämns 

som individualistiskt lärande, kooperativt lärande och tävlingsinriktat lärande.  

Det individualistiska lärandet utgår från att läraren uppmuntrar eleverna till ett 

individuellt arbete med individuella mål (Saleh, 2011). Eleverna uppmuntras till att 

sträva efter sina egna mål och inte lägga någon vikt på andra elevers mål, då de är 

irrelevanta för elevens personliga mål (ibid.).  

Kooperativt lärande utgår från metoder som kan ses som motsatser till individualistiskt 

lärande (Saleh, 2011). Läraren uppmuntrar eleverna till samarbete och grupparbeten. 

Ofta görs detta i mindre grupper som ska utföra en eller flera uppgifter. Eleverna arbetar 

mot gemensamma mål och uppmuntras till att dela idéer med varandra (ibid.).  

Tävlingsinriktat lärande innebär att eleverna strävar efter att uppnå bättre resultat än 

sina klasskamrater (Cheema & Kitsantas, 2016). Strävandet efter att vinna motiverar 
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eleverna till att arbeta hårdare och kämpa mer. När eleverna har utfört sitt arbete bättre 

än sina klasskamrater har de nått sina mål (ibid.).   

Forskning inom området har visat att kooperativt lärande är att föredra för elevernas 

kreativitet och betygsresultat (Cheema & Kitsantas, 2016). Kooperativt lärande 

uppmuntrar mer till kreativt arbete än vad individualistiskt lärande gör, eftersom 

eleverna diskuterar mer med varandra och upptäcker därmed nya tankesätt (Saleh, 

2011). Elevernas ökade kreativitet leder även till ökat engagemang och ökade 

betygsresultat (ibid.).  

Det finns även forskning som visar på att tävlingsinriktat lärande motiverar elever mer 

än de övriga teorierna (Cheema & Kitsantas, 2016). Det förekommer elever som blir 

motiverade av att uppnå högre resultat än sina klasskamrater och därför kan det vara en 

resultatgivande strategi (ibid.). 

2.4 Svenska skolsystemet 

Sverige har, enligt svensk lag, ett skolsystem med skolplikt (SFS 2010:800). 

Skolplikten gäller grundskolan och innebär att alla har rätt att gå skolan, men även en 

skyldighet att delta i undervisningen. Grundskolan omfattar nio års undervisning (åk 1–

9) och påbörjas oftast när barnet är 7 år. Därefter har eleverna rätt till en 

gymnasieutbildning, men till skillnad mot grundskolan är den frivillig att fullfölja 

(ibid.).  

Det finns både kommunala och fristående grundskolor i Sverige (Skolverket, u.å.). 

Kommunala skolor drivs av kommunen medan fristående skolor är privatägda, av 

exempelvis ett bolag eller en förening. Fristående skolor ska ha motsvarande 

undervisning som de kommunala skolorna och är, precis som kommunala, öppna för 

alla (ibid.). 

Undervisningen i alla Sveriges skolor styrs av en läroplan (Skolverket, 2011). En 

läroplan är en bestämmelse om vad undervisningen och skolan ska innehålla för att få 

bedriva skolverksamhet. Läroplanen innehåller tre huvudkategorier: skolans värdegrund 

och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för undervisningen samt kursplaner som 

kompletteras med kunskapskrav. Läroplanerna är obligatoriska för både kommunala och 

fristående skolor (ibid.).  
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Det finns även bestämmelser för att skolan ska ha personliga samtal mellan lärare, 

vårdnadshavare och elev, minst en gång per år (SFS 2010:800). Samtalen kallas för 

utvecklingssamtal där vederbörande diskuterar hur eleven trivs på sin skola, hur 

skolarbetet har gått och elevens eventuella framtidsutsikter (ibid.).  

2.5 Kunskapsskolan 

I den här delen presenteras hur Kunskapsskolan beskriver skolan och dess arbetssätt.  

Kunskapsskolan informerar om att de utgår från samma läroplan som alla andra skolor, 

men har valt ett eget arbetssätt som skiljer dem från övriga skolor (Kunskapsskolan, 

u.å.). Kunskapsskolans vision är att eleverna ska lära sig planering, målsättning och 

självständighet i sitt arbete, som förberedelse för gymnasie- och universitetsutbildning. 

De arbetar efter elevens individuella förutsättningar och strävar efter utveckling hos 

varje individ. Kunskapsskolan menar även att deras arbetssätt passar alla elever, då 

varje person kan anpassa skolarbetet efter sina styrkor och svagheter. Det sker genom 

att eleverna själva kan påverka hur mycket tid som läggs på respektive ämne. Eleverna 

träffar sin lärare en gång i veckan för ett privat samtal om målen med skolarbetet. Under 

samtalet planeras vad som ska åstadkommas och hur mycket tid som bör läggas ner för 

att uppnå målet (ibid.). 

Kunskapsskolans arbetssätt utgår från något som de kallar för ”steg” (Kunskapsskolan, 

u.å.). I grundämnen som svenska, engelska och moderna språk finns kapitel med 

nummer 1–35, det är alltså dessa som benämns som steg. Varje steg innehåller uppgifter 

som ska avklaras för att få gå vidare till nästa steg. När eleven påbörjar en utbildning på 

Kunskapsskolan placeras denne in på det steg som motsvarar elevens tidigare kunskap 

(ibid.).  

Kunskapsskolan har ett öppet skolklimat (Kunskapsskolan, u.å.) som innebär att 

eleverna inte sitter tillsammans med sina klasser i klassrum under dagen. Eleverna 

träffas i respektive klass på morgonen och även en kort stund på eftermiddagen. Övrig 

tid sitter eleverna på valfri del i skolan där de även socialiserar med övriga klasser och 

årskurser. Skolans lärare är utplacerade på olika delar av skolan där eleverna kan välja 

att sitta eller gå till för att få hjälp med sitt arbete. Kunskapsskolan menar på att 

arbetssättet hjälper eleverna ytterligare genom att eleverna lättare hittar vänner. De får 
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även en chans att socialisera sig med lärarna i en avslappnad miljö, vilket ökar chansen 

till en nära relation med sina lärare (ibid.).   

2.6 Problemformulering 

Kunskapsskolans elever uppnår högre betygsresultat än elever i kommunala skolor i en 

större stad i Sverige (Siris, 2016). Läsåret 2015/2016 hade 95,3% av eleverna på 

Kunskapsskolan uppnått kunskapskraven i alla skolämnen när de avslutade åk 9, medan 

67,9% av eleverna i stadens kommunala skolor uppnådde samma resultat (ibid.). 

Kunskapsskolan uppnådde ett meritvärde på 266,4 medan stadens kommunala skolor 

hade ett meritvärde på 217,9. Ett meritvärde innebär en uträkning av elevernas 

betygsvärden i de olika ämnesbetygen. Det innebär att eleverna på Kunskapsskolan inte 

bara lyckats med att få ett högre antal elever som uppnått godkända betyg, utan även att 

eleverna på skolan uppnår högre betyg i skolan (ibid.).  

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som motiverar elever att arbeta mot 

godkända betyg. Studien kommer även undersöka vilka skillnader det finns i elevernas 

upplevelser av motivation i Kunskapsskolan respektive kommunala skolor i en storstad i 

Sverige. 

3.1 Forskningsfrågor 

• Vilka skillnader finns i elevernas upplevelser av de olika skolornas 

utlärningsmetoder? 

• Vilka skillnader finns i elevernas upplevelser av socialt stöd på de olika 

skolorna? 

 

4. Metod 

I denna del presenteras metoden som har använts och varför just den metoden varit 

fördelaktig för studiens syfte. Den avslutas sedan med beskrivning av studiens validitet 

och reliabilitet samt ett avsnitt om studiens etiska överväganden. 

 

Studien är utförd med en kvantitativ metod. En kvantitativ metod innebär att man 

presenterar ett resultat i form av siffror och är därför fördelaktig för studier med ett 
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större urval (Bryman, 2011). I denna studie användes ett större urval, ett större antal 

elever, för att kunna se om det finns några återkommande skillnader mellan skolorna. I 

den kvantitativa metoden valdes pappersenkäter (se bilaga 1) för att eleverna inte skulle 

behöva ha tillgång till dator. 

4.1 Population och urval 

Populationen i denna undersökning är alla grundskoleelever i kommunala skolor och på 

Kunskapsskolan i en stor stad i Sverige. För att göra undersökningen mer tidseffektiv 

valdes att göra ett urval av populationen. Valet föll då på ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval består enligt Bryman (2011) av personer som finns tillgängliga och 

nära till hands för forskaren. Urvalet blev därmed två skolor som redan var bekanta för 

författaren, Kunskapsskolan och en annan kommunal skola i samma stad.  

 

Studien är även begränsad genom att endast inkludera elever i årskurs nio. Detta för att 

eleverna hunnit fylla 15 år och deltagandet därmed inte kräver tillstånd från 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom urvalet fortfarande var stort valdes 

ytterligare en begränsning genom att använda två klasser på Kunskapsskolan och en 

klass på den kommunala skolan. Att två klasser användes från Kunskapsskolan beror på 

att deras klasser innehåller betydligt färre elever än den kommunala skolan. Lärarna 

som kontaktats på respektive skola valde själva ut vilken/vilka klasser som hade 

möjlighet att delta i studien.  

4.2 Genomförande 

Frågorna till enkäten togs fram med hjälp av tidigare forskning om skolans sociala 

miljö, socialt stöd av lärare och klasskamrater samt forskning om teorier på 

utlärningsmetoder i skolan (se bakgrund). Enkäten började med faktafrågor om antal 

timmar eleverna går i skolan och dylikt. Detta för att de är lätta att besvara, vilket kan 

öka respondentens intresse för att fortsätta fylla i enkäten (Trost, 2012). Efter enkätens 

faktafrågor fortsattes med frågor om elevens personliga upplevelser av olika faktorer i 

skolan. Faktafrågorna var utformade som frågor med konkreta svarsalternativ medan 

frågorna om elevernas egna upplevelser utformades som frågor med svar på skala 1–5. 

Enkäten avslutades även med en öppen fråga för att respondenten skulle få en möjlighet 

att tillägga något eget som kunde vara till nytta för studien (ibid.).  
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Eftersom enkätens utformning är av betydelse för hur den uppfattas och hur motiverat 

respondenten svarar (Trost, 2012) så var målet att utforma en tydlig och strukturerad 

enkät. Inför varje ny frågetyp skrevs en instruktion och en beskrivning om vad som 

kommer härnäst. Frågorna delades även in i underrubriker för att öka tydligheten. Ett 

missiv placerades som framsida på enkäterna (se bilaga 2). Enkäten lästes igenom för att 

undvika stavfel och därefter fick en utomstående person i urvalsåldern fylla i enkäten 

och dela sina åsikter om frågeformuleringar samt utseende.  

 

När enkäten var färdig kontaktades rektorer på respektive skola via mail, med 

beskrivning av studiens syfte och frågan om de kunde ta emot studiens enkäter på sin 

skola. På den kommunala skolan kom svaret från en idrottslärare, istället för rektorn 

som kontaktats, med ett godkännande och förslag på tid. Kunskapsskolans rektor 

svarade dock inte. Istället kontaktades en, för författaren, bekant som arbetar som lärare 

på Kunskapsskolan. Läraren hänvisade till den arbetskamrat som har åk 9 som 

ansvarsområde och som sedan godkände studien. Vid besök på skolorna delades enkäter 

ut till totalt 55 elever; 33 elever på Kunskapsskolan och 22 elever på den kommunala 

skolan (se tabell 1).  

 

Tabell 1 Respondenter 

 Kunskapsskolan Kommunal skola 

 Antal % Antal  % 

Flickor 15 45 11 50 

Pojkar 17 52 11 50 

Annat 1 3 0 0 

Total 33 100 22 100 

 

4.3 Analys 

Enkäternas svarsresultat sammanställdes och analyserades. Frågorna med alternativ 

sammanställdes och räknades om till procent i Microsoft Office Excel. Resultatet 

presenteras i procent för att tydliggöra skillnaderna i resultatet, dels för att antalet elever 

varierade i klasserna, men även för att det var olika många av respektive kön som 

deltog. Därefter skapades tabeller på de frågor som ansågs mest relevanta för studien, 

medan de övriga endast beskrivs i text. Tabellerna utformades i Microsoft Office Word 
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med en fråga per tabell och jämförelse av de två skolorna. Detta för att enkelt kunna 

avläsa skillnaden i svaren mellan de olika skolorna.  

 

De två öppna frågorna i enkäten analyserades med en kvalitativ induktiv tematisk analys 

där de olika svaren delades in i teman och sammanställdes utifrån dessa. En kvalitativ 

induktiv tematisk analys innebär att studiens presenterade teman framställts utifrån 

studiens resultat (Bryman, 2011). Att dela in svaren i teman innebär att återkommande 

ämnen eller svar i materialet delas in i respektive tema (ibid.). Detta innebär att svaren 

på enkäterna noggrant lästs igenom och delats in i teman som visar om flera 

respondenter uppgett liknande svar. De teman som skapades i analysen blev 

”Framtidsvisioner” och ”Socialt stöd”.  

4.4 Etiska överväganden 

Studiens etiska överväganden utgick från fyra grundläggande etiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet uppfylldes genom att 

informera eleverna om undersökningens syfte. Eleverna informerades även om att 

enkäten är frivillig och att de inte behöver fullfölja eller lämna in en påbörjad enkät, 

men att deltagande inte kan avbrytas efter inlämnad enkät då det är omöjligt att veta 

vilken enkät som tillhörde den specifika eleven (ibid.). Samtyckeskravet uppfylldes 

genom att eleverna fick frågan om de ville delta och blev samtidigt informerade om att 

deltagande var frivilligt. Eleverna i nionde klass är dessutom 15 år fyllda och därmed 

krävdes inget tillstånd från föräldrar för elevernas deltagande (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Genom att inte inkludera några personuppgifter i enkäten och dessutom informera 

eleverna om att all data behandlas konfidentiellt, uppfyller studien både anonymitet och 

konfidentialitetskravet i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna 

informerades även om att enkäterna inte innehåller några namn och blir därför 

anonyma. Nyttjandekravet uppfylldes när eleverna informerades om att all insamlad 

data endast kommer att användas till denna undersökning (Bryman, 2011).  
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4.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som samspelar med varandra i forskningsstudier 

(Trost, 2012). Reliabilitet mäter undersökningens nivå av tillförlitlighet. Detta innebär 

att när en studie använt sig av enkäter, är det av stor betydelse att enkäten inte innehållit 

krångliga ord eller meningar som kan tolkas olika av individerna. För att öka den här 

studiens reliabilitet anpassades ordval och formuleringar till unga vuxna genom att 

utesluta ord som kan uppfattas som svåra. En utomstående person i samma ålder som 

respondenterna fick tycka till om frågornas formuleringar för att säkerställa att enkäten 

var lätt att förstå. Detta för att öka studiens reliabilitet.  

 

Validitet är ett begrepp som mäter studiens giltighet (Trost, 2012). Det innebär att 

studien mäter det som är avsett att mätas i studiens syfte. I denna studie innebär det att 

enkäterna som använts har mätt det som studiens syfte efterfrågar. För att höja 

validiteten utformades frågorna, som tidigare nämnts, med hjälp av tidigare forskning 

på området (ibid.).  

 

5. Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Resultatet presenteras i text och tabeller. Detta 

för att få en tydligare översikt av skillnaden mellan de undersökta skolorna. 

Resultatdelen redovisar även resultatet från studiens tematiska analys. 

5.1 Utlärningsmetoder 

Majoriteten av eleverna har 5–7 timmar långa skoldagar (88% på Kunskapsskolan och 

91% på den kommunala). På Kunskapsskolan har majoriteten av eleverna inga läxor alls 

(85%) medan de flesta på den kommunala skolan har ca 1–3 läxor per vecka (64%). 

Kunskapsskolans elever har 4–5 lärarledda lektioner i veckan, medan eleverna på den 

kommunala skolan har lektioner dagligen. Lektionerna på Kunskapsskolan är i 

genomsnitt 40 minuter långa och lektionerna på den kommunala skolan i genomsnitt är 

60 minuter långa.  

 

Att ha målsamtal med sin lärare sker inom båda undersökta skolor och skillnaden i den 

frekvens som eleverna har samtalen är inte så stor (61% på Kunskapsskolan och 45% på 

den kommunala skolan). Dessa målsamtal sker ca en gång i veckan och innebär att 
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eleverna diskuterar målen med skolarbetet med sin lärare. Att ha personliga samtal med 

sin lärare förekommer i högre frekvens på Kunskapsskolan än på den kommunala 

skolan. Kunskapsskolans elever har i genomsnitt personliga samtal med läraren en gång 

i veckan (82%). På den kommunala skolan förekommer det mer sällan än en gång per 

vecka. Med personliga samtal menas samtal av det mer privata slaget, där eleverna får 

prata om ämnen ej relaterade till skolan.   

 

Hälften av eleverna på båda skolorna föredrar att arbeta i grupp med uppgifter i skolan 

(42% på Kunskapsskolan och 50% på den kommunala) medan övriga hälften föredrar 

att arbeta individuellt (48% på Kunskapsskolan och 41% på den kommunala). På 

Kunskapsskolan föredrog eleverna grupparbeten med motiveringen att det är givande att 

diskutera samt höra andras åsikter. På den kommunala skolan valdes grupparbeten för 

att det är roligare eller för att inte behöva arbeta lika mycket. De elever på 

Kunskapsskolan som föredrog individuellt arbete valde det för att de kan sträva efter 

egna mål och inte behöver anpassa sitt arbete efter andra. Eleverna på den kommunala 

skolan föredrog individuellt arbete för att det är lättare att fokusera på arbetet.  

 

Nedan följer en tabell (tabell 2) som redovisar hur nöjda eleverna är med antal läxor och 

antal prov de har i skolan.  

 

Tabell 2. Hemarbete och prov 
 

Jag är nöjd med antalet läxor jag har. 

 Kunskapsskolan (%) Kommunal skola (%)  
Flickor Pojkar Annat Total Flickor  Pojkar Total 

5 Stämmer helt 42 39 3 85 9 14 23 

4 3 6 0 9 18 5 23 

3 0 3 0 3 14 0 14 

2 0 3 0 3 9 5 14 

1 Stämmer inte alls 0 0 0 0 0 27 27  
Jag är nöjd med antalet prov jag har  

 Kunskapsskolan (%) Kommunal skola (%)  
Flickor Pojkar Annat Total Flickor  Pojkar Total 

5 Stämmer helt 30 30 3 64 0 14 14 

4 15 18 0 33 9 9 18 

3 0 0 0 0 32 0 32 

2 0 0 0 0 9 5 14 

1 Stämmer inte alls 0 3 0 3 0 23 23 
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Kunskapsskolans elever var relativt överens och nöjda över båda dessa faktorer (85% 

var nöjda med antal läxor och 64% med antal prov) medan den kommunala skolans 

elever visade mer blandade åsikter (se tabell 2). På den kommunala skolan var pojkarna 

mer nöjda än flickorna både med antalet läxor och antalet prov medan på 

Kunskapsskolan fanns en jämn fördelning mellan elevernas uppfattning.  

 

På Kunskapsskolan upplever majoriteten av eleverna att de uppmuntras till att 

samarbeta med sina klasskamrater i skolan (76%), medan ungefär hälften av eleverna på 

den kommunala skolan upplever detsamma (54%). Eleverna nämner dock även att de 

uppmuntras till individuellt arbete (78% på Kunskapsskolan och 82% på den 

kommunala skolan). Eleverna på båda skolorna upplever därmed att läraren uppmuntrar 

dem till båda typer av arbete.  

 

Majoriteten av Kunskapsskolans elever och endast ett fåtal elever på den kommunala 

skolan anser att det är lätt att uppnå höga betyg i skolan (59% på Kunskapsskolan och 

18% på den kommunala). Eleverna på båda skolorna motiveras av att uppnå högre 

resultat än sina klasskamrater (63% på Kunskapsskolan och 77% på den kommunala).  

5.2 Skolans sociala miljö 

Tabell 3 visar att majoriteten av eleverna på Kunskapsskolan trivs bättre med sina 

klasskompisar än vad eleverna på den kommunala skolan gör. Eleverna på båda 

skolorna trivs bättre med sina klasskamrater än med övriga elever på skolan.  

 

Tabell 3. Trivsel i skolan  
 

Jag trivs med mina klasskamrater. 

 Kunskapsskolan (%) Kommunal skola (%)  
Flickor Pojkar Annat Total Flickor  Pojkar Total 

5 Stämmer helt 30 30 3 64 32 9 41 

4 15 9 0 24 9 27 36 

3 0 6 0 6 9 5 14 

2 0 3 0 3 0 5 5 

1 Stämmer inte alls 0 3 0 3 0 5 5  
Eleverna på min skola får mig att må bra.  

 Kunskapsskolan (%) Kommunal skola (%)  
Flickor Pojkar Annat Total Flickor  Pojkar Total 

5 Stämmer helt 18 24 0 42 14 18 32 

4 24 15 0 39 23 14 36 
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3 3 6 3 12 9 9 18 

2 0 3 0 3 5 5 9 

1 Stämmer inte alls 0 3 0 3 0 5 5 

 

Kunskapsskolans elever trivs bättre med sina klasskamrater än vad eleverna på den 

kommunala skolan gör (64% på Kunskapsskolan och 41% på den kommunala) (se 

tabell 3). På den kommunala skolan finns även en markant skillnad mellan könen, där 

flickor uppges trivas bättre med sina klasskamrater än vad pojkarna gör. Färre antal 

elever på båda skolorna trivs med skolans övriga elever (42% på Kunskapsskolan och 

32% på den kommunala). Majoriteten av eleverna på båda skolorna uppgav att de 

känner sig trygga på skolan (82% på Kunskapsskolan och 70% på den kommunala). 

 

5.3 Socialt stöd 

Eleverna på båda skolorna upplever att lärarna bryr sig om dem (87% på 

Kunskapsskolan och 82% på den kommunala). De upplever även att lärarna på skolan 

får dem att må bra (84% på Kunskapsskolan och 73% på den kommunala skolan) och 

att de ökar elevernas intresse för att lära sig nya saker (66% på Kunskapsskolan och 

50% på den kommunala).  

 

Tabell 4 visar att fler elever på den kommunala skolan än på Kunskapsskolan upplever 

sig ha lätt för att prata med sina lärare och att de lyssnar på elevernas problem.  

 

Tabell 4. Lärarstöd 
 

Jag har lätt för att prata med mina lärare. 

 Kunskapsskolan (%) Kommunal skola (%)  
Flickor Pojkar Annat Total Flickor  Pojkar Total 

5 Stämmer helt 24 27 3 55 32 32 64 

4 15 9 0 24 14 9 23 

3 3 9 0 12 0 9 9 

2 0 3 0 3 5 0 5 

1 Stämmer inte alls 0 6 0 6 0 0 0  
Mina lärare lyssnar på mina problem.  

 Kunskapsskolan (%) Kommunal skola (%)  
Flickor Pojkar Annat Total Flickor  Pojkar Total 

5 Stämmer helt 27 27 0 55 41 27 68 

4 15 15 3 33 0 9 9 

3 3 3 0 6 9 9 18 
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2 0 0 0 0 0 5 5 

1 Stämmer inte alls 0 6 0 6 0 0 0 

 

På båda skolorna upplever eleverna att de har lätt för att prata med sina lärare och att 

lärarna lyssnar på elevernas problem (se tabell 4). Bland eleverna på Kunskapsskolan 

syns inga större skillnader mellan könen angående de två påståendena. På den 

kommunala skolan är det betydligt fler flickor än pojkar som anser att lärarna lyssnar. 

Tabellen visar att fler flickor anser att lärarna lyssnar på deras problem än antal flickor 

som har lätt för att prata med sina lärare. För pojkarna är det tvärtom. Fler pojkar anser 

att de har lätt för att prata med läraren än de anser att lärarna lyssnar.  

 

Eleverna både på Kunskapsskolan och den kommunala skolan anser att lärarna försöker 

hjälpa till när eleverna har problem (85% på Kunskapsskolan och 73% på den 

kommunala). På den kommunala skolan är det dock betydligt färre pojkar än vad det är 

flickor som upplever detta (18% pojkar och 41% flickor).  

 

Tabellen nedan (tabell 5) redovisar elevernas upplevelse av tillgängliga lärare och deras 

engagemang för elevens framtid.  

 

Tabell 5. Stöd i lärande  
 

Det finns tillgängliga lärare när jag behöver dem. 

 Kunskapsskolan (%) Kommunal skola (%)  
Flickor Pojkar Annat Total Flickor  Pojkar Total 

5 Stämmer helt 9 9 0 18 18 14 32 

4 27 24 0 52 18 27 45 

3 9 12 3 24 9 0 9 

2 0 3 0 3 0 5 5 

1 Stämmer inte alls 0 3 0 3 0 5 5  
Mina lärare bryr sig om min framtid. 

 Kunskapsskolan (%) Kommunal skola (%)  
Flickor Pojkar Annat Total Flickor  Pojkar Total 

5 Stämmer helt 27 24 0 52 18 14 32 

4 12 15 0 27 23 18 41 

3 6 6 3 15 5 9 14 

2 0 3 0 3 0 9 9 

1 Stämmer inte alls 0 3 0 3 0 0 0 
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Eleverna på den kommunala skolan förefaller vara mer nöjda med lärarnas 

tillgänglighet än eleverna på Kunskapsskolan (18% på Kunskapsskolan och 32% på 

kommunala skolan). Däremot upplever fler av Kunskapsskolans elever att lärarna 

engagerar sig i elevens framtid, än den kommunala skolans elever (52% på 

Kunskapsskolan, 32% på den kommunala). 

5.4 Motivation att arbeta mot godkända betyg 

Nedan följer resultatet på den tematiska analysen av enkätens öppna frågor.  

 

5.4.1 Framtidsvisioner 

Majoriteten av elever på båda skolorna motiveras av att komma in på ett bra gymnasium 

och i framtiden kunna få ett jobb de känner sig nöjda med och trivs på. Fler av eleverna 

på Kunskapsskolan nämner att det som motiverar dem mest, är tanken på att komma in 

på ett bra gymnasium för att få en bra utbildning. 

 

Det som motiverar mig är att betygen spelar roll för min framtid. Har man 

bra betyg kan man komma in på en bra skola som ger bra utbildning. 

[Elev på Kunskapsskolan] 

 

Jag vill ha bra betyg så att jag kan komma in på det gymnasium jag vill gå 

på. [Elev på Kunskapsskolan] 

 

Eleverna på den kommunala skolan var även de fokuserade på gymnasium och sina 

framtidsutsikter. En återkommande faktor på den kommunala skolan visade sig vara att 

få en bra framtida ekonomi. Många elever motiveras av att komma in på ett bra 

gymnasium för att få en stabil ekonomi i framtiden: 

 

Min framtid. Att ha en stabil ekonomi och på så sätt leva livet till fullo. 

[Elev på den kommunala skolan] 

 

Så att jag kan skapa ett bra framtida liv och ha det bra ställt osv. 

[Elev på den kommunala skolan] 
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5.4.2 Socialt stöd 

Lärarstöd 

Eleverna på den kommunala skolan var tydliga med att lärarstöd är något som motiverar 

dem till att arbeta för att få godkända betyg. Ingen av eleverna på Kunskapsskolan 

nämnde något om lärarstöd.  

 

När läraren stöttar mig. [Elev på kommunala skolan] 

 

Att mina lärare ska bli glada och tycka att jag är duktig.  

[Elev på kommunala skolan] 

 

Klasskamrater 

Både eleverna på Kunskapsskolan och eleverna på den kommunala skolan nämnde sina 

klasskamrater som motivationsfaktorer. De här faktorerna skiljde sig dock mellan de 

olika skolorna. På Kunskapsskolan redovisade eleverna att de motiverades av att uppnå 

högre resultat än sina klasskamrater. Exempel på detta visas i två citat nedan.  

 

Jag är tävlingsinriktad, så jag känner ett starkt behov av att vara bäst. 

[Elev på Kunskapsskolan] 

 

Jag vill vara bäst. Jag och mina kompisar brukar visa våra resultat och 

jämföra dom. [Elev på Kunskapsskolan] 

 

På den kommunala skolan svarade några elever att de motiveras av att uppnå högre 

resultat än sina klasskamrater, men att detta inte var något som visades utåt mot 

klasskamraterna. 

 

Jag vill helst få högre betyg än mina kompisar för då känner jag mig bra. 

(Men det är bara för mig själv, inget jag säger till dom).  

[Elev på kommunala skolan] 
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Flera av eleverna på den kommunala skolan ansåg även att det är av betydelse för 

motivationen i skolan att man får stöd och hjälp från klasskamrater. Som exempel på 

detta svarade två eleverna detta som motivationsfaktor till skolarbetet: 

 

”Kompisar.” [Elev på kommunala skolan] 

 

”Det är roligt när man kan samarbeta med kompisar.”  

[Elev på kommunala skolan] 

 

6. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som eleverna anger motivera dem 

till godkända betyg samt vilka skillnader som finns i elevernas upplevelse mellan 

Kunskapsskolan och en kommunal skola. Undersökningen har därför utgått från att 

studera om det finns några skillnader i de olika skolornas utlärningsmetoder och deras 

sociala stöd. I avsnitten nedan kommer först resultatet och sedan studiens använda 

metod att diskuteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i studien redovisar att det finns skillnader mellan de olika skolorna och 

elevernas upplevelser av skolan. De största konkreta skillnaderna är att Kunskapsskolan 

har färre antal läxor och betydligt färre antal lärarledda lektioner i veckan. 

Kunskapsskolans elever hade även högre antal målsamtal med sina lärare än eleverna på 

den kommunala skolan. Det är något som kan påverka eleverna positivt genom att 

elever med tydliga förväntningar och tydliga mål i sitt skolarbete visar högre 

engagemang i skolan (Klem & Connell. 2004).  

Det finns dock en risk för att målsamtal kan påverka eleverna negativt. Elever som 

upplever att de inte når upp till lärarens förväntningar kan istället tappa motivation i 

skolan (Sarouni, Jenaabadi & Pourghaz, 2016). Att eleverna på den kommunala skolan 

uppgett att de sällan har personliga samtal med sina lärare är något som kan tänkas ha 

negativ inverkan på elevernas motivation i skolan. Elever behöver känna sig hörda för 

att känna sig motiverade i sitt skolarbete (Anderson & Graham, 2016). Målsamtal och 

personliga samtal är två faktorer som onekligen ser ut att vara betydelsefulla för 

elevernas slutbetyg (Klem & Connell, 2004). I en jämförelse med den kommunala 
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skolan är det troligt att dessa samtal är en orsak till att en något högre andel av 

Kunskapsskolans elever upplever att läraren får dem att må bra, att de intresserar sig för 

elevernas framtid och att de ökar elevernas intresse för att lära sig nya saker.  

Kunskapsskolans elever uppger även att de trivs bättre med sina klasskamrater än vad 

eleverna på den kommunala skolan gör. Även detta kan vara av betydelse för elevernas 

motivation till skolarbete då stöd från klasskamrater har visat sig vara betydelsefullt för 

elevens välmående (Kiefer, Alley & Ellerbrock, 2015). Däremot syns en skillnad, i båda 

skolorna, på hur bra de trivs med klasskamraterna och hur bra de trivs med övriga elever 

på skolan då båda skolornas elever uppger att de trivs bättre med sina klasskamrater än 

skolans övriga elever. På den kommunala skolan kan det bero på att de mestadels har 

lärarledda lektioner och därmed inte samma möjlighet att skapa relationer till övriga 

elever på skolan. På Kunskapsskolan däremot sitter eleverna i allmänna utrymmen och 

arbetar (Kunskapsskolan, u.å.), vilket innebär att de borde ha samma möjlighet att 

umgås med övriga elever på skolan som med sina klasskamrater. Kunskapsskolans 

elever visade dock att de var något mer nöjda med övriga elever på skolan än vad den 

kommunala skolan var. I och med detta kan det tänkas att eleverna upplever en god 

social miljö i skolan som därmed ökar elevernas motivation och välmående i skolan 

(Ryan & Patrick, 2001). 

Något högre frekvens av Kunskapsskolans elever uppgav att de känner sig trygga på 

skolan jämfört med eleverna på den kommunala skolan. Även det kan påverka 

upplevelsen av skolans sociala miljö vilket innebär att elevernas välmående i skolan 

påverkas och därmed även betygsresultaten (Kwong & Davis, 2015). Genom det kan 

det tänkas att Kunskapsskolan har en högre frekvens av elever som upplever en känsla 

av välmående i skolan.  

Majoriteten av eleverna på de undersökta skolorna motiveras av att uppnå högre betyg 

än sina klasskamrater. Detta innebär att eleverna motiveras av ett tävlingsinriktat 

lärande som ökar elevernas motivation till att arbeta hårdare i skolarbetet (Cheema & 

Kitsantas, 2016). Att majoriteten av eleverna upplever arbetet som tävlingsinriktat kan 

däremot påverka elever som inte uppnår samma nivå som övriga klasskamrater på ett 

negativt sätt. Detta eftersom eleven, som tidigare nämnts, kan påverkas negativt av att 
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inte uppnå de upplevda förväntningar och krav som finns i skolan (Sarouni, Jenaabadi 

& Pourghaz, 2016).  

Resultatet redovisade att det fanns skillnader mellan Kunskapsskolans elever och den 

kommunala skolans elever i hur de kände sig tävlingsinriktade. Kunskapsskolans elever 

har ett mer öppet och uttalat tävlingsinriktat beteende när de jämför sina resultat med 

kamrater. Den kommunala skolans elever upplever att de blir motiverade av att vara 

bättre än sina klasskamrater, men att det inte uttalas mot kamraterna. I och med detta 

verkar det som att båda skolorna har en influens av tävlingsinriktat lärande i 

utbildningen (Cheema & Kisantas, 2016). 

Resultatet redovisade att hälften av eleverna på de båda skolorna motiverades av 

grupparbeten och resterande av individuellt arbete. Motiveringarna skiljde sig dock 

mellan skolorna. På Kunskapsskolan motiverades eleverna som valde grupparbete av att 

diskutera och höra andra elevers åsikter medan den kommunala skolans elever ansåg att 

grupparbeten var det bättre alternativet för att de inte behöver arbeta lika mycket. De 

föredrog även grupparbeten för att det anses roligare. Detta stämmer in med kooperativt 

lärande där eleven motiveras av att få samarbeta med sina klasskamrater (Saleh, 2011). 

Ett högre antal elever på Kunskapsskolan, jämfört med elever på den kommunala 

skolan, uppger att lärarna uppmuntrar dem till att samarbeta med sina klasskamrater i 

skolan. I och med detta verkar det som att Kunskapsskolan har anammat ett kooperativt 

lärande i sitt utlärande. Motiveringen från Kunskapsskolans elever uppfattas som att 

kooperativt lärande motiverar eleverna, eftersom det bekräftar att det förbättrar 

elevernas perspektiv med hjälp av diskussioner och delgivande av åsikter (ibid.). Största 

delen av eleverna på den kommunala skolan anser att de blir uppmuntrade till att arbeta 

individuellt med uppgifter i skolan. På grund av det verkar det som att skolan använder 

sig av en individualistisk metod, där lärandet utgår från att eleverna ska sträva efter 

individuella mål (Saleh, 2011).  

6.2 Metoddiskussion 

Som i de allra flesta studier finns det både för- och nackdelar med den metod som 

används. I denna del kommer metoden som använts att problematiseras och diskuteras.  

Kvantitativa enkätundersökningar är att föredra när studien ämnar undersöka ett större 

urval, som i detta fall (Bryman, 2011). Studien behövde ett större urval för att få en 
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överblick över helheten på de undersökta skolorna. En kvalitativ studie med färre 

respondenter hade gjort att studien hade fått en lägre validitet eftersom en liten skara på 

så många elever inte nödvändigtvis visar vad majoriteten tänker (ibid.). Istället för 

kvantitativa enkäter hade en kvantitativ observation varit ett alternativ som kunnat utöka 

urvalet ytterligare. Vid en observation finns möjligheten att observera flera elever 

samtidigt (ibid.) och dessutom observera lärarens utlärningsmetoder. Det hade varit en 

intressant metod att använda för att utveckla resultatet. Vid en enkätundersökning är det 

av stor vikt att rätt frågor ställts (Trost, 2012), medan en observation hade kunnat utöka 

samband mellan utlärningsmetoder och betyg. Däremot hade inte en observationsmetod 

haft möjlighet att svara på studiens syfte. Detta på grund av att elevernas upplevelser 

inte kan mätas vid en observation eftersom upplevelser inte nödvändigtvis syns utanpå 

eleverna. På grund av detta ansågs en enkätundersökning som det fördelaktiga 

alternativet för att svara på studiens syfte. 

Enkätundersökningar kan dock ha sina svagheter (Bryman, 2011). Detta framför allt 

genom att forskaren inte har någon möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna. 

Respondenterna får inte möjligheten att fråga forskaren vad som menas med frågorna 

och risken för missförstånd ökar. De får inte heller någon möjlighet att kommentera 

frågorna ytterligare. De här faktorerna kan göra att forskaren går miste om information 

relevant för studien (ibid.). I den här studien har faktorerna funnits i åtanke vid 

konstruktion av enkäten, för att de ska åstadkomma minsta möjliga påverkan på 

studiens resultat. Enkäten innehöll formuleringar anpassade för unga vuxna. Dessa 

formuleringar utformades med hjälp av en ungdom i samma ålder som studiens 

respondenter. Enkäten innehöll även öppna frågor så att eleverna fick en chans att 

uttrycka övriga åsikter.  

Författaren fanns tillgänglig vid svarstillfället, vilket kan påverka respondenterna både 

positivt och negativt (Trost, 2012). Respondenterna kan uppleva det som att de inte är 

helt anonyma samt att eleverna kan känna sig övervakade och pressade till att svara 

snabbt (ibid.). Eleverna på den kommunala skolan fyllde dessutom i enkäten i slutet av 

en lektion och fick därefter gå på rast. Det kan orsaka att eleven skyndat sig att svara på 

enkäten istället för att tänka efter, vilket kan skada undersökningens trovärdighet (ibid.). 

Positivt är däremot att det fanns möjlighet för eleverna att ställa frågor om enkäten. 

Författaren fick även en möjlighet att förklara för eleverna varför undersökningen utförs 
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samt varför det är av betydelse att svara ärligt på enkätens frågor. Detta påverkade 

förhoppningsvis eleverna till att svara sanningsenligt och noggrant (ibid.). I denna 

studie övervägdes fördel mot nackdel och slutligen togs beslutet att författaren skulle 

medverka när enkäterna besvarades. 

7. Slutsats 

Studiens resultat visar att det finns markanta skillnader i elevernas upplevelser av 

skolornas utlärningssätt och sociala stöd. Kunskapsskolans pedagogiska utlärning utgår 

från kooperativt lärande med en influens av tävlingsinriktat lärande. Det medför att 

eleverna på Kunskapsskolan uppmuntras till att arbeta i grupp med skolarbeten. Trots 

detta upplever de skolarbetet som en tävling och motiveras av att vara bättre än sina 

kamrater. Den kommunala skolans pedagogiska utlärning utgår från ett individualistiskt 

lärande influerad av tävlingsinriktat lärande eftersom eleverna uppmuntras till 

individuellt arbete och dessutom, precis som Kunskapsskolan, upplever att motivationen 

ökar av att vara bättre än klasskamraterna. Studien visar även att eleverna på 

Kunskapsskolan upplever en högre nivå av socialt stöd på skolan. De har regelbundna 

samtal med sina lärare och upplever att samtalen får dem att må bra. Den kommunala 

skolan visade inte lika hög frekvens på detta.  

 

8. Framtida forskning 

Till framtida forskning vore det intressant att utgå från denna studie för att göra en 

bredare och mer omfattande undersökning av Kunskapsskolan. Den här studien visar att 

socialt stöd har en påverkan på elevernas motivation i skolan men det vore intressant att 

undersöka om det finns fler faktorer som kan ha en påverkan på detta. Vidare finns det 

möjligheter att utgå från denna studie för att göra en kvalitativ studie med intervjuer. 

Detta vore intressant för att få en mer djupgående insikt om elevernas upplevelser av 

skolan. 
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Bilaga 1: Enkät om skolan 

Läs noggrant igenom frågorna innan du svarar på dem. 

 

 Kvinna  Man  Annat Ålder _____ år 

 

Nedan följer några frågor med svarsalternativ. Välj det alternativ du tycker passar bäst 

in på din skola.  

 

1. Hur långa skoldagar har du i genomsnitt? 

 0–3 timmar  3–5 timmar          5–7 timmar  Längre än 7 

timmar 

 

2. Hur många läxor har du i genomsnitt på en vecka? 

 Inga alls  1–3 st.  3–5 st.  5–7 st.  Fler än 7 st. 

 

3. Hur ofta har ni lärarledda lektioner? 

 Dagligen  4–5 ggr/vecka  2–3 ggr/vecka 

 1 gång/vecka  Mer sällan 

 

4. Hur ofta pratar du med din lärare om målen med ditt skolarbete? 

 Dagligen  4–5 ggr/vecka  2–3 ggr/vecka 

 1 gång/vecka  Mer sällan 

 

5. Hur ofta har du personliga samtal med din lärare? 

 Dagligen  4–5 ggr/vecka  2–3 ggr/vecka 

 1 gång/vecka  Mer sällan 

 

6. Upplever du att du når högst resultat av att arbeta i grupp eller individuellt i 

skolan? 

 Jag föredrar grupparbeten 

 Jag föredrar individuellt arbete 

Varför? 

___________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Nedan följer några påståenden om hur du upplever skolan. Välj det svarsalternativ 

som stämmer bäst för dig.  

 

Skolans sociala miljö och 

socialt stöd  

Stämmer 

helt 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Stämmer 

inte alls 

1 

Jag trivs med mina 

klasskamrater. 

     

Eleverna på min skola får mig 

att må bra. 

     

Jag känner mig trygg i skolan.      

Mina lärare bryr sig om mig.      

Mina lärare får mig att må bra.      

Jag har lätt för att prata med 

mina lärare.  

     

Mina lärare lyssnar på mina 

problem. 

     

Mina lärare försöker hjälpa till 

när jag har ett problem. 

     

Det finns tillgängliga lärare när 

jag behöver dem. 

     

Mina lärare bryr sig om min 

framtid. 

     

Mina lärare ökar mitt intresse 

för att lära mig nya saker. 

     

 

 

Skoluppgifter 

Stämmer 

helt 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Stämmer 

inte alls 

1 

Jag är nöjd med antalet läxor 

jag har. 

     

Jag är nöjd med antalet prov 

jag har i skolan. 

     



 

 

 

 

 

 

Det är lätt att få höga betyg på 

min skola. 

     

Mina lärare uppmuntrar mig 

till att samarbeta med mina 

klasskamrater i skolarbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina lärare uppmuntrar mig 

till att arbeta individuellt med 

skolarbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag motiveras av att uppnå 

högre resultat än mina 

klasskamrater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är det bara en fråga kvar. Det är en öppen fråga där du får skriva ett eget svar. Skriv 

så utförligt du kan.  

 

Vad motiverar dig till att jobba mot godkända betyg? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Tack för ditt deltagande! :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 2: Missiv 
 

Hej!  

 

Mitt namn är Tina Södergren Ericsson och jag går sista terminen på Hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle.  

 

Jag skriver just nu min c-uppsats vars syfte är att undersöka varför Kunskapsskolans 

elever får högre betyg än elever i andra skolor i Uppsala. Jag skulle därför uppskatta om 

du vill delta i min enkätundersökning. Den tar ca 5 minuter att fylla i.  

 

Deltagande är frivilligt och anonymt. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas till min studie. Den färdiga uppsatsen kommer att presenteras för 

studiekamrater, handledare, examinator och publiceras på databasen DIVA.  

 

Om du har några frågor eller funderingar går det bra att maila mig eller min handledare 

Paula Larsson. 

 

Tack på förhand! 

 

Tina Södergren Ericsson 

tinasodergren@hotmail.com 

 

Handledare: 

Paula Larsson  

paula.larsson@hig.se 
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