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Akademisk prestation under  
covid-19-pandemin – ingenjörs- 
studenters motivation och prestation 
Malin Bernelf, Blekinge Tekniska Högskola

Abstract 
In this study the relationship between motivation and academic 
achievement during the covid-19-pandemic was examined. It was also 
examined how the covid-19-pandemic had affected academic achieve-
ment and perceived academic achievement. The study was conducted 
at a university in Sweden and involved engineering students (n=104). 
The instrument used for measuring motivation was the Academic Mo-
tivation Scale translated into Swedish. No relationship between neither 
external nor internal motivation and academic achievement was shown. 
Students experienced a decline in academic achievement, and it was 
also shown that the pass rate had decreased by 1.6 higher education 
credits in the autumn term 2020 compared to the same period in 2019. 
This result counteracts previous studies and reports that has shown that 
young students has increased or kept their level of achievement during 
the pandemic. The study shows that engineering students’ academic 
achievement has declined during the pandemic but there was no indi-
cation that it could be related to the type of motivation held by the stu-
dents. 

Keywords: Higher Education, motivation, achievement, covid-19 

Sammanfattning 
I studien undersöktes eventuella samband mellan motivation och aka-
demisk prestation samt påverkan på upplevd och faktisk prestation un-
der covid-19-pandemin hos ingenjörsstudenter vid en högskola i Sve-
rige. Undersökningen genomfördes som en enkätstudie. Som instru-
ment för mätning av motivation användes Academic Motivation Scale 
i svensk översättning. Inga samband mellan vare sig inre eller yttre mo-
tivation och faktisk eller upplevd prestation kunde noteras. Studenterna 
upplevde en minskad prestation under pandemin jämfört med studieti-
den innan pandemin. Det påvisades också att studenterna hade färre av-
klarade högskolepoäng under hösten 2020 jämfört med hösten 2019. 
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Den genomsnittliga förändringen var -1.6 hp. Resultatet går emot tidi-
gare studier och rapporter som visar att studenter i åldersgruppen bibe-
hållit sin prestation och i vissa fall ökat prestationen under pandemin. 
Studien visar alltså att ingenjörsstudenternas prestationer har försäm-
rats under pandemin men ingen indikation finns för att detta skulle 
kunna sättas i samband med deras typ av motivation. 

Ämnesord: Högre utbildning, motivation, prestation, covid-19 

Introduktion  
Hur har ingenjörsstudenters motivation och prestation påverkats av de 
förändrade förutsättningarna under covid-19-pandemin? När världen år 
2020 drabbades av omfattande restriktioner gällande social distansering 
på grund av covid-19 drabbade detta av förklarliga skäl även studenter. 
Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO, 
2020) pandemi på grund av den globala spridningen av coronaviruset 
och utbredningen av infektionssjukdomen covid-19 och det infördes re-
striktioner för att minimera fysisk kontakt mellan människor med syfte 
att minska smittspridningen. För svenska universitet och högskolor in-
nebar det att stora delar av undervisningen flyttades från campus till 
olika former av distans- och onlineundervisning. Någon liknande på-
verkan på studenter står inte att finna i modern tid och det var därmed 
svårt att på förhand veta hur studenterna påverkats av de omställningar 
som krävts. Att få förståelse för vilka effekter denna ändrade situation 
fått för studenternas prestationer är angeläget för att skapa förståelse för 
eventuella insatser under pandemin men även vid återgången till cam-
pusundervisning. 

Motivation definieras dels som ett ”tillstånd av reaktionsbenägenhet 
vilket kan leda till handling av något slag” och är en ”medveten eller 
omedveten inriktning hos en person att vilja utföra vissa handlingar”, 
vilket kopplar beskrivningen till begreppet motiv med betydelsen driv-
kraft, dels som ”fenomenet motivation, dvs att motiv bildas” och kopp-
lar då beskrivningen till begreppet motiv med betydelsen skäl eller an-
ledning (Egidius, 2008, s. 451). Motivation är ett begrepp för faktorer 
som väcker, formar och riktar beteende mot olika mål, men begreppet 
motivation är i sig inte ett entydigt bestämt begrepp utan något som 
definieras och tolkas olika i olika sammanhang (Ahl, 2004). Ahl (2006) 
problematiserade begreppet motivation och argumenterade för att man 
inte bör se motivation som något som kommer inifrån individen utan 
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att motivationsteorier riskerar att stigmatisera människor när de klassi-
ficeras som omotiverade och att motivation i stället bör anses vara re-
lationell för att undvika att motivation bara blir ett täckord för yttre 
kontroll. Vidare skrev Ahl (2006) att motivationsteorier behöver kopp-
las till olika teorier om människan eftersom de utgår från människans 
agerande. Detta blir tydligt när man studerar olika teorier om motivat-
ion genom historien. 

Motivation har utforskats inom psykologin sedan tidigt 1900-tal då 
Freud beskrev motivationen som driftstyrd. Freud knöt an till teorin om 
atomens laddning och beskrev behov som en uppladdning av energi i 
form av motivation som sedan krävde en urladdning i form av behovs-
tillfredsställelse för att återgå till oladdat, omotiverat, tillstånd. (Freud, 
1911, refererat i Nuttin, 1956; Freud, 1966, refererat i Schunk et al., 
2014). Inom den behavioristiska psykologin sågs motivation som ett 
resultat av yttre påverkan. Människan upplevde en viss stimulus och 
fick då en respons. Vid upprepade upplevda stimuli med samma re-
spons skapades en motivation hos människan för att uppleva samma 
stimulus och därmed generera samma respons igen. Det motiverade be-
teendet konstruerades därmed med positiv förstärkning och ökade san-
nolikheten för att beteendet skulle upprepas (Skinner, 1953, refererat i 
Schunk et al., 2014). Inom humanistisk psykologi beskrivs människan 
som en varelse med kompetens och potential och anses kunna göra val 
och sträva efter kontroll över sitt liv (Schunk et al., 2014). Inom den 
humanistiska psykologin fick även Maslows behovshierarki stor sprid-
ning (Healy, 2016). 

Idag har moderna teorier om motivation tagit över efter dessa äldre kon-
struktioner (Schunk et al., 2014). Bland dessa återfinns exempelvis 
Herzbergs teorier om arbetsmotivation som inkluderar så kallade hygi-
enfaktorer vilket innefattar förutsättningar som i sig inte skapar moti-
vation men som är nödvändiga för att motivationen ska kunna uppstå 
(Herzberg et al., 1993). Under 1970-talet påbörjade Deci och Ryan 
(2000) utvecklingen av det som skulle komma att kallas Self Determi-
nation Theory (SDT). Det är en induktivt skapad modell för motivation 
som bygger på tre faktorer: självbestämmande, känsla av kompetens 
och social tillhörighet. Modellen har successivt byggts på och innefattar 
nu ett flertal olika delteorier. Grundstrukturen kopplar samman moti-
vation, reglering av beteende och upplevt orsakssamband. I modellen 
är ett högt mått av självbestämmande sammankopplat med inre moti-
vation och inre reglering. En lägre grad av självbestämmande hänger 
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ihop med yttre motivation eller i ytterlighetsfallet avsaknad av motivat-
ion (i studien benämnt som amotivation). Begreppet inre motivation 
bygger på ett antagande om att individer har möjligheten att göra val 
och strävar efter kontroll i sina liv, vilket utgår från humanistisk psyko-
logi (Schunk et al., 2014). 

SDT har anpassats för att kunna användas som ett instrument för att 
mäta akademisk motivation (Vallerand et al., 1992). Instrumentet heter 
Academic Motivation Scale (AMS) och mäter nivån av bristande moti-
vation, så kallad amotivation och yttre motivation samt inre motivation. 
Med instrumentet mäts yttre motivation i tre underkategorier beroende 
på typ av reglering av beteendet (yttre, införlivad /introjicerad och iden-
tifierad) och inre motivation i tre underkategorier (att lära sig, att uppnå, 
att uppleva stimulans). En individ med hög inre motivation gör något 
för sin egen skull och för sin inre tillfredställelse. Yttre motivation in-
nebär i stället att individen agerar på grund av en belöning eller en yttre 
påtryckning. Vid yttre motivation är aktiviteten något som genomförs 
som ett medel på vägen till ett mål och inte målet i sig (Vallerand & 
Bissonnette, 1992). 

Baker (2004) studerade sambandet mellan typ av motivation och aka-
demisk prestation och såg inget samband mellan motivation som mätts 
med AMS och prestation inom högre utbildning. I undersökningen där 
akademisk prestation definierades som betygsresultat presterade kvin-
nor generellt bättre än män och studenter som presterat bra innan de 
inledde studier inom högre utbildning hade även högre betyg även inom 
högre utbildning. Studenter med hög inre motivation bibehöll i större 
omfattning intresset för att lära sig och fortsätta studera. Med hög yttre 
motivation försämrades däremot nöjdheten med studierna över tid och 
tankar på avhopp var mer förekommande. 

I en studie av Kappe och van der Flier (2012) undersöktes studenter 
med avseende på bland annat intelligens, personlighet och motivation. 
Studenternas akademiska prestationer undersöktes också. Studien påvi-
sade att hög inre motivation i kombination med högt värde på person-
lighetsdraget samvetsgrannhet var faktorer som kunde kopplas till aka-
demisk framgång. Richardson et al. (2012) genomförde en omfattande 
metastudie med avsikt att finna faktorer som påverkar universitetsstu-
denters medelbetyg. Det visade sig att inre motivation hade en liten men 
signifikant effekt på prestationen (r=.17). Mellan yttre motivation och 
medelbetyg fanns inget samband alls erfor Richardson et al. (2012). 
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Clark et al. (2014) genomförde en undersökning på en grupp studenter 
där medelbetyg och motivation utifrån AMS användes. Studien visade 
att undergruppen inom inre motivation, att lära sig, korrelerade positivt 
med prestation men inga signifikanta samband fanns för övriga under-
grupper. Varken Clark et al. (2014) eller Richardson et al. (2012) kunde 
alltså påvisa något samband mellan yttre motivation och prestation. 
Flera studier har alltså visat på liten positiv korrelation mellan inre mo-
tivation och prestation medan ingen uppmätt effekt av yttre motivation 
kunnat noteras. 

I en studie som jämförde campus-studenter med online-studenter hade 
onlinestudenter högre grad av inre motivation jämfört med campus-stu-
denterna men effektstorleken var liten (Malinauskas & Pozeriene, 
2020). Ingen skillnad i motivation med avseende på kön kunde påvisas 
i studien. Studien genomfördes delvis innan pandemin men också under 
pandemin men inga jämförelser med avseende på detta har redovisats. 
I studien av Malinauskas och Pozeriene (2020) jämfördes olika student-
grupper med varandra, medan en studie där man konstruerat ett instru-
ment som separat mäter inre och yttre motivation för onlineundervis-
ning och campusundervisning mätte motivation för både onlineunder-
visning och campusundervisning hos samma studenter (Johnson et al., 
2015). I den studien visade det sig att dessa inte korrelerade med 
varandra. Studenter med hög inre eller yttre motivation för campusstu-
dier behövde alltså inte alls ha samma typ av motivation gällande di-
stansstudier. Även denna studie genomfördes innan pandemin och då 
på studenter som själva valt att delta i både campuskurser och online-
kurser (Johnson et al., 2015). 

Ingenjörsstudenter studerar inom ämnesgruppen Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (STEM). I en studie av Hachey et al. 
(2015) undersöktes prediktorer som kunde förutse akademisk prestat-
ion för studenter som läste kurser online inom STEM-området. De fann 
att högt betygssnitt och tidigare erfarenhet av onlinekurser bidrog till 
högre sannolikhet att lyckas inom onlinekurser i STEM-ämnen. Jaggars 
och Xu (2010) samt Xu och Jaggars (2011) undersökte studenter som 
läste kurser inom främst matematik och engelska. Det visade sig att stu-
denter som läste enbart online-kurser hade större sannolikhet att hoppa 
av eller få underkända betyg. Detta gällde även när man kontrollerat för 
andra bakomliggande faktorer. Wladis et al. (2015) undersökte hur fak-
torer som kön, etnicitet och annan karakteristik påverkade skillnaderna 



 

 37 

i akademisk framgång inom STEM-ämnen när man jämförde campus-
undervisning med distansundervisning. Den slutsats de kunde dra var 
att äldre studenter klarade sig bättre online och kvinnor klarade sig 
sämre online. Här är det värt att notera att kvinnor var signifikant 
mycket mer framgångsrika än män i studier på campus, men att denna 
skillnad inte kvarstod i online-undervisning. Då fanns inte längre någon 
signifikant skillnad. Murphy och Stewart (2017) har i sin studie sam-
manställt fynd från ett flertal olika studier gällande jämförelsen mellan 
campusstudenter och onlinestudenter. De menade att det kan vara så att 
STEM-ämnen lämpar sig sämre för onlineundervisning än andra äm-
nen, men det skulle också kunna förklaras med demografiska förutsätt-
ningar som kön och ålder där sammansättningen av studenter skiljer sig 
mellan olika ämnen. 

En studie genomförd på studenter i Spanien undersökte prestation defi-
nierat som medelbetyg i tre olika kurser inom STEM-området och jäm-
förde med motsvarande kurstillfällen före pandemin. Studien visade på 
förbättrade prestationer under pandemin (Gonzalez et al., 2020). En stu-
die genomförd vid två universitet i Spanien och ett i Peru som under-
sökte civilingenjörsstudenters prestationer genom att jämföra resultat 
under pandemin med resultat i kurser före pandemin kunde inte styrka 
någon förändring i prestation (Garcia-Alberti et al., 2021). En studie 
vid ett egyptiskt universitet jämförde en kursgrupp som läst program-
mering på campus före pandemin med en kursgrupp som läst samma 
kurs online under pandemin. Ingen förändring i prestation kunde upp-
mätas (Refaat El Said, 2021). 

En studie av Aguilera-Hermida (2020) genomförd på universitetsstu-
denter i USA undersökte bland annat motivation och prestation. Majo-
riteten av respondenterna i denna enkätstudie studerade vid institut-
ionen för beteendevetenskap. Studien visade att prestationerna var oför-
ändrade men att motivationen sjönk (Aguilera-Hermida, 2020). I en 
studie utförd av Meeter et al. (2020) på studenter i psykologi vid ett 
stort nederländskt universitet fann man att prestationerna var något 
bättre men att motivationen var lägre. Undersökningen genomfördes 
enbart via enkät (Meeter et al., 2020). Trout (2020) genomförde en en-
kätstudie på ekonomistudenter vid ett universitet i USA som visade att 
studenternas motivation sjönk jämfört med tiden före pandemin (Trout, 
2020). 
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När det gäller Sveriges agerande under pandemin har den skilt sig en 
del från andra länders. Vi har till exempel inte haft någon total lock-
down som många länder haft i olika perioder under pandemin (Godin, 
2020; Leigh, 2020). De studier som hittills presenterats här rör inte 
svenska förhållanden. 

Universitetskanslersämbetets första delrapport om studenters prestat-
ioner under pandemin visade på att andelen avklarade poäng sjönk med 
1 procentenhet till 71,3% under våren 2020 jämfört med våren 2019 för 
studenter på svenska universitet och högskolor (Berlin Kolm, 2021). 
Universitetskanslersämbetet observerade att yngre studenter har ökat 
sin prestationsgrad medan äldre studenter har minskat sin prestations-
grad (Berlin Kolm, 2021). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att studier gällande prestation 
inom STEM-området visade på att tidigare erfarenhet av online-kurser 
kunde vara en framgångsfaktor (Hachey et al., 2015) medan studenter 
som läste enbart online-kurser hade större risk för underkända betyg 
(Jaggars & Xu, 2010; Xu & Jaggars, 2011). Wladis et al. (2015) studie 
indikerade att äldre studenter klarade online-undervisning bättre och 
kvinnor klarade den sämre. Murphy och Stewart (2017) diskuterade 
med utgångspunkt i ett flertal studier att STEM-ämnen eventuellt läm-
par sig sämre för distansundervisning. Med dessa fynd som utgångs-
punkt skulle en hypotes om försämrad prestation under pandemin 
kunna formuleras, men det finns inga studier som tyder på att studenter 
inom STEM-ämnen uppvisar försämrad prestation under pandemin. De 
tre studier som undersökt detta indikerar oförändrad eller förbättrad 
prestation (Garcia-Alberti et al., 2021; Gonzalez et al., 2020; Refaat El 
Said, 2021). Den studentgrupp som undersökts i denna studie bestod av 
unga studenter vilket enligt Wladis et al. (2015) kan betyda att de klarar 
sig sämre men den absoluta majoriteten av studenterna var män vilket 
enligt Wladis et al. (2015) innebär att deras prestationer inte minskar i 
lika stor omfattning som kvinnors vid övergång till online-undervis-
ning. Sammantaget finns därmed indikationer på att prestationerna 
skulle kunna både öka, minska eller förbli oförändrade med utgångs-
punkt i tidigare fynd. Dock bedöms de tre tidigare studierna under pan-
demin ha tydligast koppling till de aktuella förutsättningarna för studien 
och hypotesen kring faktisk prestation blir att den är oförändrad under 
pandemin jämfört med tiden före pandemin. Flera av de refererade stu-
dierna har observerat studenter som varit under total lock-down vilket 
studenter i Sverige inte varit. Att påtvingas förändrade förutsättningar 
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kan tänkas upplevas prestationssänkande på sådant sätt att man måste 
hitta nya studiestrategier och inte lika lätt kan samarbeta med andra i 
sitt lärande. Därmed skulle studenterna potentiellt kunna uppleva att de 
presterat sämre under än före pandemin. 

Gällande tidigare studier om motivation konstaterades att inre motivat-
ion visats ha liten men positiv effekt på prestation (Kappe & van der 
Flier, 2012; Richardson et al., 2012, Clark et al., 2014). Studenter i on-
linekurser uppvisar också högre inre motivation (Malinauskas & Pozie-
rine, 2020) men samband mellan studenters motivation för online- och 
campusundervisning när de fritt valt båda dessa undervisningsformer 
saknas (Johnson et al, 2015). Vad gäller motivation under pandemin för 
studenter inom STEM-ämnen så saknas det tidigare studier inom om-
rådet. De studier om motivation som finns täcker endast in andra äm-
nesområden, men visar samtliga på minskad motivation (Meeter et al., 
2020; Aguilera-Hermida, 2020; Trout, 2020). Två av dessa studier un-
dersökte också prestation (Meeter et al., 2020; Aguilera-Hermida, 
2020) under pandemin och har visat på bättre prestation respektive 
oförändrad prestation. Ingen av dessa studier har studerat yttre motivat-
ion och inre motivation som faktorer för prestation. Utifrån tidigare 
forskningsresultat är det inte enkelt att formulera någon hypotes om hur 
inre och yttre motivation påverkar studenters prestationer. Med ut-
gångspunkt i hypotesen om bibehållen prestation och att inre motivat-
ion har en positiv effekt på prestationen så kan man tänka sig att stu-
denters inre motivation korrelerar positivt med prestationsförändringen 
under pandemin. Gällande yttre motivation så finns inget stöd för att 
den skulle korrelera med prestation alls (Richardson et al., 2012, Clark 
et al., 2014) vilket gör det till den naturliga hypotesen att formulera 
gällande yttre motivation. 

Syfte och hypoteser 
Syftet med studien var att skapa ökad insikt i eventuella samband mel-
lan prestation och motivation för ingenjörsstudenter som studerar vid 
en högskola i Sverige och tvingats studera med förändrade förutsätt-
ningar under covid-19-pandemin. Att få förståelse för studenternas 
olika förutsättningar är värdefullt eftersom man då skulle kunna an-
passa kursmomenten för att minimera effekterna av covid-19-restrikt-
ionerna. Även demografiska faktorers inverkan, så som exempelvis 
kön, var relevant att undersöka. 
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Hypotes 1: Det finns en positiv korrelation mellan inre motivation och 
skillnad i faktisk prestation under covid-19-pandemin jämfört med ti-
den innan pandemin. Det finns ingen korrelation mellan yttre motivat-
ion och skillnad i faktisk prestation under covid-19-pandemin jämfört 
med tiden innan pandemin. 

Hypotes 2a: Ingenjörsstudenters faktiska prestationer under covid-19-
pandemin jämfört med innan pandemin är oförändrad. 

Hypotes 2b: Ingenjörsstudenters upplevda prestation är sämre under  
covid-19-pandemin jämfört med tiden före pandemin. 

Metod 

Försöksdeltagare 
Urvalet för studien var studenter på sju olika ingenjörsprogram vid en 
svensk högskola. Studenterna läste år 2, 3 eller 4 på programmen. An-
talet studenter i populationen var ungefär 500. Årskurs 1 valdes bort på 
grund av att de påbörjat sina studier under pandemin och prestationer 
före pandemin därför inte kan mätas eller värderas av studenterna. In-
samlingen av data resulterade i 104 svar som fördelades på 17 kvinnor 
och 87 män. Medelålder 23,4 år (SD 4,3 år). Antalet svar i årskurs två 
var 46 st, i årskurs tre 30 st och i årskurs fyra 28 st. Av dessa 104 svar 
var det 12 svar som inte var kompletta. 

Försöksansvarig har tidigare undervisat flertalet av de studenter som 
ingick i studien, uppskattningsvis hälften av studenterna. Däremot un-
dervisar försöksansvarig inte studenter efter läsperiod 2 i årskurs 2 på 
de aktuella programmen och vid tidpunkten för datainsamlingen har 
samtliga studenter passerat denna punkt i sin utbildning. Samtliga stu-
denter var minst 18 år gamla och enkäten genomfördes helt anonymt. 
Därmed ansågs inga särskilt komplicerande etiska frågor föreligga. Stu-
denternas deltagande var helt frivilligt och enkäten distribuerades på ett 
sådant sätt att försöksansvarig inte hade någon möjlighet att veta vilka 
studenter som besvarat enkäten och vilka som inte besvarat den. Såle-
des kunde varken direkt eller indirekt påverkan i någon form före-
komma. 
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Instrument 
Som datainsamlingsinstrument användes förutom demografiska frågor 
sammanlagt 34 frågor i ett frågeformulär som sammanställts i 
Qualtrics. Dessa 34 frågor/påståenden utgjordes av Academic Motivat-
ion Scale samt frågor rörande upplevd prestation och faktisk prestation. 

Academic motivation scale. Academic Motivation Scale är ett instru-
ment bestående av 28 påståenden som mäter graden av inre motivation, 
yttre motivation och amotivation (Vallerand et al., 1992). En svensk 
version har använts. En tidigare översättning av 24 av dessa påståenden 
har använts som utgångspunkt (Hammarlund, 2018). Dessa har sedan 
modifierats i begränsad omfattning och de fyra påståenden som inte var 
översatta av Hammarlund (2018) har översatts i sin helhet. Därefter har 
uppsättningen med översatta påståenden återöversatts till engelska av 
extern person. Resultatet visade på god överensstämmelse med ori-
ginalformuleringarna. Studenten skulle skatta samtliga påståenden med 
utgångspunkt i ”I vilken omfattning är följande påståenden en anled-
ning till att du läser en högre utbildning?” Påståendena besvarades med 
en skattning på en sjugradig skala (1 = instämmer inte alls och 7 = in-
stämmer helt). Enkätens 28 påståenden är indelade i 7 kategorier. 

Tre av dessa kategorier rörde yttre motivation (yttre, införlivad /introji-
cerad och identifierad). Ett exempel på ett påstående om yttre motivat-
ion var ”Att studier kommer hjälpa mig att göra bättre val gällande min 
karriär.” Vid analys av uppsättningen påståenden var Cronbachs a .87 
vilket kan jämföras med att Vallerand et al. (1992) uppmätte värden på 
Cronbachs a i intervallet .62–.89. 

Tre kategorier rörde inre motivation (att lära sig, att uppnå, att uppleva 
stimulans) där ett exempel på ett påstående om inre motivation var ”Att 
jag upplever glädje och tillfredsställelse när jag lär mig nya saker.” Vid 
analys av mätdata var Cronbachs a .88, vilket kan jämföras med att 
Vallerand et al. (1992) uppmätte Cronbachs a till värden i intervallet 
.84-.90. 

Den sista kategorin mäter amotivation, dvs. bristande motivation, där 
ett exempel på påstående var ”Ärligt talat så vet jag inte. Jag känner 
verkligen att jag slösar bort min tid i skolan.” Cronbachs a var här 
.85. Cronbachs a för amotivation uppmättes av Vallerand et al. (1992) 
till värden i intervallet .85-.91. 
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Samtliga delar av instrumentet har tillräckligt hög Cronbachs a för att 
anses ha god intern reliabilitet och ligger i paritet med de som uppmätts 
av Vallerand et al. (1992) vid konstruktionen av instrumentet. 

Frågeformulär upplevd prestation. Ett frågekluster på fyra frågor kon-
struerade av författaren berörde upplevd prestation under covid-19-
pandemin. Studenterna ombads jämföra sin prestation under pandemin 
med prestationen före pandemin och skatta på en sjugradig skala (1 = 
mycket sämre, 4 = oförändrad och 7 = mycket bättre). En fråga rörde 
generell bedömning av prestation samt tre frågor som rörde hur distans-
undervisning, examinationsformer under pandemin samt social distan-
sering har påverkat prestationen. Ett exempel på formulering var ”Att 
undervisningen genomförts till stor del på distans under covid-19-pan-
demin har gjort att min studieprestation under pandemin är...”. 
Cronbachs a för detta instrument blev .86 vilket indikerar tillräckligt 
hög intern reliabilitet. 

Frågeformulär faktisk prestation. Slutligen ombads studenterna uppge 
avklarade högskolepoäng under höstterminen 2019 och höstterminen 
2020. Differensen mellan dessa värden användes som ett värde på för-
ändring i faktisk prestation under pandemin trots att den var inrappor-
terad av studenterna och inte hämtad ur någon betygsdatabas. En liten 
risk för att studenter felrapporterat kan därmed finnas. 

Procedur 
Studien genomfördes som en enkätstudie. Enkäten distribuerades till 
studenterna via respektive programansvarig genom anslag på respek-
tive programsida på lärplattformen Canvas. Påminnelse lades också ut 
via lärplattformen. Tiden mellan första anslaget och påminnelsen var 3 
till 7 dagar. Orsaken till variationen var att programansvariga genom-
förde det när det passade för dem att göra. 

Statistisk analys 
Samtliga statistiska analyser har genomförts i Jamovi 1.6.23.0. De olika 
huvudkategorierna i AMS samt prestationsformuläret har reliabilitets-
testats med Cronbachs a. Hypotes 1 har testats med multipel regress-
ionsanalys. Hypotes 2a har testats med t-test för beroende mätningar 
och hypotes 2b har testats med ensidigt t-test där avvikelse från svars-
alternativet 4=oförändrad har undersökts. Analyser av motivation och 
prestation med avseende på kön har undersökts med tvåsidigt t-test. 
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Analys med avseende på årskurs har utförts med envägs variansanalys. 
Powerberäkningar har genomförts med G*power version 3.1.  

Resultat 
Resultaten är grupperade utifrån ställda hypoteser. Sist presenteras re-
sultat med avseende på kön och årskurs. 

Hypotes 1 
För att utreda hypotes 1 analyserades eventuella korrelationer mellan 
motivationstyp och faktisk prestation. 

I Tabell 1 redovisas medelvärde för inre motivation, yttre motivation 
och amotivation samt korrelationer mellan dessa. 

Tabell 1. Korrelationsmatris motivationstyper samt medelvärde för 
motivation. 

N=92    Motivationstyp    

Motivat-
ionstyp  

  Inre  Yttre Amotiva- 
tion  

Medelvärde 
(SD)  

Inre r-värde  -      4.41 (1.15)  

Yttre r-värde  .460*  -    4.87 (1.17)  

Amotivation r-värde  –.335*  –.146  -  1.90 (1.20)  

*p<.001            

Resultatet av den multipla regressionsanalysen av samband mellan mo-
tivationstyp och prestation redovisas i Tabell 2. Modellen uppvisade 
R=.137 och F(3.84)=.534. I Tabell 2 ser vi att modellens ß-värden var 
ytterst små för inre motivation och yttre motivation. Även för amotivat-
ion var ß-värdet lågt. Modellen uppvisade därmed endast svaga icke-
signifikanta samband. Eftersom ß-värdet för amotivation var något 
högre än övriga utfördes en korrelationsanalys mellan amotivation och 
faktisk prestation för att utröna om något signifikant samband kunde 
finnas där. Resultatet var signifikant med r=-.232, p=.019 och 
R2=.060. Motsvarande undersökning gällande inre motivation och yttre 
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motivation ansågs inte vara av värde att genomföra med utgångspunkt 
i de extremt låga ß-värden som påvisats i den multipla regressionen. 

Tabell 2. Multipel regressionsanalys mellan motivation och faktisk 
prestation. 

Prediktor ß-värde p-värde t-värde 

Inre motivation .010 .939 .0761 

Yttre motivation –.020 .871 –.1629 

Amotivation –.137 .235 –1.1966 

Hypotes 2a 
Gällande studenternas (n=92) faktiska prestationer var antalet, självrap-
porterade, avklarade högskolepoäng under höstterminen 2019 i genom-
snitt 25.9 (SD=6.03) och för höstterminen 2020 i genomsnitt 24.3 
(SD=6.88). En minskning med 1.63 hp (t(91)=2.18, p=.032). Effekt-
storleken för minskningen var .227 vilket resulterade i en statistisk po-
wer på .70. För tillräcklig statistisk power med denna effektstorlek hade 
det krävts 212 deltagare i studien. 

Hypotes 2b 
Den upplevda prestationen under pandemin jämfört med tiden före pan-
demin rapporterades till i genomsnitt 3.02 (SD=1.24) på en sjugradig 
skala där 1 = mycket försämrad, 4 = oförändrad och 7 = mycket för-
bättrad. Medelvärdet på 3.02 kan i ord närmast beskrivas med 3=något 
försämrad. Avvikelsen från 4 är signifikant (t(101)=-7.93, p<.001) med 
effektstorleken -.786. I G*Power avrundas statistisk power till 1.000. 
Gällande sambandet mellan faktisk förändring i prestation och faktisk 
förändring i prestation visade korrelationsanalys en måttlig korrelation 
med r=.34 (p=.001). 
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Analys med avseende på kön 
I Tabell 3 redovisas könsskillnader i motivation. Noteras bör att ande-
len kvinnor i stickprovet var liten. Inga signifikanta skillnader kunde 
påvisas. 

Tabell 3. Skillnader motivation relaterat till kön. 

Motivation Kön Antal Medelvärde 
(SD) 

t-värde p-värde 

Inre motivation  
Män 84 4.41 (1.16) –.0583 .954 

Kvinnor 16 4.43 (1.10) 
 

Yttre motivation  
Män 85 4.88 (1.18) .0595 .953 

Kvinnor 17 4.86 (1.19)   

Amotivation      
Män 87  1.94 (1.50) .7424 .460 

Kvinnor 17  1.71 (1.00) 
 

I Tabell 4 redovisas skillnader i upplevd och faktisk prestation i relation 
till kön. Även här innehöll stickprovet få kvinnor. Inga signifikanta 
skillnader kunde påvisas.’ 

Tabell 4. Skillnader i prestation relaterat till kön. 

Prestation Prestation Antal Medelvärde 
(SD) 

t-värde p-värde 

Upplevd Män 85 2.98 (1.13) –.719 .474 

Kvinnor 17 3.22 (1.73) 
 

Faktisk Män 79 –1.81 (6.54) –.590 .557 

Kvinnor 13 –0.54 (10.57) 
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I Tabell 3 och 4 noterades att inga könsskillnader kunnat påvisas vare 
sig för motivation eller prestationsförändring. 

Skillnader i prestationsförändring för de olika årskurser som undersökts 
genomfördes med envägs variansanalys och kunde inte påvisa några 
signifikanta skillnader (F(2)=0.062,h2=.001, p=.940). 

Med utgångspunkt i att åldersvariationen i stickprovet var mycket liten 
har inga analyser gjorts för att finna ålderssamband. 

Diskussion 
Syftet med studien var att skapa ökad insikt i eventuella samband mel-
lan prestation och motivation för ingenjörsstudenter som studerar vid 
en högskola i Sverige och tvingats studera med förändrade förutsätt-
ningar under covid-19-pandemin. Resultaten visar att i princip inga 
samband mellan typ av motivation och prestation kan påvisas (Tabell 
2). Visserligen finns en signifikant korrelation mellan amotivation och 
prestation men R2=.060 indikerar att amotivation står för ytterst liten 
andel av orsaken till förändring i prestation. För AMS som helhet finns 
inget samband med prestation för ingenjörsstudenterna som ingår i stu-
dien. 

Hypotes 1 innebar att det skulle finnas en korrelation mellan inre moti-
vation och prestation men inget samband mellan yttre motivation och 
prestation. Det innebär att nollhypotesen inte kan förkastas eftersom 
inga samband mellan motivationstyp och faktisk prestation kunnat på-
visas. Enligt Clark et al. (2014) och Richardson et al. (2012) finns det 
enbart samband mellan inre motivation och prestation men detta kan 
alltså inte påvisas i studien. Resultatet av studien ligger därför i linje 
med Baker (2004) som inte kunde påvisa något samband mellan vare 
sig inre eller yttre motivation och prestation. Med utgångspunkt i att 
motivation enligt Ahl (2004) inte är ett entydigt begrepp utan definieras 
olika i olika situationer och att Ahl (2006) också diskuterar att motivat-
ionen måste ses i ljuset av teoretiska antaganden om människan så 
skulle det kunna antas att de teoretiska utgångspunkter om människan 
som görs i AMS (Vallerand et al., 1992) kanske inte fullt ut fungerar i 
det sammanhang där studien genomförts. Schunk et al. (2014) beskriver 
att begreppet inre motivation tydligt är kopplad till det humanistiska 
perspektivet. Med andra modeller och teoretiska antaganden hade re-
sultatet givetvis kunnat bli ett helt annat. 
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Angående hypotes 2a som formulerats som att studenter bibehöll sin 
faktiska prestation under pandemin jämfört med tiden före pandemin så 
hade den sitt ursprung i att tidigare studier visat på bibehållen eller ökad 
prestation under covid-19-pandemin (Garcia-Alberti et al., 2021; Gon-
zalez et al., 2020; Meeter et al., 2020; Patricia Aguilera-Hermida, 2020; 
Refaat El Said, 2021; Trout, 2020). Vid tiden för hypotesformuleringen 
fanns ännu inga publicerade svenska studier gällande motivation och 
prestation inom högre utbildning. Efter datainsamlingen släpptes Uni-
versitetskanslersämbetets första delrapport om pandemin (Berlin Kolm, 
2021) vilken i motsatt riktning visade på att resultaten för studenter i 
Sverige sjunkit med en procentenhet (0.3 hp/termin) under pandemin. 
Den positiva effekt på prestationen som kunnat observeras i länder med 
strikta pandemirestriktioner och perioder av total lock-down kan där-
med anses ha uteblivit för studenter i Sverige där restriktionerna varit 
mildare och i större omfattning tillåtit studenter att fortsätta leva på lik-
nande sätt jämfört med tiden före pandemin. Resultatet i studien visar 
att prestationen har försämrats under pandemin. Försämringen är i snitt 
1.6 hp/termin. Vid en jämförelse med rapporten från Universitetskans-
lersämbetet (Berlin Kolm, 2021) är detta en fem gånger så stor försäm-
ring i prestation. Medelåldern för studenterna som deltagit i denna stu-
die är cirka 23 år vilket bör klassas som yngre. Universitetskanslersäm-
betets rapport (Berlin Kolm, 2021) visade att det är äldre studenter som 
minskat sin prestation medan yngre studenters prestation ökat. Trots det 
har ingenjörsstudenternas prestationer alltså minskat. Studenterna i stu-
dien är övervägande män (84% av respondenterna). Enligt Baker 
(2004) presterar kvinnor generellt bättre än män inom högre utbildning 
vilket kan indikera en lägre prestation men inte förklara skillnaden i 
prestation jämfört med tiden före pandemin. Den skillnad i prestation 
mellan kvinnor och män som Baker (2004) noterar bör dessutom 
minska markant vid övergången till distansstudier eftersom mäns pre-
stationsförsämring var mindre än kvinnors enligt Wladis et al. (2015). 
De ämnen ingenjörerna läser faller under begreppet STEM-ämnen och 
dessa skulle eventuellt kunna lämpa sig sämre för distansstudier (Jag-
gars & Xu, 2010; Murphy & Stewart, 2017; Xu & Jaggars, 2011). En-
ligt Xu och Jaggars (2011) samt Jaggars och Xu (2010) gällde detta 
specifikt då studenterna enbart läste onlinekurser. Hachey et al. (2015) 
noterade att tidigare erfarenheter av onlineundervisning var en fram-
gångsfaktor för studenter inom STEM-ämnen. Huruvida enskilda stu-
denter i studien skulle ha erfarenhet av distansundervisning sedan tidi-
gare är okänt, men de program de läser är helt på campus i normalfallet 
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så på gruppnivå finns ingen sådan erfarenhet. Att pandemin dessutom 
skapat en situation där distansundervisningen inte varit självvald skulle 
också kunna påverka resultatet. Enligt SDT (Deci & Ryan, 2000) inne-
bär ett lägre mått av självbestämmande att den inre motivationen mins-
kar och att läsa kurser på distans när man egentligen valt att läsa på 
campus skulle kunna upplevas som ett minskat självbestämmande. En-
ligt Baker (2004) ger lägre inre motivation kombinerat med högre yttre 
motivation minskad nöjdhet med studierna och ökad risk för avhopp. 
Ur ett undervisningsperspektiv är det bra att känna till att prestationen 
sjunkit för ingenjörsstudenterna under pandemin så att åtgärder kan 
vidtas för att reparera de effekterna på sikt. 

Gällande hypotes 2b så upplevde studenterna en minskad prestation un-
der pandemin vilket också var hypotesformuleringen. Statistisk power 
är här mycket hög (1.000) och nollhypotesen kan därmed förkastas. 
Trots att studenternas faktiska prestation är mätt så bidrar studenternas 
upplevda prestation med en mer heltäckande bild av studenternas pre-
stationer. Korrelationen mellan upplevd förändring i prestation och 
skillnad i faktisk prestation har r=.34 vilket indikerar att studenterna 
vägt in andra faktorer förutom just avklarade högskolepoäng. För stu-
denten kan en minskad prestation innebära ett minskat betygssnitt som 
inte märks i form av icke avklarade poäng eller en upplevelse av ett 
minskat faktiskt lärande. Studenterna i undersökningen har i snitt vär-
derat sin prestation som ”något sämre” under pandemin jämfört med 
innan pandemin. Att få den informationen är viktigt för att förstå stu-
denternas situation när vi lämnar pandemin och återgår till mer normala 
undervisningsvillkor. 

I det insamlade materialet finns ett stort bortfall och bara cirka 20% av 
studenterna har besvarat enkäten. Eftersom enkäten har varit tillgänglig 
via skolans lärplattform så innebär det att de studenter som inte varit 
aktiva på lärplattformen under de tre veckor som studien pågick inte 
kunnat delta. Studenter som inte är aktiva på flertalet veckor kan even-
tuellt ha en prestationsgrad och motivation som inte helt överensstäm-
mer med de studenter som besvarat enkäten och de har inte haft möj-
lighet att förmedla denna via deltagande i studien. Studenter som har 
tydliga upplevelser av skillnad i motivation och prestation under pan-
demin kan tänkas vara mer engagerade i frågan och därmed ha högre 
svarsfrekvens än populationen i stort. 
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I studien finns ett antal brister som bör belysas. Den allra största svag-
heten är att studenternas motivationsprofil endast är mätt under på-
gående pandemi. Inget kan alltså sägas om hur studenternas motivation 
såg ut före pandemin. Hade något kunnat sägas om motivationen före 
pandemin så skulle till exempel en minskning i inre motivation kunna 
kopplas till den minskade prestation som påvisas i studien eftersom inre 
motivation kopplats samman med prestation i flera studier (Clark et al., 
2014; Kappe & van der Flier, 2012, Richardson et al., 2012) men så 
som studien utformats kan inget sägas om detta. Att studien genomförts 
som en enkätstudie är rimligt både med tanke på de instrument som 
använts men också med tanke på den pågående pandemin och den be-
gränsade möjligheten till fysiska möten. En annan svaghet är instru-
mentet för upplevd prestationsförändring. Det är konstruerat av förfat-
taren och har ej validitetskontrollerats. De fyra frågorna har dock hög 
intern reliabilitet med ett Cronbachs a på .86. Självrapporteringen av 
avklarade högskolepoäng kan inte anses lika tillförlitlig som om dessa 
uppgifter hämtats ur register. Fördelen med det valet är att inga tillstånd 
krävts för att hämta data ur betygsregister men nackdelen är alltså att 
det finns risk för felrapportering. Studenterna kan ha rapporterat poäng 
för HT19 som avklarades under omexaminationer år 2020. Motsva-
rande möjlighet till felrapportering finns ej för HT20 eftersom omex-
aminationer för HT20 ej genomförts vid tidpunkten för datain-
samlingen. I tolkningen av förändring i prestation har ingen hänsyn ta-
gits till att kurserna på programmet har en progression och att det alltså 
kan tänkas ställa högre krav på studenten att klara de kurser som lästs 
under HT20 jämfört med HT19, framför allt för de studenter som inte 
klarat av samtliga kurser för föregående år. Data angående hur prestat-
ionsförändringen sett ut mellan årskurser innan pandemin saknas också. 
Det skulle kunna bidra till att den uppmätta skillnaden på –1.6 hp inte 
skulle vara riktigt så stor. Statistisk power för den faktiska prestations-
ändringen uppgår till .70 vilket är en indikation på att studien behöver 
replikeras eller kompletteras för att resultatet ska bli tillräckligt säkert. 

Till studiens styrkor hör att den ger en insikt i hur prestationen föränd-
rats för ingenjörsstudenter som till en majoritet är yngre män. Med ut-
gångspunkt i att de är yngre borde de enligt Berlin Kolm (2021) ha ökat 
eller i åtminstone bibehållit sin prestation, att de är män skulle enligt 
Baker (2004) indikera att de presterar sämre och att de läser STEM-
ämnen skulle eventuellt kunna tyda på att det varit svårare för dem att 
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genomföra studier på distans vilket skulle kunna resultera i sämre pre-
stationer (Murphy & Stewart, 2017). Studien indikerar viss överens-
stämmelse med resultatet av dessa faktorer men kräver fler studier för 
att undersökas vidare. 

Den mest angelägna slutsatsen att dra från studien är sannolikt den att 
studenternas upplevda prestation försämrats på grund av pandemin. För 
lärare och övrig personal som möter studenter både under och efter co-
vid-19-pandemin är det värdefullt att veta för att kunna förhålla sig till, 
framför allt under studenternas återgång till campusstudier efter pande-
min. Fortsatta studier inom området skulle kunna innefatta kvalitativa 
studier för att öka insikten i på vilka sätt studenterna upplever att deras 
motivation förändrats under pandemin. När pandemin är över och 
undervisningen återgår till mer normala förhållanden kan det också 
vara värdefullt att följa upp studien med en liknande studie som under-
söker förändringen i prestation och eventuellt också motivation med 
jämförelse under pandemin och efter pandemin. Någon tidpunkt för när 
detta skulle kunna genomföras går förstås inte att avgöra i dagsläget. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att inga samband mellan motivat-
ion och prestation kan påvisas för den undersökta studentgruppen. Stu-
dentgruppens faktiska och upplevda prestation har minskat under co-
vid-19 och det återstår att utreda vilka faktorer som faktiskt ligger 
bakom studenternas försämrade prestationer.  
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