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Abstract 

The purpose of this master´s thesis is to identify boys percecived motivation 

and achievement in science and technical education in comparison with girls. 

I will also investigate what current research says about what education bene-

fits and motivates boys. The essay is based on a quantitative empirical survey 

with 196 students from three schools from the grades 3, 5, and 7 in a small 

municipality in Sweden. During the years there has been many efforts in pro-

jects in science and technology. The results show that boys generally have 

slightly higher level of motivation and performance in comparison to girls. An 

increased motivation rate for boys can contribute to a better working envi-

ronment in the classroom and lead to both girls and boys increasing their per-

formance. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur pojkar upplever sin 

motivation i den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen i jämförelse 

med flickor. Metoden är en kvantitativ undersökning och respondenterna är 

196 elever från tre skolor i årskurserna 3, 5 och 7 i en grundskola i en kommun 

i Sverige. Pojkarna i kommunen har generellt låga studieresultat och ligger 

prestationsmässigt långt efter flickorna. Dock har stora satsningar inom na-

tur- och teknikämnena bl.a. NTA pågått under femton år. Då begreppet moti-

vation är både abstrakt och mångsidigt så har en bred teoretisk ansats av ak-

tuell forskning och empirisk undersökning tagits fram. Undersökningen kan 

ses som en inflygning och en översikt över aktuell forskning i motivation för 

pojkar. Denna uppsats kan ge en invit till vidare forskning inom området. 

Resultatet visar att pojkar generellt har en högre och jämnare motivations-

grad i naturvetenskap och teknik i åk 3, 5 och 7 i jämförelse med flickorna i 

denna kommun. Pojkarna har fått de rätta förutsättningarna och en ökad mo-

tivationsgrad i naturvetenskap och teknik i denna kommun genom flertalet 

satsningar i ämnena. Resultatet indikerar att om man förändrar undervis-

ningen för eleverna så är det möjligt att ”väcka” den inre motivationen som 

finns hos varje elev. NTA gör inte bara eleverna motiverade, de får också en 

jämlik, likvärdig undervisningen med god kvalitet genom en genomtänkt or-

ganisation. Kvalitet, jämlikhet och likvärdig undervisningen är det som Hå-

kansson och Sundberg (2017), menar att detta är de faktorer som kan påverka 

ojämlikheter i skolan.  

Nyckelord 

Motivation, pojkar, könsskillnader, naturvetenskap, teknik, skola 
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1 INLEDNING 
 

En av de viktigaste grunderna till att lyckas i skolan är att man känner sig motiverad 

att lära sig nya saker. Motivationen är drivkrafter såsom drömmar, visioner och önsk-

ningar. Idag tappar många elever sin motivation under skoltiden. De senaste åren är 

det många elever som inte blir antagna pga. av för låga betyg eller som avbryter sin 

skolgång. Detta kan bero på många saker, men motivationen har troligtvis de som 

avbrutit sin skolgång, tappat för länge sedan. En misslyckad skolgång kan i värsta fall 

leda till ohälsa, arbetslöshet, droger och kriminalitet. I Sverige har vi under de sen-

aste åren hört i medier om utanförskap och gängkriminalitet. Oftast är det pojkar 

inblandade, som hamnat på farliga villovägar i livet. Även internationellt har poj-

karna halkat efter flickorna i undervisningen enligt Pisa studierna. En trygg likvärdig 

skola med goda kunskaper är viktigt så att alla barn har möjlighet att nå sina mål och 

drömmar i livet.  

Genom denna kvantitativa studie vill jag undersöka skillnaden i motivation hos poj-

kar i naturvetenskap och teknik, i jämförelse med flickor i en grundskola i en kommun 

i Sverige. Jag kommer även att undersöka teoretiska genom nationell och internat-

ionell forskning, vilken slags undervisning som motiverar pojkar. Respondenterna 

kommer från åk 3, 5 och 7 i en mindre kommun i Sverige. I denna kommun har jag 

arbetat som NTA samordnare, natur- och teknikutvecklare samt lärare i 21 år. En stor 

del av eleverna kommer från familjer utan akademisk bakgrund och är från en bruks-

ort. Pojkarna ligger resultatmässigt mycket långt efter flickorna i främst svenska, ma-

tematik och de teoretiska ämnena. 2017 låg de mer än 80 poäng efter flickorna i 

meritvärdena i åk 9. Många pojkar har svårt att komma in på gymnasiet. Arbetslöshet 

och ohälsa är ett växande problem i kommunen. Det har också varit många omoti-

verade elever främst på högstadiet och detta har lett till ”stök” och oro i vissa klass-

rum. Socioekonomisk status är den starkaste förklaringsfaktorn till skolprestationer, 

skriver Håkansson & Sundberg (2016). Men det går att påverka sådana ojämlikheter 

skriver författarna. Många länder har lyckats med detta genom kvalitet, jämlikhet 
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och likvärdighet kan samspela (Håkansson & Sundberg, 2016). I de naturvetenskap-

liga och tekniska ämnena har dock pojkarna ökat resultaten de sista åren. De högsta 

meritvärdena i de teoretiska ämnena för både flickor och pojkar är i naturvetenskap 

och teknik. Kommunen som jag undersöker har tillsammans med en fond gjort flera 

stora satsningar de sista femton åren för att lyfta intresset för den naturvetenskap-

liga och tekniska undervisningen. Den största satsningen har gjorts i NTA – Naturve-

tenskap och teknik för alla.  

Skolan i Sverige idag är målstyrd. Men alla elever når inte de nationella målen, där-

ibland pojkarna. Den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet (reviderad 2017) inleds med rubriken värdegrund och uppdrag att ”Skolla-

gen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utvecklings 

och lärande samt en livslång lust att lära. ”I samma kapitel står det också i underru-

briken likvärdig undervisning att ” Undervisningen ska anpassas till varje elevs förut-

sättningar och behov, Den ska främja elevernas fortsatt lärande och kunskapsut-

veckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.” Främjar undervisningen både pojkar och flickor idag så att alla blir lika 

motiverade att nå de nationella målen i naturvetenskap och teknik? Eller behöver vi 

ändra undervisningen nationellt så den passar alla elever? 

Hur ser det ut internationellt när det gäller pojkar och flickors prestationer i natur-

vetenskap och teknik? Internationella Pisa rapporterna har givits ut sedan år 2000. 

Här mäts matematik, läsförståelse och naturvetenskaps i de olika länderna. I PISA 

2000 och 2003 var svenska 15-åringars resultat inom samtliga områden signifikant 

över OECD-genomsnittet. I 2009 års Pisa studie var det 74 procent av länderna där 

flickor var bättre än pojkar i matematik, läsning och naturvetenskapliga ämnen. I fyra 

procent av länderna var pojkarna bättre. 2012 presterar svenska 15-åringar signifi-

kant lägre än OECD-genomsnittet inom samtliga tre kunskapsområden (Skolverket 

hemsida). De asiatiska länderna ligger i topp detta år. Där lyckas också pojkarna bäst. 

Pojkarna, som är cirka hälften av våra elever har halkat efter flickorna i prestationer 
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i OECD länderna enligt Pisa (2012). I skolverkets pressmeddelande 2016-12-06 står 

det att samtliga ämnen har förbättrats och nu ligger Sverige på eller över genomsnit-

tet. Dock visar undersökningen tecken på att skolan blivit sämre på att kompensera 

elevens sociala bakgrund.  

Alla som går i skolan måste få samma chanser oavsett bakgrund, etnicitet och kön. 

För att få en större förståelse om varför det råder resultatskillnader mellan könen 

och vad som motiverar pojkar i skolan kommer aktuell nationell och internationell 

forskning att användas i forskningsöversikten. Jag kommer undersöka brett vilka 

skillnader som finns mellan könen i naturvetenskap och i andra ämnen. Detta för att 

få en överblick av vilken undervisning som passar våra pojkar bäst. Detta kommer då 

ses som en inflygning då motivation är ett mycket abstrakt och mångsidigt begrepp. 

När vi finner undervisningsformer som passar pojkarna är jag övertygad att det kom-

mer att bli ett lugnare arbetsklimat i klassrummet som även kommer att gynna flick-

orna att nå ännu högre prestationer. Det är viktigt att vi som arbetar i skolan, som 

främst är kvinnor, har kunskap och medvetenhet om dessa könsskillnader för att 

kunna kompensera skillnaden. Den empiriska undersökningen i kommunen kommer 

att indikera hur motivationen ser ut lokalt. I min roll som Natur- och teknikutvecklare 

är det viktigt att skapa mig en bild av hur motivationen hos pojkarna ser ut i dagslä-

get. Med utgångspunkt från detta resultat har jag som förändringsagent kunskap om 

vad som motiverar och inte motiverar pojkar. Då kan jag ta nästa steg i förändrings-

arbetet. Jag har möjlighet att se om våra stora satsningar i naturvetenskap och teknik 

har gjort avtryck då det gäller pojkars motivation. Är pojkarna i kommunen motive-

rade trots låg socioekonomisk bakgrund, låg akademisk nivå hos många föräldrar, 

bruksort, låga skriv-, läs- och matematikkunskaper hos pojkar? Har våra natur- och 

tekniksatsningar ökat motivationen hos pojkarna mot alla odds? Har satsningarna 

gett resultat när det gäller motivationen i naturvetenskap och teknik i jämförelse 

med andra ämnen? En ökad medvetenhet om vad som motiverar pojkar ger mig som 

lärare och Natur- och teknikutvecklare effektivare verktyg att stimulera eleverna till 

att nå ökade prestationer och en mer likvärdig undervisning för både pojkar och 
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flickor. Om vi ska få en likvärdig skola för pojkar och flickor är det viktigt att vi som 

arbetar i skolan kontinuerligt undersöker vad eleverna är motiverade av skriver 

Scherp (2007). Här lyfter också Scherp (2007) fram ett viktigt perspektiv till skolle-

dare. Att det är viktigt att lyfta fram elevers lärprocesser! Han skriver här att den 

mest bidragande orsaken för elever att tappa motivationen för lärande är att lära sig 

för andra. Det är ju elevernas/yttersta närbyråkraternas lärprocesser som ska var i 

fokus i skolan.  

Det finns en stor kunskapslucka i dagens forskningsfält, tycker jag. Pojkarna känns 

väldigt bortglömda i skolvärlden. Vem undersöker vad de motiveras av och vilken 

undervisning som passar dem? I skolvärlden har genusforskningen pendel svängt 

över och fokus tenderar att läggas mer på flickorna idag. Det är förstås jättebra och 

viktigt att flickorna har lyfts upp. Möjligtvis kan det bero på det dåliga samvetet vi 

har för att kvinnor och flickor har behandlats illa genom historien. Men vi får ur ett 

jämlikhetsperspektiv inte glömma bort pojkarna. I ett modernt samhälle måste alla 

barn och elever ha möjlighet att utvecklas. Forskning kring vad som motiverar pojkar 

i skolan bör prioriteras då pojkarna ligger så långt efter flickornas resultat och pre-

stationer. Många pojkar tenderar idag att misslyckas i skolan, vilket leder till att de 

hamnar i arbetslöshet och ohälsa. Mer insatser behövs för att lyfta pojkarna. Man 

måste fråga eleverna om vad som motiverar dem, inte utgå från de vuxnas perspek-

tiv. När man vet vad som motiverar och vad som inte motiverar pojkarna kan sko-

lorna sätta in rätt insatser och förändra undervisningen långsiktigt så att pojkarna får 

ökade möjligheter att nå de nationella målen. Jag tror, att dessa insatser kommer 

leda till ett bättre klassrumsklimat som kommer att gynna både flickors och pojkars 

prestationer i skolan.  

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera pojkars upplevda motivation i de naturveten-

skapliga och tekniska ämnena i jämförelse med flickorna i grundskolan. Jag kommer 

även att undersöka vad aktuell forskning säger om vilken slags undervisning generellt 

som motiverar pojkar i jämförelse med flickor. 
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1.1.1 Frågeställningarna 
Frågeställningarna som jag vill undersöka i den kvantitativa studien är:  

1. Vilka skillnader finns i pojkarnas upplevda motivation i naturvetenskap och teknik 

i jämförelse med flickornas i åk 3, 5 och 7? 

2. Vilka skillnader finns i pojkarnas upplevda motivation till naturvetenskap och tek-

nik jämfört med andra ämnena i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boy´s motivation  Louise Hockman 

6 

 

2 BAKGRUND 
 

Jag kommer i detta kapitel ta upp definitionen på motivation, skolutvecklingspro-

grammet NTA och beskriva olika satsningar som har gjorts i kommunen som jag un-

dersöker. 

2.1 Motivation - en målstyrd aktivitet 
Definitionen av motivation enligt Pintrich och Schunk (2002): Motivation är proces-

sen där måldriven aktivitet inleds och upprätthålls. Motivation är en process snarare 

än en produkt. Som en process, kan vi inte observera motivation direkt men vi kan 

härleda det från uppträdanden som val av uppgifter, ansträngningar, tillämpning och 

verbal aktivitet. Inre motivation, ”intrinsic motivation”, är en form av motivation som 

regleras inifrån. Nyfikenhet, intressen, lustfylldhet och inneboende tillfredställelse 

är exempel på inre motivation. Flickor drivs av en yttre motivation, ”extrinsic moti-

vation”, som t ex kan vara ett betyg (Deci & Ryan, 1985, 1991). Andra exempel är 

externa belöningar och straff och personlig betydelse Reci (2012). Motivation invol-

verar också mål som kräver kraft till en riktning och för aktivitet. Mål kan vara dåligt 

formulerade och kan ändras över tid. Men poängen är att individen har ett mål in-

ställt som de försöker uppnå eller undvika. Motivation kräver också aktivitet – fysisk 

eller mental. Fysisk aktivitet innefattar ansträngning, uthållighet och andra öppna 

handlingar. Mental aktivitet inkluderar kognitiva handlingar som planering, övning, 

organisationsförmåga, beslutsfattande och att nå framsteg. De flesta aktiviteter som 

engagerar elever är målinriktade. Pintrich och Schunk (2002) skriver att en motive-

rande aktivitet är initierad och hållbar. Att starta mot ett mål är viktigt och ofta svårt 

därför att det involverar att man gör ett erkännande till att förändra och ta det första 

steget. Många mål är långsiktiga t ex att ta en examen och att spara pengar till pens-

ion. Sådana motivationsprocesser hjälper människor att gå runt svårigheter och gör 

att motivationen blir hållbar över tid.  

Även Ekholm och Scherp (2014) skriver att det är viktigt med elevaktiva lärprocesser 

där lärare och elever tillsammans skapar berikande lärmiljöer. Lärandet behöver 
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vara lustfyllt, meningsfullt och utmanande samt ske i samspel med andra. Man pekar 

på att det gäller att ta in barnens och ungdomarnas livsvärld, erfarenheter och frågor 

i lärandet. ”Eleverna är inte omotiverade utan det är situationen som är omotive-

rande”, säger en undersökning från en konferens med 300 lärare. Lärsituationen be-

höver därför utformas så att den bygger på och förstärker barnens inre motivation 

där deras medskapande i lärprocessen är central. Ett mer medvetet lärande som sti-

muleras av den inre motivationen ger bra resultat åt skolämnena. Det ger också 

bättre självtillit, samarbete och respekt för andra. Detta talar för att vi som arbetar i 

skolan bör fokusera på att skapa inre motivation för eleverna.  

Definitionen för motivation enligt Pintrich och Schunk (2002): Motivation är proces-

sen där måldriven aktivitet inleds och upprätthålls. Förstår eleverna de nationella 

målen och läroplanen? 2011 ändrade regeringen betygskriterierna och eleverna 

skulle kunna olika förmågor. Eleverna ska kunna analysera, kommunicera, metakog-

nitiv förmåga, procedurförmåga och begreppslig förmåga. Är läroplanerna idag tyd-

liga för eleverna så de förstår och blir motiverade att nå målen i undervisningen? 

2.2 NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla 
NTA är ett skolutvecklingsprogram med 26 olika naturvetenskapliga och tekniska te-

man som ger inspiration, glädje och lust i förskolan och skolan. Lektionerna i NTA är 

både praktiska och teoretiska. Skolutvecklingsprogrammet kommer ursprungligen 

från USA, där utgångspunkten var att lyfta elever från socioekonomiskt svaga områ-

den till ökad måluppfyllelse i naturvetenskap och teknik. Under 90-talet kom NTA 

från USA till Sverige, där det försvenskades. NTA är både ett sociokulturellt och ett 

naturvetenskapligt arbetssätt. En undervisning av sociokulturell karaktär handlar om 

aktiviteter och sammanhang där elever är delaktiga och kan ge uttryck för sina erfa-

renheter från både hem och skolmiljö. Eleverna startar alltid en NTA lektion genom 

en förutsägelse där man lyfter barnets egna erfarenheter och livsvärld. Detta ger 

barnen och eleverna en helhetsbild och en större förståelse och relevans. Genom de 

naturvetenskapliga experimenten kan eleven få en ny bild av sin förutsägelse och 



Boy´s motivation  Louise Hockman 

8 

 

eleven får ett nytt lärande och förståelse utifrån sin egen livsvärld och naturveten-

skapliga praktiska erfarenheter. NTA har ett eget vetenskapsråd. Deras uppgift är att 

aktualisera nationell och internationell forskning i hela NTA: s organisation och ned 

i klassrummet. Organisationen i NTA är genomtänkt och omfattande med 130 kom-

muner och friskolor. NTA:s organisation och samordnarna i varje kommun möjliggör 

en likvärdig och jämlik undervisning för varje elev. (www.ntaskolutveckling.se). 

Under mina tolv år som utvecklare i naturvetenskap och teknik har antalet material-

satser i NTA ökat i vår kommun från 24 stycken till ca 280 materialsatser för barn 

mellan 2 – 16 år. Ca 700 fortbildningsdagar har lärare från förskolan och skolan ge-

nomgått i NTA:s naturvetenskapliga och tekniska teman.  

2.3 Skola – Omvärld ger elever ökad relevans 
Ett annat projekt som jag drivit i kommunen sedan 2010 är NTA – Omvärld. I sam-

band med NTA temana i grundskolan som sträcker sig över en termin så blir klassen 

erbjudna ett besök på ett företag, museum eller i naturen. Exempel på studiebesök 

är renhållningsverk, pappersmassaindustri, museum, djurpark och naturreservat. 

NTA teman är kopplade till ett omvärldsbesök och aktiviteten syftar till att öka ele-

vernas relevans, ge ett helhetsperspektiv och skapa inre motivation. 

2.4 Andra naturvetenskapliga och tekniska satsningar i kommu-
nen 
Andra naturvetenskapliga och tekniska projekt som vi satsat på i kommunen är bl. a. 

en naturskola, hållbar utveckling, teknikförskolor, programmering, elevmedverkan 

och appar i naturvetenskap och teknik. Syftet med projekten är att öka motivat-

ionen, måluppfyllelsen och att öka antalet sökande till högre studier i naturveten-

skap och teknik. Vi har lyckats mycket bra med detta. Antalet sökande till högre stu-

dier på gymnasieprogrammen var vid starten sju procent. Det har som högst varit 

upp på 24 procent. Idag ligger det på ca 15 procent. Idag 2018 så är teknik och fysik 

de ämnen som både pojkar och flickor har sina högsta betyg bland de teoretiska äm-

nena.  

http://www.ntaskolutveckling.se/
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2.5 Elevmedverkan 
Under hösten 2017 startade jag ett projekt där vi arbetade med elevmedverkan i 

kommunen. Syftet var att öka den inre motivationen hos eleverna då resultaten 

framförallt för pojkarna var krisartat. För att få en samsyn har vi utgått från Hans-

Åke Scherps böcker. Fokusgrupper med elever har bildats på varje skola där utvär-

deringar gjorts. Analysen visar att eleverna själva tycker att deras inflytande ökat 

något i vissa ämnen. När jag ändrat min undervisning under de sista två åren och 

gjort eleverna mer delaktiga, är jag positivt överraskad att prestationerna ökat mar-

kant på mina lektioner. Eleverna är mycket mer fokuserade, motiverade och goda 

relationer har skapats när de är delaktiga i undervisningen. 

2.6 Ledarskapsutbildning 
Kommunen har även satsat på ledarskapsutbildningar för lärare mellan år 2014 till 

år 2016. Detta har visat sig vara ett lyckat koncept då många klasser fungerar bättre 

med ett tydligare visuellt ledarskap hos läraren. Framförallt märker man skillnad hos 

pojkarna.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel kommer jag att göra en översikt över forskningsfältet om skillnader i 

motivation hos pojkar jämfört med flickor och faktorer som ökar motivationen i 

undervisning gällande naturvetenskap och teknik. Jag kommer även ta upp skillnad 

mellan kön då det gäller skolan som en social arena och kunskapsarena. Den här 

översikten gör inte några anspråk till att vara heltäckande utan ses som en inflygning 

till fältet motivation hos pojkar och vilken undervisning som passar pojkar.  

Sökstrategier är Karlstad Universitets databaser t ex Diva och Eric, internet samt lit-

teratur från stadsbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek i Gävle och Karlstad. 

Sökord var: Motivation, pojkar, könsskillnader, skola och naturvetenskaplig- och tek-

nisk undervisning.  

 

3.1 Skillnader i motivation och målfokus mellan kön 
I King Ronnel B (2016) har skrivit en forskningsartikel, vars syfte är att undersöka 

könsskillnader i elevernas motivation, engagemang och skolprestation i Filipinerna. 

842 elever som deltog i denna undersökning. De kom från två offentliga gymnasie-

skolor på Filippinerna. Analysen visade att skillnaderna mellan könen handlade om 

attityder mot skolan. Pojkarna upplevde att deras kompisar hade en mer negativ at-

tityd mot skolan. Dessa negativa könsskillnader i attityden mot skolan handlade om 

pojkars lägre nivåer i motivation, engagemang och studieprestationer. Det fanns 

inga signifikanta könsskillnader gällande skillnader hur man upplevde föräldrars och 

lärares stöd. På sidan 2 i denna studie står det att studier från olika ställen i världen 

har visat att flickor har bättre resultat i många skolämnen. Till exempel i 2009 års 

Pisa studie var det 74 procent av länderna där flickor var bättre än pojkar i matema-

tik, läsning och naturvetenskapliga ämnen. I fyra procent av länderna var pojkarna 

bättre än flickorna.  
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I Andrew J Martin (2004) doktorsavhandling indikerar univariata analyser på en gym-

nasieskola att flickor är mer målfokuserade, tar ett högre socialt ansvar, har social 

status och mer engagerade att nå högre prestationer i skolan. Pojkar var mer miss-

nöjda än flickor. Pojkar hade en lägre nivå på motivation att öka resultaten. Pojkar 

har också lägre prestationsnivå i ämnen som matematik och naturvetenskap. Dessa 

ämnen brukar traditionellt associeras med pojkar. Detta resultat är alarmerande att 

pojkar underpresterar i ämnena. Resultatet i denna studie visade att skillnaden i mo-

tivation, studieprestation och försök kan delvis förklaras till pojkarnas negativa atti-

tyd till inlärning (Martin, 2004).  

Även en australiensk studie om pojkars motivation och engagemang indikerar 

samma sak. Denna rapport är en litteraturöversyn från forskningsprojektet "Moti-

vation och engagemang för pojkar: Bevisbaserade undervisningspraxis".  Projektet 

genomfördes av University of Western Sydney på uppdrag av det australienska ut-

bildningsdepartementet för utbildning, vetenskap och utbildning (DEST) mellan 2004 

och 2005. Projektet är ett försök till att öka lärarnas kvalitet i undervisningen. Genom 

ett australiskt kvalitetsundervisningsprogram (AGQTP), var utformat för att stärka 

lärarnas yrkeskompetens och förståelse. Motivation och engagemang delar en ge-

mensam teoretisk och praktisk inriktning. De finns i ett interaktivt förhållande till de 

båda delarna. Motivationen är beroende av engagemanget. Olika teoretiska per-

spektiv på motivation och engagemang är till hjälp vid utvärderingen av pedagogiska 

fokus och effekter av pedagogiska metoder som syftar till att uppmuntra elever att 

bli mer produktiva i skolan på kort eller lång sikt. En annan intressant utgångspunkt 

i denna studie är att motivation ses som individuell energi. Martin (2002, 2005) ser 

motivation och engagemang som integrerade delar av en positiv orientering till ut-

bildning. Men han definierar motivation som en "individuell energi", medan han ser 

engagemang som en strömning från den energin. Därför kan motivation vara elever-

nas energi och en drift för att lära sig arbeta effektivt och uppnå deras potential i 

skolan (Martin, 2002). I motsats härtill definierar Martin (2002) "Engagemang" som 

de tankar, känslor och beteenden som följer av denna energi och drift. De viktigaste 



Boy´s motivation  Louise Hockman 

12 

 

slutsatserna från dessa australienska studier, om pojkars motivation och engage-

mang, är att motivation kan definieras som en ”individuell energi”. Det kan vara en 

drift för att lära sig, arbeta effektivt och uppnå ökade prestationer i skolan. Pojkarnas 

engagemang beror på pojkarnas motivation. Därför kan motivationen vara viktigare 

än engagemanget.  

I en annan studie av pojkars motivation så visade den att pojkarnas motivation mins-

kade om inte rätt insatser och stöd sattes in. Liu J, Xiang P, Mcbride R, Su X och Juzaily 

N (2015) har gjort en longitudinell studie i en grupp pojkar med riskbeteende. De 

undersöker hur den inre motivationen förändras i fysisk aktivitet vid ett sommarlä-

ger. Studien visar att pojkarna var motiverade under sitt första läsår, men deras inre 

motivationsnivåer minskade under de tre år som studien pågick. Denna nedåtgång 

kan bero på otillräckligt instruktörsstöd och för dålig variation på de planerade akti-

viteterna vid lägret. Det fanns inga etniska skillnader i de inledande inre motivation 

medelvärdena eller antalet inre motivation förändringar. Sådan homogenitet kan 

bero på att pojkarna kom från liknande bakgrund (Liu et al, 2015).  

Det finns också biologiska skillnader i hjärnans belöningssystem visar en forskning 

från USA gällande motivation. Pojkar har en högre aktivering i hjärnan under belö-

ningsprocessen än flickor. När man motiveras i en uppgift så är det delvis könsskill-

nader. Pojkar gör en högre andel av riskfyllda val vid dessa motiverande uppgifter. 

Det kan t ex vara för att tjäna pengar. Det är främst under ungdomstiden som detta 

riskfyllda beteende, kanske för att man är mer sensationssökande och vid den tiden 

är det en pågående mognad av belöning och dopaminsystem i hjärnan, som delvis 

moduleras av könshormoner. I denna studie som Alarco´n och Cservenka och Nagel 

(2017) skrivit undersöktes substratet belöningssensitivitet när det gjordes en riska-

bel uppgift där man ska fatta ett beslut. Pojkar jämfördes med flickor. Resultatet vi-

sade att det var ökade hjärnaktivering i belöningsrelevanta regioner, framförallt i 

accumbens, precis när man blir belönad. Det blev ingen skillnad när det gällde köns-

hormoner. Som det var förutspått så gjorde pojkarna många fler riskfyllda beslut än 
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flickor. Psykosociala skillnader förutom kön kan spela en viktig roll vid belöningsak-

tiviteten. Skillnader i neurobiologiska mekanismer stöder ungdomskönsskillnader i 

riskabelt beslutsfattande konsekvenser (Alarco´n et al, 2017).  

3.2 Studier om motivation och naturvetenskap och teknik  
Lindahl (2003) har gjort en longitudinell studie om elever attityder och intresse för 

naturvetenskap och teknik. Syftet med studien var att följa upp en grupp på 80 elever 

mellan tolv till 16 år för att beskriva och analysera deras attityder till och intresset 

för naturvetenskap och teknik. Studien visar om dessa områden utvecklas och för-

ändras och hur elevernas attityder till och intresset för ämnena utvecklas och för-

ändras. Den belyser även andra faktorer som förmåga, förståelse för vetenskapliga 

begrepp, kön och hembakgrund. Dessa faktorer kan påverka deras gymnasieval. Un-

derlaget som samlades in bestod av intervjuer, observationer och frågeformulär. Re-

sultaten visar att eleverna har en positiv inställning till naturvetenskap och teknik 

och de är ännu mer positiva till andra ämnen. De tycker själva att de är bra i natur-

vetenskap, men inte lika bra som i andra ämnen. Flickorna och pojkarna uppfattar 

den naturvetenskapliga undervisningen annorlunda. Det verkar som om pojkarna är 

på väg att utveckla samma kritiska attityd som flickorna haft sedan länge. Studien 

visar att den sociala bakgrunden är viktig. Många elever som väljer naturvetenskap-

liga och tekniska program är från välutbildade hem. Men också denna grupp förlorar 

i intresse. God förmåga är en nödvändig faktor, men det garanterar inte att veten-

skapen kommer att väljas. Eleverna säger också i denna studie att de inte skulle välja 

naturvetenskap eftersom de inte förstår naturvetenskap på det sätt som det lärs ut. 

Ett annat resultat är att många elever har en uppfattning om en framtid eller karriär 

som är densamma som valet i gymnasiet. Vidare skriver Lindahl att om det naturve-

tenskapliga ämnet ska få en chans att bli ett val för eleverna så måste eleverna ha 

en positiv erfarenhet av naturvetenskap från början i grundskolan genom alla år. När 

de har förlorat intresset så är det väldigt svårt att få tillbaka det (Lindahl, 2003).  

Om man använder mer komplexa frågor i naturvetenskap och teknik så kan man mo-

tivera elever att lära sig naturvetenskap, menar Seyer (2012). I en studie som bygger 
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på stor tvärkulturell studie, visade att en systematiserande kognitionstyp kan ha stor 

inverkan på motivation för att lära sig naturvetenskap. I studien har man använt en 

ekvationsmodell som testar fysik, kemi och biologi separat. Modellen bekräftades 

för fysik och kemi, men inte för biologi. Detta tolkas som ett empiriskt bevis för en 

kognitiv skillnad mellan inlärning av t ex. hårdvetenskap (som fysik och kemi) och 

biovetenskap (som biologi). Slutsatsen är att om man inkluderar komplexa frågor i 

naturvetenskapliga undervisningen kan detta motivera låg- och medelpresterande 

elever, oberoende deras kön (Seyer, 2017). 

Kan man använda autistiska uppgifter i klassrummet i naturvetenskap och teknik 

som utgångspunkt för att motivera pojkarna? Naturvetenskap och matematik i sko-

lan har kritiserats för att vara svår och katederundervisning. Detta skriver Hallgren 

(2016) i sin avhandling om studentmotivation i en uppgift i naturvetenskap och ma-

tematik i gymnasieskolan. Det gäller framförallt studentmotivation i en medicinupp-

gift där eleverna hjälper forskare att hitta nya antibiotika. Syftet med avhandlingen 

är att ifrågasätta vikten av autentiska sanna uppgifter för motivation i vetenskaps-

klassrummet. Avhandlingen tar utgångspunkt i motivationsteorier, med självbe-

stämmande teori (SDT) i fokus, och bygger också på den hierarkiska modellen av inre 

och yttre motivation (HMIEM). En blandad metod används först för att ta reda på 

vilka faktorer som är viktiga för elevernas positiva känslor och erfarenheter i klass-

rummet och för det andra att lära sig mer om vikten av autentiska uppgifter genom 

studentintervjuer och observationer i kombination med enkäter som utvärderar ele-

vernas motivation. Studierna visar att begreppet att ha lärt sig något och egen moti-

vation är centralt för elevernas positiva känslor. Vidare är många faktorer i situat-

ionen, såsom lärarstöd, tydliga mål och nyhet av uppgiften centrala för både positiva 

känslor och erfarenheter inom vetenskap och matematik. När det gäller medicinjakt 

var eleverna positiva och hänvisade de flesta av sina positiva erfarenheter till veten-

skapsrelaterade aspekter och nyheten av autentisk vetenskap. Lärarna gav olika möj-

ligheter till kompetens när de genomförde projektet i sina klassrum och dessa skill-
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nader var viktigare för elevernas initiativ och resultat än studenternas första kontex-

tuella motivation för naturvetenskapen. Elevernas motivation för vetenskap kan för-

ändras i denna situation. Denna avhandling argumenterar för att autentiska uppgif-

ter som denna medicinuppgift, kan bidra avsevärt till skolvetenskap genom att ge 

motiverande situationer som kanaliserar elevernas positiva känslor och positiva er-

farenheter, och det är möjligt att skapa autentiska ”science learning-situationer” där 

både mer och mindre motiverade studenter kan blomstra. Resultaten lyfter fram lä-

rarens roll för att stödja elevernas process att utvidga sin förståelse för vad veten-

skapen kan inkludera och för att stödja elevernas förtroende eftersom de antar en 

bredare och mer autentisk vetenskaplig syn på lärandet som en del av ett framgångs-

rikt autentiskt STSP-vetenskapsprojekt. Resultaten tyder också på att mer forskning 

fokuserar på motivation i olika autentiska situationer, och hur elevernas erfaren-

heter av autentisk vetenskap kan påverka motivationen på längre sikt behövs (Hall-

gren, 2016). 

3.3 Skolan är en social arena där pojkar har ett socialt samspel 
Ett annat intressant perspektiv på vad som påverkar pojkars undervisning är att sko-

lan är både en kunskapsarena och en social arena. Faktorer i den sociala arenan på-

verkar undervisningen, menar Elisabet Öhrn och Ann-Sofie Holm (2014) i sin anto-

logi. I skolan måste pojkarna ta plats både på en kunskapsmässig och på en social 

arena samtidigt. På den sociala arenan gäller det främst att positionera sig inför sina 

kamrater. Pojkar måste positionera sig i enlighet med en lokal maskulin norm för att 

bli accepterade bland sina kamrater samtidigt som de behöver positionera sig i re-

lation till lärande och skolkultur. Alla pojkar klarar inte att prestera väl i skolan och 

samtidigt vara betraktade som populära och intressanta av både manliga och kvinn-

liga kamrater (Francis, Skelton & Read, 2010; Holm, 2008; Nyström, 2012).  Vidare 

skriver Öhrn och Holm (2014) att flickor i Sverige har på gruppnivå haft högre betyg 

än pojkar i decennier. De fortsätter, att Sverige är bland de länder som har störst 

könsskillnader när det gäller resultat i läsförståelse (Öhrn & Holm, 2014).  
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Vidare fortsätter Öhrn och Holm (2014) att man ser ett mönster i resultatskillna-

derna mellan könen. Mönstret visar att allt fler ämnen och skillnaderna i betyg är 

relativt konstanta under perioden 1988 - 2005 (SOU 2009:64). Sedan fortsätter för-

fattarna att skolans strävan är att skolan ska vara likvärdig för alla elever. Det innebär 

att det inte ska vara skillnader i prestationer hos pojkar och flickor. Men så är det 

inte – det råder stor skillnad i studieresultat mellan könen både nationellt och inter-

nationellt.  

Könsskillnaderna har ökat i alla ämnen. Men de är fortfarande ganska små när det 

gäller matte och naturvetenskap. PISA-undersökningen grundas inte på betyg eller 

nationella prov. Snarare är den inriktad på kunskaper som antas behövas i ett var-

dagligt liv. Flickorna presterar bättre än pojkarna även i andra OECD-länder. Dan-

mark är det enda landet i Norden där pojkarna har bättre resultat i matematik (Öhrn 

& Holm, 2014). 

Kunskapsluckan i dagens skolforskning är att det finns en eskalerande ökning bland 

unga pojkar som inte väljer skola, utbildning och en framtid inom samhällets ramar. 

Vi har fått en skola i Sverige där pojkar i segregerade områden väljer kriminaliteten 

före utbildning, ansvar och en framtid i samhället. Alla i samhället blir drabbade av 

att pojkarna misslyckas. Ansvaret vilar inte bara på skolan, men skolan har en viktig 

roll i sammanhanget. Därför måste skolan och framförallt skolforskningen i Sverige 

inriktas på och öppna upp för en bredare syn att ändra undervisningen ur ett mo-

dernt jämlikhetsperspektiv så att alla har möjlighet att lyckas i sin skolgång.  
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Jag har valt att utgå från två olika vetenskapsteorier som jag anser vara relevanta vid 

analysen. På individnivå kommer jag att utgå från den motivationsteorien Self-deter-

mination theory (SDT). SDT är primärt en psykologisk teori, men också social och bi-

ologisk motivationsteori (Deci & Ryan 2017). Detta för att kunna förstå varje elevs 

enskilda situation i naturvetenskap och teknik. På helhetsnivå har också jag valt den 

hedonistiska motivationsteorin där man menar att människan vill uppnå lust och 

undviker det som känns olustigt. Jag kommer nedan att beskriva vad positivism, her-

meneutik, deduktion och induktion samt de två olika teorierna. 

4.1 Positivism, hermeneutik, deduktion och induktion 
I Andersson (2014) beskrivs skillnaderna mellan de båda vetenskapsteorier positiv-

ism och hermeneutik. Skillnader mellan teorierna är metoder och olika filosofiska 

ståndpunkter: människosyn, etik, estetik, kunskapsteori, samhällsuppfattning, livs-

syn och värdefrågor. Positivismen bygger på abstraktioner av verkligheten, d.v.s. 

man måste höja sig från detaljer och se ur ett fågelperspektiv på helheten. Jag kom-

mer i denna magisteruppsats att ha en utgångspunkt i positivismen när det gäller 

enkätfrågorna med olika delfrågor. Frågeställningarna kommer att vara en utgångs-

punkt i studien och detta är bland de starkaste kriterium för positivismen. Deduktivt 

förhållningssätt kommer att förfaras när det gäller slutsatserna. Jag lade även in frå-

gor från naturvetenskapen t ex vilka olika områden som motiverar och intresserar 

eleverna inom naturvetenskap och teknik. 

Däremot har vetenskapsteorin hermeneutiken varit en utgångspunkt vid en öppen 

fråga i den empiriska studien. Här ställdes en fråga om eleven blivit intresserad av 

naturvetenskapen och tekniken på fritiden, i förskolan eller skolan eller vid något 

annat tillfälle. Denna vetenskapsteori kan komma att färga studien. Här kommer ett 

induktivt förhållningssätt att prägla slutsatserna. 
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4.2 Self Determination theory (SDT) 
Self-determination är den mänskliga organisms kapacitet att välja sin tillfredställelse 

utifrån sina behov. Self-determination (självbestämmande) kräver att människor ac-

cepterar sina styrkor och begränsningar och vara medvetna om att dessa krafter på-

verkar dem, göra val, och besluta om vägar för att tillfredsställa behoven (Deci 1980, 

p. 26). Motivation och självbestämmande är sammankopplade: För att bli självbe-

stämmande, måste folk bestämma hur de ska agera i sin omgivning. Individer kom-

mer inte bli nöjda om alla deras behov var automatiskt tillfredsställda utan att de 

själva hade valmöjligheter och behov hur de skulle uppnå dessa olika val, enligt Pin-

trich och Schunk (2002). Individer behöver känna och vara kompetenta i deras väx-

elverkan med andra, med uppgifter och aktiviteter, och i större kontexter. På våra 

natur- och tekniklektioner gör eleverna många ställningstaganden och val när de gör 

laborationer. Arbetssättet i NTA är hela tiden en växelverkan med aktiviteter och 

diskussioner mellan individer.  

Deci och Ryan föreslår att det är tre grundläggande medfödda psykologiska behov 

utifrån den önskan man har. Dessa är: 1. Behov av kompetens. 2. Självbestämmande 

och 3. Social meningsfullhet Deci och Ryan (2017). SDT är primärt en psykologisk te-

ori, men också social och biologisk motivationsteori (Deci & Ryan, 2017). Det tredje 

behovet: social meningsfullhet är väl involverat i NTA:s arbetssätt med förutsägelser.  

Individer strävar hela tiden för att öka sin kompentens inom olika områden för att 

kunna hantera sin omgivning. De vill hela tiden vidareutveckla sig som människor 

och kan använda sig av sin nya förmåga i sin vardag (Deci & Ryan, 2000). Naturve-

tenskap och teknik ingår i elevernas vardag och fritid.  

4.2.1 Samhörighet och förståelse med sin lärare 
Eleverna söker samhörighet och vill att deras lärare ska förstå dem. Så kan det vara 

att kvinnliga lärare förstår flickor bättre och lägger upp undervisning som passar 

dem. Då det är få manliga lärare, framförallt i låg och mellanstadiet, så kan detta 

vara svårt för pojkar att hitta någon som förstår vad de önskar för undervisning och 

vad som intresserar dem (Deci & Ryan, 2000). 
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Att arbeta i grupp är en balansgång mellan stöd och press från de andra i gruppen 

(Deci & Ryan, 1985). 

4.3 Hedonistiska motivationsteorin 
Den andra teorin som jag kommer utgå ifrån är den Hedonistiska motivationsteorin. 

Den grekiska filosofen Epikuros, menade att människan vill uppnå lust och undviker 

det som känns olustigt. Hedonism är en familj av filosofiska och psykologiska teorier 

som sätter njutning som det främsta målet för människans strävan. Dessa tankar 

som Epikuros hade ligger till grund för motivationsteorin som utgår från lust – olust 

– princip. Principen är en av de äldsta beskrivningarna om motivationens innebörd 

och ligger till grund för andra motivationsteorier. Det finns två mål i den hedonistiska 

motivationsteorin, något som ska uppnås eller något som ska undvikas (Stensmo, 

2008). När jag använder denna teori i den empiriska undersökningen kommer det 

finnas möjlighet att urskilja vad som motiverar eleverna och vad som inte motiverar 

dem. Lindahls frågor som jag har som utgångspunkt i min enkät, handlar om elevers 

lust att lära inom olika områden i naturvetenskap och teknik. Det känns som det är 

rätt val av frågor när det gäller motivation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boy´s motivation  Louise Hockman 

20 

 

5 METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD 
 

Jag kommer att använda en kvantitativ metod och jag kommer att undersöka elevers 

upplevda motivation i naturvetenskap och teknik. Respondenterna kommer från åk 

3, 5 och 7 från tre olika skolor på två orter i en liten kommun i Sverige. Frågorna 

baseraras utifrån att naturvetenskap och teknik både är ett teoretiskt och laborativt 

ämne. Jag har använt Lindahls (2003) frågor från avhandlingen i enkäten. Då enkäten 

är ämnad för äldre elever så har jag formulerat om många av Lindahls frågor så att 

de passar yngre barn. Vissa av hennes frågor har tagits bort helt då de inte är rele-

vanta med mitt syfte. Omfattningen är cirka 40 procent av frågorna. Jag har själv lagt 

till ett frågebatteri om motivation i naturvetenskap och teknik jämfört med de andra 

ämnena. Utöver detta har jag lagt till ett frågebatteri med färdigheter i olika verktyg 

(digitalisering, programmering, skriva för hand, läsa och skriva på dator) som krävs 

för att du ska klara den teoretiska delen i ämnena. Jag lade också till frågor så det 

skulle passa för våra lokala satsningar och projekt. Lindahls frågor var kategorise-

rade, så har jag använt detta också.  

 

5.1 Self Determinated Theory – SDT och hedonistiska motivat-
ionsteorier 
Jag inser att motivation som jag valt, är ett väldigt abstrakt och mångdimensionellt 

begrepp. Motivation kan inte mätas enbart med enkla frågor. I Jacobsen (2017) står 

det att begreppet motivation är det mest komplexa. Det står att motivation är både 

abstrakt, subjektivt och att det därmed är ett kvalitativt begrepp. Vidare skriver han 

att det inte är ett ord vi direkt kan mäta, känna eller ta på. Detta ställer stora krav på 

operationaliseringen. Eftersom vi inte kan mäta ett sådant här begrepp så måste vi 

mäta detta indirekt med hjälp av indikatorer. Man kan välja mellan att mäta yttre 

motivation, inre motivation eller prosocial motivation (motivation som handlar om 

det jobb om man utför bidrar till att hjälpa andra t ex till ett bättre liv, samhällspro-

blem, ur fattigdom etc.).  
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Jag har med utgångspunkt från detta valt att bredda studien med flera olika katego-

rier inom motivation. Jag har försökt tänka både inre, yttre och prosocial motivation. 

Det är också motivationsfrågor med utgångspunkt hur vi arbetar i naturvetenskap 

och teknik lokalt i vår kommun med NTA och våra olika naturvetenskap- och teknik-

projekt. Därför har jag valt en bred ansats när det gäller teoretisk utgångspunkter. 

Self Determinated Theory är också en bred teori och mycket av vad teorin står för 

stämmer bra överens med NTA grundtankar och arbetssätt. SDT grundtankar: Behov 

av kompetens i sin vardag. 2. Självbestämmande och 3. Social meningsfullhet har 

tagits med i frågeformuläret. Vissa frågor ändrade jag så de skulle passa in på veten-

skapsteorierna och området motivation. Det hedonistiska tänket med lust genomsy-

rar en stor del av Lindahls (2003) och de frågor jag valt att använda. Denna veten-

skapsteori kändes som ett självklart val då lust, intresse och motivation går hand i 

hand.  

5.2 Urval 
Urvalet var totalt 245 elever klasser från åk 3 (91 elever), 5 (80 elever) och 7 (74 

elever). Totalt var det 106 pojkar och 86 flickor som besvarade enkäten. Eleverna 

kommer från tre olika skolor i en mindre kommun i Sverige. En skola ligger på lands-

bygden och de andra två skolorna i en bruksort.  

5.3 Bortfall 
Enkätprogrammet Survey and Report rapporterar hur några av respondenterna som 

påbörjat men inte skickat in sina svar. Detta ger att två respondenter påbörjade men 

avslutade inte enkäten. Några elever i klasserna som var sjuka och några hade praktik 

när enkäten besvarades. 

Tekniken satte hinder i starten, då en del datorer inte kom igång ordentligt. Eleverna 

på högstadiet hade mindre lektionstid på sig att svara, men samtidigt svarade de 

fortare så de hann ändå besvara frågorna.  

5.4 Enkätdesign och operationalisering 
Mätinstrumentet är en enkät (se bilaga 1) som är indelad i olika delar med syftet att 

mäta elevernas upplevda motivation i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena. 
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De naturvetenskapliga och tekniska ämnena jämfördes också med de teoretiska äm-

nena. För att få fram olika indikationer så bröt jag ned enkäten i följande delar: Jag 

och skolan, alla ämnen, vana verktyg, öka motivation i alla ämnen, öka prestation 

olika verktyg, motivation i naturvetenskap, motivation för NO ämnet med 69 olika 

variabler.  

Enkäten är med hög grad standardiserad och strukturerad med påståenden med 

fasta svarsalternativ. I delen av enkäten kring motivation och prestation svarar re-

spondenterna på en skala med svarsalternativ där kodning är instämmer =1, instäm-

mer till stor del = 2, instämmer lite = 3, instämmer inte = 4 och vet ej = 5. Detta 

innebär ju lägre medelvärde desto mer instämmer respondenterna.  

Enkätens första del, frågorna 1 - 3 (bakgrundsfrågor) syftar till att beskriva kön, skola 

och klass. Enkäten är därefter indelad i nio kluster med olika frågeställningar. Jag 

valde att mäta sju av dessa kluster samt selekterade ut frågor som överensstämmer 

med syftet att undersöka upplevda motivation.  

5.5 Genomförande 
Ett interimbrev skickades ut i ett mail se bilaga 2 till 245 elever i den mindre kommun 

med 10 000 invånare. I kommunen finns totalt fyra skolor varav en friskola. I denna 

enkät ingår endast de kommunala skolorna. Alla elever oavsett årskurs fick ta del av 

samma enkät. Eleverna i åk 3 behövde hjälp att tolka vissa ord t ex motivation, pre-

station, fysik osv. Alla lärare på skolorna lät eleverna fylla i enkäten under lektionstid. 

Det blev lite snedfördelning när det gällde tid. Det var svårt för åk 7:s lärare att få 

loss tid, då de är beroende av andras scheman och tider. Men samtidigt var de äldre 

eleverna snabbast och de behövde mindre tid att fylla i enkäten. Sedan erbjöd jag 

mig att vara med när enkäten fylldes i och deltog när alla elever i åk 3 fyllde i enkäten. 

Alla elever i åk 3 och 5 fick de svåra orden uppskrivna på tavlan och jag förklarade 

jag orden för dem innan de startade att svara på enkäten. Ibland tog det lite extra 

tid i starten av ifyllnad av enkäten då eleverna inte fick igång sina datorer på en gång.  
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5.6 Valda test och analysförfarande 
Enkäten genomfördes i programmet Survey and report och analysen gjordes med 

unvariata, bivaritat och multivariata tester i programmet IBM SPSS statistics. Enkä-

ten är digital och jag valde för att det är enkelt att sammanställa resultatet med ett 

digitalt. SPSS statistics är ett enkelt verktyg att analysera resultaten. Indexen i de 

olika klustren räknades fram genom ett Cronbachs Alfa test. Medelvärden jämförs 

med T-test och korstabeller. Syftet är att jämföra olika kön och motivation i naturve-

tenskap och teknik. Anova test användes för att påvisa signifikansen mellan de olika 

klustren.  

5.7 Kodning av rådata 
Kodning av bakgrundsdata gjordes på följande sätt: Kön (flicka - 1, pojke - 2, annat - 

3), Skola (B - 1, R - 2 och S - 3) och klass (åk 3 - 1, åk 5 - 2 och åk 7 - 3). 

Variablerna som indikerar motivation, prestation har kodats med siffra för varje 

fråga. Denna sida är kodat efter Likertskalan Instämmer helt (1), Instämmer till stor 

del (2) och Instämmer delvis (3) och Instämmer inte alls (4) och Vet ej (5). Jag kodade 

alla saknade data med 999. 

5.8 Indexering 
Indexen skapas utifrån uppsatsens enkät. De områden som ska undersökas är moti-

vation för naturvetenskap och teknik mot andra ämnen och i ämnet samt verktyg.  

5.9 Indexvariabler 
Variabler har satts ihop till indexvariabler som mäter varje enskild motivation och 

prestation. Tabellen nedan har samtliga indexvariabler hög intern reliabilitet med 

Cronbachs Alpha reliabilitetstest och är därför lämpliga för indexering. Värdet bör 

ligga mellan 0,5 till 1,0 för att vara tillförlitligt. Alla värdena ligger mellan 0,715 och 

1,000 så det råder ett starkt samband. 
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Tabell: Beskrivning av index 

Indexvariabel Antal Frågor Chronbachs Alpha 

1. Motivation – Jag och 

skolan 

8 1, 8 - 13, 17 0,715 

2. Motivation - Alla 

ämnen 

13 1 - 13 0,909 

3. Motivation - Verktyg 7 1 - 7 1,000 

4. Motivation – Att öka 

prestationen i alla äm-

nen 

13 1 - 13 1,000 

5. Motivation – Att öka 

prestationen i olika 

verktyg  

8 1 - 8 1,000 

6. Motivation – Olika 

områden i naturveten-

skap 

10 1 - 3, 7, 9 - 11, 16 - 19 1,000 

7. Motivation - Natur-

vetenskap utanför 

skolan 

10 2 - 3, 7, 9 – 11, 16 - 19 1,000 

 

5.10 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2017) har fyra grundläggande forskningsetiska krav för undersök-

ningar och forskning. Detta är grunden för hur undersökningar ska gå till och vilka 

rättigheter respondenter har när de erbjuds att vara med i en undersökning. Här 

nedan redovisas de olika kraven.  

Det första kravet är informationskravet: Respondenter har rätt att ta del av syftet för 

undersökningen, villkoren för deras deltagande och att det är frivilligt att delta. 

Denna information är med i mailet som skickades ut till elevernas lärare och de be-

höver inte öppna länken förundersökningen för att få denna information.  

Samtyckeskravet: Forskare ska inhämta deltagares samtycke för att delta i undersök-

ningen. I föreliggande studie krävs respondentens aktiva deltagande genom att svara 

på enkäten (Vetenskapsrådet 2017). Genom att aktivt göra detta ger ju responden-

ten sitt samtycke. Väljer respondenten att inte delta eller avbryta sitt deltagande när 



Boy´s motivation  Louise Hockman 

25 

 

som helst under undersökningen finns inget samtycke och deltagaren är då inte re-

spondent i undersökningen. Det föreligger inget beroendeförhållande mellan re-

spondenter och undersökningsledare.  

Konfidentialitetskravet: Uppmärksammar hur undersökningsledaren hanterar käns-

liga uppgifter såsom personuppgifter, information av känslig karaktär och hur dessa 

anonymiseras så att utomstående ej kan identifiera respondenterna och deras upp-

gifter (Vetenskapsrådet 2017). I föreliggande studier hanteras inte personuppgifter. 

Genom att anonymisera huvudmännen och kommunen kan det inte härledas till 

vilka respondenterna är. Jag kommer att kalla skolorna skola 1, 2 och 3 i denna stu-

die. 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017): Reglerar hur informationen om enskilda 

får användas utanför aktuell studie. Informationen får inte nyttjas för kommersiella 

syften eller andra ickevetenskapliga bruk. Det får inte heller användas för att på nå-

got vis påverka den enskilde utan dennes medgivande. Detta krav uppnås då inform-

ationen kring deltagarna endast finns hos undersökningsledaren (Vetenskapsrådet, 

2017). 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel redovisas först studiens syfte, bakgrundsfaktorer, resultat av fråga 1, 

frågeställning 1 och frågeställning 2 och avslutas med en sammanfattning av resul-

tatet. De utförda analyserna är i relation till de olika indexens medelvärden och de 

ska svara på studiens frågeställningar och syften. 

6.1 Deskriptiv statistik bakgrundsfaktorer 

Bakgrundsfaktorerna och antalet deltagande elever beskrivs med univariat statistik. 

Enkätens första tre frågor beskriver undersökningens kön, klass och skola.  

6.1.1 Kön 

Det var totalt 196 elever som svarade. Av dessa elever var det 86 flickor (43,9 %) och 

106 (54,1%) pojkar och 3 elever (1,5 %) svarade att de hade en annan könstillhörig-

het. Jag kommer att jämföra resultatet för pojkar och flickor i denna undersökning.  

6.1.2 Klass  

Totalt är det 82 elever (41,8 %) från åk 3, 56 elever från åk 5 (28,6 %) och 56 elever 

från åk 7 (28,6%) som svarade på enkäten. Det är ett bortfall på två elever som inte 

svarat på den frågan.  

6.2 Resultat av fråga 1 - Jag tycker om att gå i skolan 

Frågan ” Jag tycker om att gå i skolan” ingår inte i analysen. Men frågan känns ändå 

relevant för att få en helhetsbild av elevernas grundinställning.  

Resultat av vad pojkar och flickorna tycker om att gå i skolan. Pojkarnas svar: instäm-

mer helt 22,0 %, instämmer till stor del 26,6 %, instämmer delvis 33,0 % och instäm-

mer inte alls 11, 9 %. Flickornas svar: Instämmer helt 29,4 %, instämmer till stor del 

29,4 %, instämmer delvis 25,9 % och instämmer inte alls 12, 9 %. Analys av resultaten 

indikerar att det som skiljer är att flickorna har en lite mer positiv inställning till sko-

lan än pojkarna. Cirka 12 procent av alla elever tycker inte om att gå i skolan alls. 

Bland dessa elever är det en procent fler flickor som har den inställningen till skolan.  
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6.3 Resultat frågeställning 1 

Den första frågeställningen som jag vill ha svar på vilka skillnader som finns i pojkar-

nas upplevda motivation i naturvetenskap och teknik i jämförelse med flickornas i åk 

3, 5 och 7? 

6.3.1 Skillnad pojkar och flickor upplevda motivation i naturvetenskap 
och teknik 
Jag använde mig av indexet som jag skapat tidigare: Motivation i naturvetenskap och 

teknik.  

Jag jämför medelvärden och skillnader mellan pojkar och flickor i de olika årskur-

serna. Svarsalternativen är följande: Instämmer helt (1,0), instämmer till stor del 

(2,0), instämmer delvis (3,0) och instämmer inte alls (4, 0). Resultatet visar att poj-

karnas medelvärde är 2,2 i åk 3, 2,3 i åk 5 och 2, 3 i åk 7. Analys av resultatet är att 

pojkarna känner sig till stor del motiverade i alla årskurser i no och teknik. Resultatet 

visar att flickornas medelvärde är 2,0 i åk 3, 2,3 i åk 5 och 2,7 i åk 7. Analys av resul-

tatet visar att flickorna är något mer motiverade i åk 3 men motivationen sjunker 

och i åk sju är de delvis intresserade av no och teknik. Man kan konstatera att poj-

karna har en jämnare upplevd motivationsgrad (skillnad 0,17) från åk 3 till åk 7 än 

vad flickorna (skillnad 0,72) har.  

 

6.3.2 Resultat T test och Anova test: Frågeställning 1 

Jag har gjort ett T test och ett Anova test med indexen nr 6. Motivation i områden i 

naturvetenskap och teknik i skolan och index nr 7. Motivation för naturvetenskap och 

teknik utanför skolan i åk 3, 5 och 7.  

Slutsatsen blev att hos pojkar är signifikansen p 0,05 gällande motivationen utanför 

skolan. Medan i skolan är signifikansen p 0,238 vilket innebär att pojkars motivation 

i vår kommun är hög. Detta kan bero på vår satsning i skolan på naturvetenskap och 

teknik. Klassvis och i jämförelse med flickor är pojkar mer motiverade i de olika års-

kurserna. Men både pojkars och flickors motivationsgrad blir sämre från klass tre till 

sju.  
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6.4 Resultat frågeställning 2 

Här är resultatet av den andra frågeställningen: Vilka skillnader finns i pojkarnas upp-

levda motivation till naturvetenskap och teknik jämfört med andra ämnen. Jag börjar 

här med att jämföra medelvärdet i elevernas upplevda motivation i no/tk ämnena 

(bi, fy, ke och tk) med de teoretiska ämnena i fråga fem. Jag räknar ut medelvärdet i 

varje ämne. Graderingen instämmer helt (1,0), instämmer till stor del (2,0), instäm-

mer delvis (3,0) och instämmer inte alls (4,0). Slöjd och idrott tas inte med bland de 

teoretiska ämnena. Därefter jämför jag medelvärdet av den upplevda motivationen 

i respektive ämne.  

Medelvärdet i den upplevda motivationen hos pojkarna i no/tk är i åk 3: 1,7, i åk 5: 

2, 0 och i åk 7: 1,9. I de teoretiska ämnena är den upplevda motivationen i åk 3: 1,9, 

i åk 5: 2,1 och i åk 7: 2,1.  

Analysen indikerar att att pojkarna känner sig mer motiverade genom hela skoltiden 

i no/tk än i de teoretiska ämnena.  
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Tabell Pojkarnas upplevda motivation i olika ämnen i åk 3, 5 och 7. Ju lägre medelvärde desto mer 

motiverade.   

Ämne Medelvärde 

No/tk 1,84 

biologi 2,04 

fysik 1,95 

kemi 1,63 

teknik 1,66 

svenska 1,94 

engelska 1,97 

matematik 1,86 

geografi 2,21 

religion 2,18 

historia 1,96 

idrott 1,48 

slöjd 1,57 

so 2,11 

 

Resultatet av ovanstående tabell visar upplevd motivation i respektive ämne.  Poj-

karna har högst motivationsgrad i idrott tätt följd av slöjd. På tredje plats för poj-

karna kommer kemi och sedan fysik. Minst motiverad var de i religion och geografi. 

Analysen är att pojkarna i denna kommun är mest motiverade av idrott och slöjd. 

Av de teoretiska ämnena är de mest motiverade av de naturvetenskapliga och tek-

niska ämnena. 

6.5 Sammanfattande resultat 

Resultat på den första frågeställningen är att medelvärdet för pojkar visar att de är 

lite mer motiverade än flickor i naturvetenskap och teknik. Pojkarna är mindre mo-

tiverade än flickorna i åk tre, men mer motiverade i åk 7. Pojkarna tappar mindre i 

motivation av naturvetenskap och teknik än vad flickorna gör från åk tre till åk sju. 
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En slutsats på den första frågeställningen är att pojkar får en ökad motivation i jäm-

förelse med flickor i naturvetenskap och teknik åk 7. Det är överraskande att poj-

karna upplever sig mer motiverade än flickorna i åk 7 då man närmar sig gymnasie-

valet. Den kan bero på våra unika satsningar i NTA och naturvetenskap och teknik i 

kommunen som jag nämnt i inledningen.  

I den andra frågeställningen: Hur är pojkarnas motivation för naturvetenskap och 

teknik jämfört med de teoretiska ämnena. Resultatet blev att pojkarnas motivation 

för naturvetenskap och teknik är högst i åk 3, sedan minskar det i åk 5 och ökar lite i 

åk 7.  

I de teoretiska ämnena är pojkarnas motivation högst i åk 3 och minskar i åk 5 och 

7.  Man kan konstatera att pojkarna har en större motivationsgrad för naturveten-

skapliga och tekniska ämnen än teoretiska ämnena.  
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7 DISKUSSION 
 

I diskussionen kommer metoden och utförandet av den kvalitativa undersökningen 

att lyftas. Syftet och frågeställningarna kommer att ställas i relation till nationell och 

internationell forskning. Diskussionen avslutas med förslag på framtida forskning.  

7.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka pojkars upplevda motivation i de naturvetenskap-

liga och tekniska ämnena i jämförelse med flickorna i grundskolan. Jag har även gjort 

en översiktlig inflygning om vad aktuell forskning säger om vilken slags undervisning 

som motiverar pojkar i jämförelse med flickor. I kommunen där den kvantitativa 

undersökningen ägde rum skickades en länk till enkäten ut till 245 elever i åk 3, 5 och 

7. Totalt svarade 196 elever. Det är ett bortfall på 49 elever eller 20 procent. Några 

elever var sjuka vid tillfället när enkäten fylldes i och några elever i åk sju var ute på 

praktik. Då svarsfrekvensen är relativt hög så bör svaren vara en indikator på hur 

elever i denna kommun upplever sin motivation i naturvetenskap- och teknikäm-

nena.  

Hade jag vetat att begreppet motivation var så komplext och abstrakt innan jag star-

tade så hade jag med största sannolikhet valt ett annat område som var mer konkret 

och enklare att undersöka. Därför har jag valt att undersöka motivationen så brett 

som möjligt med två vetenskapsteorier: Self- Determnation Theory (SDT) och den 

hedonistiska teorin.  Dessa två teorier innefattar både inre-, yttre- och prosocialmo-

tivation. Vid studien har jag utgått ifrån motivationsteorin Self- Determination the-

ory (SDT). NTA och dess materialsatser som samtliga elever i vår kommun arbetar 

med genomsyras av de tre faktorerna som motivationsteorin STD handlar om: 1. Be-

hov av kompetens. 2. Självbestämmande och 3. Social meningsfullhet. Behovet av 

kompetens handlar om att eleverna ser att de har nytta av det de lär sig på sin fritid 

och har nytta av sina kunskaper i sin vardag. Den sociala meningsfullheten är att ele-

verna har stor hjälp av varandra vid inlärningen. I NTA arbetar eleverna i par och 

tillsammans i hela klassen där de diskuterar laborationer, resultat och slutsatser. Alla 
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NTA lektioner startar med en förutsägelse där eleverna får utgå från sina erfaren-

heter från sin egen vardag. Att utgå från sin egen erfarenhet stärker både sin egen 

kompetens och ger en känsla av att äga sitt eget lärande.  

Den andra motivationsteorin som jag utgått ifrån är den hedonistiska teorin. Denna 

teori utgår från elevernas lust eller olust. När eleverna lär sig saker som är intres-

santa, relevanta och spännande så får de ökad lust och motivation att lära sig. Många 

av frågorna som jag använt kommer från Lindahl (2003). Frågorna utgår från lust och 

motivation. 

När jag utformat frågorna har jag utgått från båda dessa teorier och perspektiv som 

NTA och dess arbetssätt genomsyras av.  

Enkätkonstruktionen var mer komplicerad än jag kunnat ana. Jag har försökt arbeta 

så metodiskt jag kunnat. Frågorna som jag använder i enkäten har utgått från delar 

av teorin områden bl. a attityder, engagemang, intresse, lust och upplevd motivation 

och prestation i naturvetenskap och teknik inom olika områden.  

Enkätprogrammet Survey & Report är ett program med många möjligheter vid ut-

formning av enkäter. Det krävs god förståelse för att kunna hantera programmet och 

utforma enkäten på rätt sätt. Jag upptäckte att jag råkat ut för några fallgropar efter 

att jag skickat ut enkäten. Jag valde fel radioknappar i en av bakgrundsfrågorna. 

Detta medförde att jag fick koda om detta avsnitt. Värderingsfrågorna i Likertsskalan 

satte jag också i fel ordning: Instämmer helt, instämmer lite… osv skulle ha skrivits i 

omvänd ordning. Värdena som jag fick i resultat blev svårare att tolka. Jag hade även 

kunna reducera antalet frågor en hel del. Vissa yngre elever som inte läste så fort 

hade svårt att hinna med alla frågor under. De fick extratid till att besvara frågorna.  

Jag valde att skicka ut en likadan enkät till eleverna i åk 3, 5 och 7. Jag deltog när 

eleverna i årskurs tre genomförde enkäten då jag anade att det kunde bli kämpigt 

för dem att förstå ord och innehåll.  Jag skrev upp vissa svåra ord på tavlan, som jag 

antog att de kunde få svårigheter att förstå. Åk fem klarade sig utan min hjälp.  
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Enkäten var öppen under tre veckor. När det gått tre veckor så hade alla treor och 

femmor fyllt i enkäten, men inte någon i klass sju trots flera påminnelser. Jag valde 

då att erbjuda hjälp till då eleverna skulle fylla i den och då blev det genast fart på 

svarsfrekvensen och sjuorna blev klar inom beräknad tid.  

Enkäten fylldes i digitalt. Eleverna på högstadiet har egna datorer så där gick förfa-

randet lätt och smidigt. Det var lite värre med de yngre barnen där de har datorvag-

nar. Datorerna måste bokas innan. Vissa skolor med stora klasser över 30 elever så 

räckte inte datorerna. De fick då använda telefoner och ipads. I en klass så kom inte 

samtliga elever in på nätet samtidigt. En del elever startade senare att fylla i enkäten.  

7.2 Resultatdiskussion  
Ett av syftena med denna studie var att kvantitativt undersöka pojkarnas upplevda 

motivation i naturvetenskap och teknik i jämförelse med flickorna. Resultatet visar 

att pojkarna i denna kommun är mer motiverade i jämförelse med flickorna av na-

turvetenskap och teknik. Motivationsgraden är relativt jämn i åk 3, 5 och 7 för poj-

karna, men den sjunker något i åk 5. 

Resultaten indikerar på att om man ger pojkar de rätta förutsättningarna och verk-

tygen i ämnena så ökar motivationen mot de nationella målen i ämnet. Trots att poj-

karna i kommunen ligger mycket långt efter flickorna, många kommer från hem utan 

akademisk bakgrund, har socioekonomisk låg status, svaga läs-, skriv och matema-

tikkunskaper så har pojkarna en hög motivation i ämnet om rätta förutsättningarna 

ges. Enligt Håkansson och Sundberg (2016) så är socioekonomisk status den största 

faktorn till skolprestationer. De skriver i sin bok att det finns exempel i där kvalitet, 

jämlikhet och likvärdighet kan samspela (Håkansson & Sundberg, 2016). I skolut-

vecklingsprogrammet NTA, som kommunen varit medlem i sedan 2004 ingår dessa 

tre ingredienser i hög grad. Det första begreppet som Håkansson och Sundberg 

(2016) tar upp: Kvalitet är en viktig faktor i NTA. Kungliga Vetenskapsakademien och 

Ingenjörernas Vetenskapsakademi, står bakom NTA, vilket ger en tyngd. Ett veten-

skapsråd i NTA samt NTA:s utvecklingsavdelning är hela tiden uppdaterad om aktuell 

forskning i Sverige och internationellt. Dessa två ger NTA en hög kvalitet. Det andra 
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begreppet jämlikhet, är också något som genomsyrar NTA. Då man tittar i min kvan-

titativa studie så är både pojkar och flickor intresserad av NTA, vilket gör detta ut-

vecklingsprogram jämlikt. Arbetssättet är också jämlikt då det är kopplat till både 

pojkars och flickors erfarenheter och vardag. Det tredje begreppet likvärdighet är 

kanske NTA:s största framgångsfaktor. NTA har idag 2018 en utvecklingsorganisation 

för sina 130 medlemmar: kommuner och friskolor. Samtliga lärare i dessa kommuner 

och friskolor får samma utbildning, materialsatser och aktuell forskning att arbeta 

med i klassrummen. Detta ger eleverna kanske den mest likvärdiga undervisning i 

grundskolan som finns idag i Sverige. Det är precis som Ekholm och Scherp (2014) 

skriver ”Eleverna är inte omotiverade utan det är situationen som är omotiverande”. 

Förändrar man situationen för eleverna så är det möjligt att öka den inre motivat-

ionen som finns hos varje elev. Om eleverna är omotiverade så är det någonting i 

undervisningen som man måste ändra på så att eleverna ska kunna ha möjlighet att 

nå de nationella målen. NTA gör inte bara eleverna motiverade, de får också en jäm-

lik, likvärdig undervisningen med hög kvalitet.  

Enligt Öhrn & Holm (2014) studie har resultatskillnaden mellan könen ökat i alla äm-

nen. Men de är fortfarande ganska små när det gäller matte och naturvetenskap. I 

min studie är pojkarna mer motiverade än flickorna och har en mer jämn motivat-

ionsgrad i alla årskurser.  

Det andra syftet är att undersöka vilka skillnader i pojkars upplevda motivation i na-

turvetenskap och teknik i jämförelse med andra ämnen. Pojkarna är mer motiverade 

i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena än de teoretiska ämnena i denna kom-

mun. I Lindahl (2014) doktorsavhandling hade eleverna en positiv inställning till na-

turvetenskap och teknik och ännu mer positiv till andra ämnen. I den kommun jag 

undersöker visade det sig att pojkarna var mer motiverade i naturvetenskap och tek-

nik än de andra ämnena. Satsningarna på naturvetenskap och teknik i kommunen 

kan ha ökat motivationen hos pojkarna. Pojkarna har de senaste åren sina högsta 

betyg i naturvetenskap och teknik bland de teoretiska ämnena. Intresset för att söka 

de naturvetenskapliga och tekniska programmen har ökat från 7 procent 2004 till 24 
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procent 2012. 2014 låg nivån på 18 procent och idag ligger siffran runt 15 procent. 

Pojkarna har också högre betyg i dessa ämnen jämfört med de teoretiska ämnena. 

Pojkarna ligger 2017 80 poäng lägre i meritvärden under flickorna, men i naturve-

tenskap och teknik ligger de inte efter flickorna.  

Pojkar drivs av inre motivation. Exempel på inre motivation är t ex intresse och nyfi-

kenhet. Enligt Ekholm och Scherp (2014) så gäller det att ta in barnens och ungdo-

marnas livsvärld, erfarenheter och frågor i lärandet. Lärsituationen behöver därför 

utformas så att den bygger på och förstärker barnens inre motivation med deras 

medskapande i lärprocessen. Ett mer medvetet lärande som stimuleras av den inre 

motivationen ger bra resultat åt skolämnena. NTA, som vi arbetar med i kommunen, 

är både en positivistisk och en hermeneutisk vetenskapsmetod, vilket borde vara det 

optimala för eleven. NTA – Naturvetenskap och teknik för alla- ger skäl för sitt namn. 

Dess teman är för alla elever, både pojkar och flickor. Det passar även alla lärare, då 

alla får en heldagutbildning så de känner sig trygga med ämnet. Det samlade namnet 

för den här ämnesdidaktiska forskningen är Incuiry Based Science Education, IBSE 

www.ntaskolutveckling.se. En Inguiry-based undervisning utgår från elevers erfaren-

heter, problem och frågor inom ett specifikt innehåll. Det är eleverna som äger och 

har rätten till problemen och frågorna. I forskningsteorin SDT, Self Determination 

Theory, menar Deci och Ryan att det finns tre grundläggande behov: 1. Behov av 

kompetens. 2. Självbestämmande och 3. Social meningsfullhet (Deci & Ryan 2017). 

NTA:s  ideologi uppfyller dessa grundläggande behov främst när det gäller självbe-

stämmande och social meningsfullhet. Detta självbestämmande och social menings-

fullhet i NTA skapar motivationen och därefter engagemanget hos pojkarna. I fram-

tiden har vi har ambitionen att integrera NTA med svenskan och matematiken. Dessa 

resultat är mycket låga hos pojkarna i vår kommun och vi hoppas att en integrering 

med NTA kommer leda till ökad motivation och prestation i de nationella målen. En 

ökad motivationsgrad hos pojkar kan bidra till ett bättre arbetsklimat i klassrummet 

och kan leda till att både flickor och pojkar ökar sina prestationer i dessa ämnen och 

därmed öka måluppfyllelsen i de nationella målen. Den andra teorin är också perfekt 

http://www.ntaskolutveckling.se/
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för denna studie då NTA ger lustfylld undervisning som stämmer in med den hedon-

istiska motivationsteorin. 

Både i Sverige och andra länder har pojkarna halkat efter flickorna i resultat i under-

visningen Pisa (2016). Det är dags att kompensera detta och skapa förutsättningar 

och anpassa skolan så den passar alla elever. Enligt Läroplan för grundskolan, försko-

leklassen och fritidshemmet (reviderad 2017) som inleds med rubriken värdegrund 

och uppdrag att ”Enligt skollagen (2010:800) ska undervisningen: Främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” Det står vidare ”att den ska 

vara likvärdig och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatt lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” NTA innefattar många ämnen 

både naturvetenskapliga, teknik, matematik men är lika mycket teoretiskt ämne som 

praktiskt så svenska ingår till mycket stor del i ämnet. Det finns också inslag av bild 

och historia och geografi. Om man vill utgå från helheter så är NTA ett perfekt hel-

hetsområde att utgå ifrån. Man kan ha NTA som utgångspunkt aspekter vad som 

motiverar, intresserar och engagerar pojkar för att kompensera resultatskillnaderna 

inte bara i naturvetenskap, utan också i matematik, svenska, geografi. NTA kan leda 

till att motivera till ökat engagemang i fler ämnen.  

Definitionen för motivation enligt Pintrich och Schunk (2002): Motivation är proces-

sen där måldriven aktivitet inleds och upprätthålls. Motivation är en process snarare 

än en produkt. Som en process, kan vi inte observera motivation direkt men vi kan 

härleda det från uppträdanden som val av uppgifter, ansträngningar, tillämpning och 

verbal aktivitet. Motivation involverar också mål som kräver kraft till en riktning och 

för aktivitet. De flesta aktiviteter som engagerar elever är målinriktade. Det är viktigt 

att vi i skolan har målinriktade och aktiviteter som engagerar pojkar till ökad prestat-

ion. Min slutsats är att det är viktigt att pojkarna förstår målen i skolan, så att de är 

motiverade i undervisningen. De måste också ha uppgifter med tydliga mål från t ex 

läroplanen, som ökar graden av inre motivation. 
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I King Ronnel B (2016) vetenskapliga artikel från gymnasiet, där det var sociala skill-

nader. Syftet i artikeln är att undersöka könsskillnader i elevernas motivation, enga-

gemang och skolprestation. Resultaten visar att pojkarna har en lägre prestations-

nivå i ämnen som matematik och naturvetenskap. Dessa ämnen brukar, enligt King, 

traditionellt associeras med pojkar. Resultatet i denna studie visade att skillnaden i 

motivation, studieprestation och försök kan delvis förklaras till pojkarnas negativa 

attityd till inlärning. Om man jämför denna studie med mitt resultat, så är pojkarna 

mer stabilt motiverade trots att många av eleverna i kommunen kommer från famil-

jer med låg akademisk bakgrund.  

Jag har också läst nationell och internationell forskning om vilken undervisning som 

passar pojkar bäst. Enligt Öhrn och Holm (2014) är skolan inte bara en kunskapsarena 

utan också en social arena där pojkar är i behov av att positionera sig bland sina 

kamrater. Detta kan man se tydligt att pojkar har både positionerar sig fysiskt och 

verbalt. I vår kommun har vi under flera år haft ledarskapsutbildningar för lärare. Det 

handlar om att ha ett tydligt kroppsspråk vid undervisning av elever. Detta har gett 

goda resultat och många klasser har fått en gynnsammare lärmiljö.  Öhrns & Holms 

antalogi visar att vi är på rätt spår i kommunen och att detta är något vi bör fortsätta 

arbeta med.  

7.3 Framtida forskning 
Områden som kan vara intressanta att forska vidare är att göra fler analyser på ele-

vernas svar i enkäten. Det finns många frågor och många svar som jag inte hunnit ta 

del av i denna tidsbegränsade uppsats. De skulle också vara intressesant att forska 

vidare på är vad lärarna anser om vad som motiverar pojkar i den naturvetenskapliga 

undervisningen. Lärarna ser på detta från en helt annan utgångspunkt och svaren 

skulle troligtvis se helt annorlunda ut än elevernas svar. I denna studie handlar om 

elevernas egen upplevelse om motivation, men stämmer deras åsikter med lärar-

nas? 
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Elevmedverkan och inre motivation är ett annat viktigt område inom motivations-

forskningen. Här skulle man kunna forska om hur man kan lägga upp undervisningen 

i olika ämnen i skolan utifrån elevernas inre motivation. 

Man kan också forska vidare med en kvalitativ undersökning djupintervjuer och med 

pojkarna i vad som motiverar dem i naturvetenskap och teknik.  

Man skulle även kunna undersöka hur skolledare och huvudman undersöker, följer 

upp elevernas upplevda motivation i olika ämnen.  

Man kan förbättra pojkarnas motivationsgrad ännu mer, tror jag, om man tittar på 

Öhrns och Holms (2014) studie om pojkars positionering i skolan som social arena. 

Då måste man vidare göra studier om lärarnas ledarskap och dess betydelse i klass-

rummet. Kanske skulle man kunna studera olika ledarstilar i en longitudinell studie 

där man tittar på effekter i klassrummet. 
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8 SLUTSATS 
 

Slutsatsen i denna studie är att de flertal unika satsningar som kommunen gjort i NTA 

och andra naturvetenskapliga och tekniska projekt indikerar att ha bidragit till att 

pojkarna har blivit mer motiverade i naturvetenskap och teknik. Ekholm & Scherp 

(2014) citat ”Eleverna är inte omotiverade utan det är situationen som är omotive-

rande” känns klockren när det gäller motivation. Vi måste bli bättre på att skapa 

undervisningssituationer i skolan som motiverar alla elever i skolan. Under de sen-

aste 15 åren har vi arbetat med laborativt material i NTA från två års ålder till 16 års 

ålder samt besök i olika lärmiljöer t ex företag och naturen. Genom att ändra under-

visningssituationen i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena i kommunen med 

t ex NTA och andra projekt så indikerar motivationen och prestationen att öka hos 

våra elever. Detta verkar ha gett god effekt då pojkarna har hög motivationsgrad i 

dessa ämnen i jämförelse med de teoretiska ämnena. Den ökade motivationen har 

ökat engagemanget i dessa ämnen. Om man ger rätt förutsättningar och verktyg i 

undervisningen för eleverna så ökar man motivationen och prestationen i ämnena. 

Att undersöka elevers motivationsgrad i olika ämnen är ett utvecklingsområde i skol-

världen, anser jag. Själva utvecklingsarbetet kan bedrivas av utvecklingsledare, skol-

utvecklare eller förstelärare på skolenheter eller centralt. Här krävs det både mer 

kompetens, samsyn, tid och återkommande systematisk skolutveckling kring begrep-

pet motivation. Blossing (2011) menar att leda och organisera innebär att skapa lär-

processer, där gemensam förståelse utvecklas. Ska man få medarbetare motiverade 

och ta ansvar för att utveckla skolan så är det viktigt med ett bottom - up perspekti-

vet. För att arbeta för en bred samsyn i motivation hos eleverna så kan skolorna 

jobba på flera plan. Det är viktigt att man utgår från vad eleverna själva anser moti-

verar dem. Man kan ta del av externa utvärderingar, göra egna interna utvärde-

ringar, fråga pedagogerna själva vad som behöver utvecklas, intervjuer med elever, 

lärande samtal, loggbok, lärande besök, dokumentationsanalys eller observationer. 
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Ur ett nationellt perspektiv så diskuteras det om motivation. Men jag saknar utvär-

deringar till eleverna om deras motivation i skolan. Det skulle vara önskvärt att skol-

verket tog fram frågeformulär om elevers motivation kopplat till de nationella målen 

till kommunerna. Motivation är abstrakt och ett komplext område och krävs ett ge-

nomtänkt underlag med frågor för att det ska ge ett heltäckande resultat. NTA:s te-

man, organisation och höga kvalitet i aktuell forskning ger eleverna goda förutsätt-

ningarna. Undervisning ger kvalitet, jämlikhet och likvärdighet. Detta underlag kan 

ge idéer hur man kan arbeta i skolan så att alla elever får möjligheter att nå de nat-

ionella målen.  
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Frågeformulär 
 

I. Kön 

Flicka  

Pojke 

Annat 

II. Skola 

1 

2 

3 

III. Klass 

Åk 3 

Åk 5 

Åk 7  



 

 

IV. Frågor om dig, skolan, din motivation, ditt intresse och din prestation 

Sätt ett kryss efter frågan 
Instämmer     Instämmer  Instämmer   Instämmer   Vet ej                                                                                            
helt                   till stor del   lite                  inte alls   

Jag tycker om att gå i skolan 

Jag gör mitt bästa i skolan 

Jag är duktig i skolan 

Hur man lyckas i skolan beror på hur hårt man jobbar 

Skolarbetet är viktigare för mig än att vara populär hos mina klasskamrater 

Det är viktigare för mig att vara populär hos mina klasskamrater än skolarbetet 

Jag tycker om att lyssna på lärarna på lektionerna 

Jag tycker om att arbeta själv 

Jag tycker om att arbeta tillsammans med mina klasskamrater 

Jag tycker om att diskutera på lektionerna 

Jag tycker om att själv söka information i böcker 

Jag tycker om att söka information på nätet 

Jag tycker om att göra experiment 

Jag vill vara med och bestämma vad vi ska lära oss i olika ämnen 

Intelligenta elever behöver inte anstränga sig 

Jag läser ofta nyheter i tidning eller på nätet 

Jag tycker om att använda digitala verktyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Hur är din motivation och prestation i följande ämnen 

Jag presterar väl i  

 

                         Instämmer Instämmer     Instämmer  Instämmer  Vet ej                                                      
  helt              till stor del      lite                inte alls 

Svenska 

Engelska 

Matematik 

Geografi 

Historia 

Religion 

Samhällskunskap 

Id 

Biologi 

Fysik  

Kemi  

Teknik 

Slöjd  

 

 

 

VI. Hur duktig är du att använda följande verktyg i skolan idag 

Jag är bra på 

 

                         Instämmer       Instämmer         Instämmer   Instämmer  Vet ej           

                         helt                    till stor del          lite                 inte alls

 

Att programmera 

Att använda digital teknik 

Att skriva texter med penna med flyt 

Att skriva texter med dator med flyt Läsa med flyt 

Kunna räkna de fyra räknesätten i matematik med flyt (addition, subtraktion, division och 
multiplikation) 

Utforma tabeller och diagram med flyt 

 

 



 

 

    

VII. Hur motiverad är du att prestera mer i följande ämne? 

Jag vill prestera mer i 

 

Instämmer          Instämmer        Instämmer         Instämmer    Vet ej                                       

helt                        till stor del        lite                       inte alls

                

Svenska 

Engelska 

Matematik 

Geografi 

Historia 

Religion 

Samhällskunskap 

Idrott 

Slöjd 

Biologi 

Fysik 

Kemi 

Teknik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. Hur motiverad är du att öka din prestation i följande verktyg i skolan 

Jag vill öka min prestation i  

 

               Instämmer          Instämmer        Instämmer         Instämmer   Vet ej             

                helt                                 till stor del                 lite                                 inte alls 

 

Att programmera 

Att använda digital teknik 

Att skriva för hand med flyt 

Att läsa texter med flyt 

Att skriva på dator med flyt 

Att skriva siffror med flyt 

Att räkna de fyra räknesätten med flyt (addition, subtraktion, division och multiplikation) 

Att göra tabeller och diagram    
   



 

 

IX. Om NO-undervisningen  

 

                                         Instämmer    Instämmer       Instämmer    Instämmer  Vet ej 

                    helt                till stor del        lite                  inte alls 

Skolans NO-undervisning är svår 

Skolans NO-undervisning är intressant    

Det jag lär mig på NO-undervisningen kommer jag att ha nytta av i min vardag 

Skolans NO-undervisning har gjort mig mer ifrågasättande 

På NO-lektionerna pratar min lärare större delen av tiden 

På NO-lektionerna arbetar vi i grupp 

På NO-lektionerna får vi vara med och bestämma vad vi ska arbeta med  

På NO-lektionen arbetar vi var för sig med samma uppgift 

På NO-lektionerna får vi diskutera 

På NO-lektionerna får vi experimentera 

På NO- eller tekniklektionen får vi lära oss programmera 

På NO-lektionerna får vi själva ta reda på saker i böcker eller på nätet  

Att själva lösa problem är roligare än att följa en instruktion 

Vi laborerar för mycket på NO:n 

Att lära NO handlar om att komma ihåg fakta 

NO-undervisningen handlar om det jag vill lära mig 

Att lära sig NO, är att  

lära sig hur allt hänger ihop 

Man lär sig mer NO om man i samband med ett besök på ett företag, museum eller annat 
omvärldsbesök 

Man lär sig mer biologi om man har undervisning i naturen (skog, äng, sjö, hav) 

Vi använder för lite digital teknik på NO-lektionerna 

 

X. Om du är intresserad av naturvetenskap och teknik. Vad är det som gjort att 

du är intresserad? Var det på fritiden eller i skolan?  

  

 
 

 

 

 



 

 

 

X1. Min motivation, intresse, prestation och vad jag tycker om naturvetenskap och  

teknik 

                                        Instämmer    Instämmer         Instämmer    Instämmer  Vet ej 

                                         helt                till stor del          lite                  inte alls 

 

Jag tycker naturvetenskap och teknik är viktigt 

Jag gillar böcker och tidningar som handlar om naturvetenskap och teknik 

Naturvetenskap och teknik väcker min nyfikenhet 

Jag tycker om att titta på tv program om naturvetenskap och teknik 

Jag har lätt att lära mig naturvetenskap och teknik 

Jag tycker programmering är viktigt 

Jag vill använda mer digital teknik på NO-lektionerna 

Jag lär mig mycket av  

att titta när läraren gör experiment 

Min lärare gör mig intresserad av naturvetenskap och teknik 

Min familj (föräldrar eller annan släkting) gör mig intresserad av naturvetenskap och tek-
nik 

Förskolan gjorde mig intresserad av naturvetenskap och teknik 

Jag lär mig mycket av att själv lista ut hur jag ska göra experiment 

Jag anser att läraren ska tala om för mig hur jag ska göra 

Jag lär mig mycket av att lista ut varför ett experiment fungerar 

Jag lär mig mycket av att redovisa för läraren vad jag gjort 

Jag lär mig mycket av att diskutera på NO-lektionerna 



 

 

XII. Naturvetenskap och teknik i samhället 

 

                                     Instämmer    Instämmer         Instämmer    Instämmer  Vet ej 

                                      helt                till stor del          lite                  inte alls 

 

Naturvetenskap och teknik är viktigt för samhället 

Kommande generationer kommer att ha bättre möjligheter tack vare naturvetenskap och 
teknik 

Fördelarna med naturvetenskap och teknik är större än nackdelarna 
Naturvetenskap och teknik kan hjälpa fattiga människor 

Miljöproblemen kan lösas genom forskning 

Världens miljöproblem är orsakade av modern teknik 

Naturvetenskapliga teorier utvecklas och förändras hela tiden 

Man måste vara smart för att arbeta med naturvetenskap och teknik 

Jag har ingen möjlighet att avgöra om det som sägs i media om naturvetenskap och teknik 
är rätt eller fel 

Vi bör låta forskarna bestämma om vi ska tillåta genmodifierade ingredienser i maten 

Forskarna vet allt om riskerna med att använda nya läkemedel 

Två personer kan dra olika, men lika välgrundade, slutsatser från samma vetenskapliga fakta 

Man bör satsa mer pengar på forskning     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

X111. Inom naturvetenskap och teknik vill jag öka min prestation i 
 

                                     Instämmer    Instämmer         Instämmer    Instämmer  Vet ej 

                                     helt                till stor del          lite                  inte alls 

 

Fysik 

Teknik 

Kemi 

Biologi 

Att experimentera 

Att programmera 

Att använda digitala verktyg 

Att lära mig mer om forskning 

Att diskutera resultat på experimenten 

Att läsa texter med högre tempo och flyt 

Att skriva texter med penna med flyt 

Att skriva texter på dator med flyt 

Att skriva laborationsrapporter med penna 

Att skriva laborationsrapporter med dator 

Att diskutera naturvetenskapliga fenomen 

Att lära mig mer begrepp i naturvetenskap och teknik 

Att lära mig mer om naturvetenskap och teknik på olika företag 

Att lära mig mer om naturvetenskap i naturen (skog, sjö, å eller hav) 

Om naturvetenskap och teknik i olika länder 

Att förstå varför naturvetenskap och teknik är viktigt för samhället



 

 

X111. synpunkter och kommentarer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

 
Missivbrev  
 

Hej!  

 

Jag studerar vid Karlstads Universitets magisterprogram i Skolutveckling och 

utbildningsledning. Denna vår kommer jag utföra en magisteruppsats och ge-

nomför en enkätundersökning riktad mot åk 3, 5 och 7 på alla skolorna i kom-

munen. Syftet med studien är att undersöka om det finns några mönster och 

samband i faktorer som påverkar elevers motivation i naturvetenskap och 

teknik.  

Vid genomförande av enkäten kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Detta innebär bland annat att deltagande i studien 

är frivilligt. Jag hoppas att Ni vill bidra till ökad kunskap om dessa områden 

genom att låta Era elever besvara enkäten.  

Det är bara jag som kommer att hantera det insamlade datan. Datan kommer 

att bearbetas i det statistikprogrammet SPSS. Ditt deltagande kommer att be-

handlas konfidentiellt och Dina svar kommer enbart att användas till uppsat-

sen, i enlighet med forskningsetiska principer.  

Om ni har några frågor eller funderingar är Du välkomna att kontakta mig eller 

min handledare Joakim Larsson för mer information.  

 

Tack för din medverkan!  

Louise Hockman 
Louise.hockman@furuvik.se 
Kursansvarig/Handledare:  
Joakim Larsson Karlstad Universitet 
Joakim.larsson@kau.se 
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