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Sammanfattning: 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur det förhåller sig med motivationen inom några ämnen 

hos elever som går på elprogrammet på en skola i Stockholmsregionen. Undersökningen baseras på en 

enkätstudie av 67 elever i årskurs ett till tre och en intervjustudie av fyra elever. Den kvalitativa studien 

genomfördes med strukturerade intervjuer medan den kvantitativa studien genomfördes med hjälp av 

Internetenkäter. Undersökningens resultat visar att eleverna tycker det är avgörande för motivationen att 

lärarna är duktiga och engagerade, samt att det är en praktisk utbildning. Vidare framkommer att krav och 

förväntningar från föräldrar, lärare och praktikplats har stor betydelse för elevernas prestationer. Många av 

eleverna tycker att arbete och tjäna pengar stärker deras motivation att arbeta med studierna. Studien visar 

även att många el-elever väljer att läsa högskoleförberedande kurser. 
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Inledning och bakgrund 
Jag arbetar som lärare på en yrkesskola och i mitt arbete har jag upptäckt att motivationen hos 

eleverna varierar beroende på vilka ämnen de läser. Enligt min erfarenhet tycks yrkesämnena vara 

mest uppskattade. Här visar eleverna intresse för ämnet även om betygen inte alltid är så höga, 

vilket kan bero på andra faktorer som t ex hur bedömningen går till och lärarens krav och 

förväntningar på en skicklig yrkesman eller yrkeskvinna. I de gymnasiegemensamma (GG-ämnen) 

ämnena tycks intresset vara lågt rent generellt, detta visar sig ofta på betygen i GG-ämnena och 

genom de betygssamtal och utvecklingssamtal som vi genomför varje termin med elever och 

lärare. Jag får höra av mina lärarkollegor som undervisar i de gymnasiegemensamma ämnena att 

eleverna inte är motiverade och att de inte visar intresse för GG-ämnena. Carlsson (2009) betonar 

yrkeselevernas låga självförtroende och brist på motivation redan innan de kommer till 

yrkesgymnasiet (a.a. s.178). Frågar man eleverna så säger de att de inte förstår varför de ska läsa   

t ex svenska och engelska. Det kan de ju redan från förr, de är ämnen som de har läst i flera år, 

dessutom vad ska man med engelska när man ska bli elektriker eller snickare? Detta visar att 

eleverna inte ser GG-ämnena som viktiga för att lära sig yrket som de ska arbeta med i framtiden. 

Mitt intresse i denna undersökning kretsar kring vad som gäller för eleverna på elprogrammet 

angående motivationen i de olika ämnena. 

 

Rönnerman (1998, s. 15, 21) skriver att lärarna har ett ökat ansvar för skolans utveckling och 

elevernas lärande. I detta ingår att kunna motivera och engagera eleverna så att de kan ta till sig ny 

kunskap. Utifrån min egen erfarenhet kan jag anta att vi behöver börja med att ta reda på hur det 

förhåller sig med motivationen i de olika ämnena vid yrkesutbildningen. 

 

Jag har genomfört intervjuer med några elever och gjort en enkätundersökning med ett större antal 

elever kring motivation på ett elprogram i Stockholmsregionen. Jag har försökt ta reda på hur det 

förhåller sig med elevernas motivation i yrkesämnen och GG-ämnen. Enligt Skolverket (2002, s. 

8) är det viktigt med uppföljning och diskussion kring innehåll och metoder för lärande. Ofta 

uteblir denna viktiga diskussion när lärarna utvärderar de olika kurserna, och det är nästan tabu att 

jämföra en yrkeskurs med en GG-kurs enligt min uppfattning.  

 

 

 

+ 

 - aliquam. 

lorem 
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Bakgrund 
Aristoteles talade om praktisk kunskap som techne och fronesis. Med detta menade han praktisk 

produktiv kunskap och praktisk klokhet. Idag säger man färdighetskunskap och 

förtrogenhetskunskap enligt Andersson & Fejes (2010). Praktisk produktiv kunskap handlar om 

hur man gör och hur det fungerar, det är i själva handlingen som tänkande och reflektion skapas 

betonar Andersson & Fejes (2010).  Man bör observera att det inte är någon skillnad mellan 

praktik och teori eftersom man inte kan använda den vetenskapliga kunskapen i praktiska 

problemlösningssituationer skriver Andersson & Fejes (2010, s. 49). Praktisk klokhet handlar om 

förmågan att handla på ett sätt som skapar bättre förhållanden och samförstånd mellan individer, 

det handlar om att ha ett bra omdöme förklarar Gustavsson (2004, s. 13). I samspelet mellan 

yrkeslärare och elever behövs praktisk klokhet, här skapar yrkesläraren förutsättningar för 

förtrogenhetskunskap, kunskap som alstras genom yrkesutövning, vilket Andersson & Fejes 

(2010, s. 51) nämner som praktisk kunskap. Genom ett pragmatisk tänkande kan yrkesläraren 

skapa förutsättningar för handling och reflektion.  Enligt Andersson & Fejes (2010, s. 51) 

innehåller all kunskap en tyst aspekt vilket jag tycker stämmer överens med yrkeselevens 

praktiska hand havande i många undervisningssituationer. Inom yrkesutbildningen är kunskaper 

om hur man löser vardagliga problem de kunskaper som oftast används, denna närhet till vardagen 

skapar förutsättningar för att förstå undervisningen och kan enligt min mening vara orsak till en 

ökad motivation hos yrkeselever att arbeta med yrkesämnen. Praktiska kunskaper är 

förhållandevis lätta att förstå nyttan av, de behövs i olika yrken t ex när vi sammanfogar två 

metaller eller när vi kopplar in el till en bostad.  

 

När det gäller de teoretiska ämnena svenska, engelska och naturkunskap kan det finnas många 

förklaringar till varför eleverna saknar intresse att läsa dessa ämnen. Dels kan det bero på att 

eleverna inte ser samma nytta med de teoretiska ämnen, dels kan det bero på att de sociala 

villkoren skiljer sig från kommun till kommun. Lärarförbundet skriver i sin tidning Lärarnas 

Nyheter att andelen elever med godkända betyg och behörighet att söka till gymnasiet fortsätter att 

sjunka, speciellt i socialt utsatta områden (Lärarnas Nyheter, 2011).   

Klassernas storlek, minskad lärartäthet och en ökad segregering kan vara andra orsaker som gör 

att elevresultaten inom de teoretiska ämnena fortsätter att sjunka (Lärarnas Nyheter, 2010). 

 

För att vara mottaglig för ny kunskap behövs motivation, i annat fall är det svårt att lära sig nya 

saker. Inom pedagogiken talar man ofta om yttre och inre motivation i samverkan med varandra. 
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Det måste finnas en inre drivkraft och vilja att lära sig nya saker och man är ofta beroende av yttre 

faktorer, t ex lärare eller artefakter i lärosituationen menar Illeris (2007, s. 110-111) och Stensmo 

(2008, s. 118). Det är just detta som jag vill belysa i min studie, sammanhanget mellan inre 

drivkraft, yttre faktorer och individens grundläggande behov i olika lärandesituationer. Dessa 

faktorer samverkar med varandra och påverkar elevens motivation anser Stensmo (2008, s. 122, 

132-137) och Illeris (2007, s. 41-46). I min studie kommer jag att använda mig av Maslows 

behovshierarki och teorin om beteendemodifiering som bl.a. Skinner företrädde. Dessa två teorier 

skiljer sig från varandra men båda påverkar starkt individens motivation. De olika strategier som 

används inom beteendemodifiering har visat sig vara framgångsrika i olika åldrar hävdar Hugo 

(2011, s. 60). Inom behaviorismen kan man t ex ge positiv förstärkning som är en av de vanligaste 

teknikerna, t ex kan man ge eleven beröm när denna gör rätt. Genom att uppmärksamma eleven 

när den gör rätt påverkas beteendet och eleven antas upprepa detta beteende nästa gång. Det är 

viktigt att hålla fokus på vad som är det önskade beteendet och endast ge beröm när eleven gör 

rätt, i annat fall kan eleven uppfatta ett icke önskvärd beteende som korrekt beteende, vilket kan 

medföra problem då eleven börjar göra fel saker. Hattie (2012, s. 164) poängterar dessutom att 

beröm i sig själv inte är motivationshöjande, detta hänger samman med att beröm vanligen saknar 

uppgiftsrelaterad information, därför ökar inte engagemanget hos eleven. Flera studier pekar på att 

det kan vara bättre att inte ge beröm vid återkoppling än att ge beröm, Hattie (2012)1 2 3. Detta 

visar att effekten av beröm inte nödvändigtvis leder till högre engagemang hos eleven och kan 

leda till lägre prestation om eleven inte har förstått uppgiften eller syftet med lektionen anser 

Hattie (2012, s. 164). 

 

Negativ förstärkning uppstår när eleven genom sitt felaktiga beteende utövar påtryckningar t ex 

ifrågasätter lärarens kunskaper i ämnet, eller struntar i tillsägelser från läraren, där läraren inte kan 

korrigera eleven. Effekten av detta blir att eleven får en känsla av makt över läraren. Om man inte 

                                                
1 Hattie, J (2012) hänvisar till Wilkinson, S. S (1980). The relationship of teacher praise and student achievement: a 

meta-analysis of selected research. Unpublished doctoral dissertation, University of Florida. 
2 Hattie, J (2012) Hänvisar till Kluger, A. N. & DeNisi, A (1996).  The effects of feedback interventions on 

performance: a historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory. Psychological 

Bulletin, 119(2), 254-84. 
3 Hattie, J (2012) hänvisar till Kessels, U., Warner, L. M., Holle, J. & Hannover, B (2008). Threat to identity through 

positive feedback about academic performance. Zeitschrift fur Entwicklungspsychologie und Pädagogische 

Psychologie, 40(I), 22-31. 
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reagerar konsekvent på detta beteende finns risk att eleven fortsätter med ett destruktivt 

automatiserat beteende framhåller Lundgren & Lökholm (2006, s. 28-29). Bestraffning, vilket 

Skinner tar avstånd från, är inget bra sätt att modifiera denna typ av beteenden. Effekten av 

bestraffning ger bara negativa känslor och försämrar relationen mellan bestraffaren och den som 

blir bestraffad och visar bara vad som inte är ett önskat beteende. Hur gör man då för att bemöta 

ett oönskat beteende? Enligt Lundgren & Lökholm (2006) bör man belöna eleven när denne gör 

rätt, belöningar stärker dessutom relationen mellan eleven och läraren. Det gäller att passa på när 

eleven gör rätt, då bör man uppmärksamma eleven och ge denna belöning menar Lundgren & 

Lökholm (2006, s. 29-30).  

 

Illeris (2007, s. 41) skriver att allt lärande involverar tre dimensioner, dessa är innehållet, 

drivkraften och samspelet. Innehållet är kunskaper, förståelse och färdigheter, det som inom 

psykologin kallas kognition. Illeris (2007) har valt att använda begreppet innehåll i stället för 

kognition, detta därför att det finns problem med det som kallas färdigheter eller praktisk kunskap, 

t ex gå, cykla eller spika. Dessa kunskaper ligger utanför det som man betraktar som kognitiv 

förmåga, och talar man om attityder och personliga egenskaper blir det än mer problematiskt att 

använda begreppet kognition anser Illeris (2007, s. 42).  

 

Inom innehållsdimensionen utvecklas insikt och förståelse. Vi försöker skapa mening och 

sammanhang i tillvaron skriver Illeris (2007)4 5, och vi tränar upp våra färdigheter och vårt 

förhållningssätt så att vi kan hantera de praktiska utmaningar som vi möter i vardagen. 

 

Drivkraften är det som man i vardagsspråket kallar motivation, känsla och vilja skriver Illeris 

(2007, s. 43). Det som driver oss mot nya kunskaper eller färdigheter är osäkerhet, nyfikenhet eller 

otillfredsställda behov. På så vis utvecklar vi vår känslighet i förhållande till oss själva och vår 

omvärld poängterar Illeris (2007, s. 43). I denna undersökning använder jag begreppet motivation 

för att beteckna drivkraft, känsla och vilja. 

 

Inom samspelsdimensionen talar man om individens samspel med den sociala och materiella 

omgivningen, här finns två nivåer. Första nivån handlar om en närliggande social nivå, t ex i 

                                                
4 Illeris, K (2007) hänvisar till Bruner, J. S (1999).  Mening i handling. Århus: Klim. 
5 Illeris, K (2007) hänvisar till Wenger, E (2004).  Praksisfällesskber. Köpenhamn: Hans Reitzel. 
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klassrummet med läraren eller andra elever. Den andra nivån handlar om en övergripande 

samhällsnivå som innefattar regler och premisser för samspelet i klassrummet, men även utanför 

klassrummet skriver Illeris (2007, s. 44). I lärandesituationen samverkar dessa tre dimensionerna, 

allt lärande utgår från samspelsprocessen mellan eleven och dess omgivning, och en inre mental 

drivkraft, premisserna för samspelet är av en historisk och samhällelig art framhåller Illeris (2007, 

s. 45). 

  

Enligt Rönnerman (1998, ss. 9, 68) är det viktigt att genomföra studier i den verklighet man 

befinner sig i. För mig handlar detta om att genomföra undersökningar i den skolmiljö, på en 

yrkesskola där jag arbetar. Rönnerman (1998, s. 68) framhäver vikten av reflektion och eftertanke 

i samband med undervisningen. Det är med hjälp av teorier man förklarar olika fenomen som 

uppstår i samband med undervisningen och genom eftertanke som man kopplar teorin med 

praktisk tillämpning anser Rönnerman (1998). Jag hoppas att denna studie ska ge mig svar på om 

det förhåller sig så att det finns en skillnad mellan elevernas motivation i de olika ämnena, eller 

om det är de didaktiska skillnaderna i lärandesituationen som påverkar elevernas motivation i de 

olika ämnena på yrkesutbildningen. 

 

Elprogrammet 

Vid el-och energiprogrammet, vilket jag i min text kommer att benämna som elprogrammet, 

utbildas elektriker och larmtekniker. Eleverna får lära sig elteknik, larmteknik, dator-och 

kommunikationsteknik. Dessa kunskaper behövs för att säkerhetsställa samhällsviktiga funktioner 

som produktion och distribution av el samt dator- och kommunikationsteknik. Säkerhetsfrågor är 

centralt förankrade i utbildningen, dessa frågor berör nationella och internationella 

överenskommelser som berör teknologi, informationssäkerhet, standard, arbetssäkerhet och 

arbetsmiljö. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande APL, minimum 15 veckor. Vid APL lär 

sig eleverna möta olika människor, ta ansvar och utföra arbetet på ett yrkesmässig sätt, eleven 

utvecklar social förmåga vilket är viktigt för att fungera i arbetet och för att kunna bemöta kunder 

och kollegor i olika sammanhang. Våra samarbetspartners är allt från kommuner & landsting, 

statliga företag till enmansföretag inom el-och säkerhetsbranschen, (skolverket, 2014). 
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Syfte och frågeställningar 
Jag vill ta reda på hur det förhåller sig med elevernas motivation eller drivkraft att arbeta med 

vissa yrkesämnen och ett antal GG-ämnen som finns på elprogrammet. Studien avser ge svar på 

om det bland eleverna finns skillnader i deras motivation mellan de olika ämnena, eller om det är 

de didaktiska skillnaderna i lärandesituationen som påverkar elevens motivation i de olika ämnena 

på yrkesutbildningen. 

 

De frågeställningar som jag kommer att belysa är: 

 

• Hur förhåller det sig med elevernas motivation i några yrkesämnen på elprogrammets 

yrkesutbildning? 

• Hur förhåller det sig med elevernas motivation i några gymnasiegemensamma ämnen på 

elprogrammets yrkesutbildning? 

• Vilka skillnader och likheter framträder i elevens motivation mellan yrkesämnen och 

gymnasiegemensamma ämnen? 
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Tidigare forskning  
Efter åtskilliga timmar med böcker och forskningsrapporter har jag kommit fram till att 

motivationsforskning är ett outtömligt forskningsområde. Tankar och idéer om motivation har 

länge funnits. De grekiska filosoferna menade att människan alltid har försökt att uppnå mål som 

leder dem till välbefinnande och behag, samtidigt har vi alltid försökt att undvika det som vi 

tycker och känner är obehagligt (Stensmo 2008, s. 117).  

 

Det som förvånade mig när jag i olika databaser har försökt söka med ordet ”motivation” och 

”yrkesutbildning” är att det finns så få studier som är gjorda inom detta område. Även om jag 

skulle ha gjort något fel med sökningarna kan jag med stor säkerhet fastslå att det är 

förhållandevis få studier som handlar om motivation hos elever på yrkesutbildning. För att få fram 

användbara forskningsrapporter har jag använt närliggande ämnen, dessa är t ex 

forskningsrapporter och avhandlingar från högstadiet inom naturorienterande ämnen. En av dessa 

studier med tittelen Motivation och mening i naturorienterande undervisning: En intervjustudie 

med elever i årskurs åtta och nio, som Hansson (2010) 6  skriver om, visar att lektioner med 

praktiska inslag anses som mer meningsfulla och att det är detta som skapar intresse för ämnet. 

Hansson (2010)7 framhåller även att intresset för historieämnet anses vara lågt bland eleverna på 

högstadiet, dock kan lärarna genom att välja innehåll påverka motivationen och intresset för ämnet 

betonar Hansson (2010, s. 33). En annan studie ”Motivation i klassrummet” (Schieck, 2009) visar 

att lärarens förmåga att skapa gott klimat i klassrummet är avgörande för elevernas prestationer, så 

även lärarens entusiasm för det egna ämnet. Studien pekar på vikten av att eftersträva inre 

drivkraft då eleverna genom denna utvecklar det egna lärandet och de egna kunskaperna. Larsson 

och Samefors (2006) har gjort en studie om elevers motivation kring läxläsning. Studien berör 

elever i årskurs 8 på högstadiet, den visar att förståelsen för syftet med läxor och den sociala 

bakgrunden är avgörande för motivationen att arbeta med läxor. Studien lyfter även fram krav och 

förväntningar från lärare och föräldrar som avgörande för elevernas prestationer inom de olika 
                                                
6  Hansson, J (2010) hänvisar till Wallin, A. Sjöbeck, M-L och Wernersson. Motivation och mening i 

naturorienterande undervisning: En intervjustudie med elever i grundskolans årskurs 8 och delvis 9. Göteborg: 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 2000.  

7  Hansson, J (2010) hänvisar till Wallin, A. Sjöbeck, M-L och Wernersson. Motivation och mening i 

naturorienterande undervisning: En intervjustudie med elever i grundskolans årskurs 8 och delvis 9. Göteborg: 

Institutionen för pedagogik och didaktik, 2000.  
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ämnena. I en studie om hur pedagoger använder ledarskapet för att skapa motivation i 

klassrummet (Örnehag, 2012) betonas vikten av pedagogens sociala kompetens i klassrummet. 

Genom sitt ledarskap ska pedagogen skapa förutsättningar för disciplin, ordning och elevomsorg. 

För att lyckas motivera eleverna behövs tydliga mål med undervisningen och det är lärarens arbete 

att tydliggöra dessa mål för eleverna (Örnehag, 2012).  
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Teoretisk ram 
Enligt Ahl (2004, ss. 20-23) finns det många vetenskapliga teorier och gott om definitioner av 

begreppet motivation. Stensmo, C. (2008) 8 skriver t ex att ”motivation definieras som en strävan 

hos människan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av 

människans innersta natur; att vara konstruktiv, målinriktad, social och attraktiv”. Andra skriver 

om yttre motivation, där vi drivs av tanken att uppnå ett mål eller ett resultat. Detta beteende ser 

man ofta hos idrottsutövare. Målet kan ligga nära eller långt bort i tiden, belöningen kan vara att 

bli världsmästare inom sitt idrottsområde, (Hedin & Svensson 1997, s. 42), Stensmo, (2008, s. 

118-119).  Oftast beskrivs eller förknippas begreppet ”motivation” med mångtydighet. Det 

förekommer en rad tolkningar av begreppet, men flera verkar vara överens om att det handlar om 

en inre kraft som leder till någon form av handling (Ahl 2004, s. 20-23). 

Alla är inte lika optimistiska i sin tolkning av begreppet motivation, så här skriver Siebert. 

 
Det finns inget gemensamt begrepp som kan beskriva mänsklig motivation, eller en ömsesidigt 

överenskommen förklaring ... Denna mångfald av teorier hänger samman med det faktum att 

motivationen inte är ett klart givet objekt, men en vetenskaplig konstruktion. Det är därför som en 

erkänd klassificering av motivs och motivation-riktningar saknas. Min översättning av (Siebert, 

1985), i (Ahl, H. 2004, s. 23) 9. 

 

Begreppet motivation kan ses som centralt för att kunna förstå våra beteenden, ordet kommer från 

latinets motivere, och betyder att röra sig (Karlsson 2004, s. 271). Enligt Poutiainen (2006)10 och 

Jenner (2004, s. 40-41) definieras motivation i följande punkter: 

 

1. Motivation är drivkraften som får individen att agera på ett bestämt sätt. 

2. Hos individen finns en strävan att nå ett mål. 

3. Hos individen finns en växelverkan mellan drivkraft och målen som sammanfaller med 

individens självförtroende och de mål som uppnås eller inte uppnås. 

                                                
8 Stensmo, C (2008) hänvisar till Revstedt, P (2002). Motivationsarbete. Malmö:Liber.  
9 Ahl, H (2004). Hänvisar till Siebert, H (1985). Research on motivation for further education in the federal republic 

of Germany. In J. H. Knoll (Ed.), Motivation for adult education. Munchen: Saur. 
 
10 Tuula Teriö- Poutiainen (2006) hänvisar till Peltonen, M. & Ruohotie, P (1992). Oppimismotivaatio. Teoriaa, 

tutkimuksia ja esimerkkejäoppimishalukkuudesta. Helsinki: Otava. 
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Människan som har hög motivation är ofta energisk, känslomässigt målmedveten och uthållig. 

Detta kan man känna igen inom idrotten där målet ofta ligger långt fram i tiden menar Karlsson 

(2004). De mål som vi försöker att tillgodose är avgörande för hur man benämner det 

motivationella tillståndet, det kan röra sig om att skaffa mat, makt eller berömmelse genom t ex 

idrottsprestationer framhåller Karlsson (2004). 

 

Inre motivation 

Andra talar om en inre motivation, en drivkraft inom människan. Med denna inre drivkraft 

försöker vi att tillfredsställa våra känslomässiga behov och våra behov av egen utveckling. I slutet 

av 1930-talet lanserade en forskare vid namnet Henry Murray en lista med 28 behov. Under 1950-

talet introducerade Maslow sin behovshierarki vilket skilde sig från Murrays tidigare teori genom 

att Maslow gjorde en tydlig avgränsning mellan bristbehov och utvecklingsbehov. Med bristbehov 

menar Maslow de grundläggande behov som människan har för att överleva i vardagen. I 

kommande kapitel kommer jag att beskriva Maslows behovspyramid.  Med utvecklingsbehov 

menas vårt tillfredsställande av de potentiella resurser som vi besitter, skriver (Stensmo 2008, s. 

118).  

 
Yttre motivation 

Yttre motivation kan ses som mål som finns i vår omgivning, en av pionjärerna inom 

forskningsområdet var Fredric Skinner. Grundtanken i hans operanta beteendeteori handlar om 

belöning och bestraffning samt beteendets konsekvenser. Skinner fokuserade sin forskning på 

konsekvenser, genom att göra rätt blir man belönad vilket gör att vi upprepar detta beteende. Om 

vi gör fel blir vi bestraffade vilket gör att vi ändrar vårt beteende då vi alltid söker belöning. På så 

vis kan en lärare förmå en elev att ändra ett icke önskvärt beteende framhåller (Stensmo 2008, s. 

118).  

Interaktiv motivation ur ett elevperspektiv  
Interaktiv motivation är viktig för eleven. Det är genom ett samspel mellan eleven och dess 

omgivning som motivationen uppstår. Tidigare framgångar och misslyckanden är avgörande för 

elevens agerande, vilka mål de kommer att satsa på och hur motiverade de känner sig att 

genomföra uppgiften, enligt Schieck (2009)11, Stensmo (2008, s. 120) och Larsson & Samefors 

(2006) har konstaterat att lärarnas och elevernas syn på motivation är till stora delar likartad. Det 

                                                
11 Schieck, E (2009) hänvisar till Walker, C. O. & Greene, B. A (2009). The Relations Between Student Motivational 

Beliefs and Cognitive Engagement in High School. The Journal of Educational Research, 102(6), 463-471.   
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som verkar vara viktigt om man vill lyckas med undervisningen är engagerade lärare, och elever 

som känner sig delaktiga i undervisningen. Min egen erfarenhet är att elevernas delaktighet ofta 

uteblir när läraren gör lektionsplaneringen vilket kan leda till ett ointresse för ämnet bland våra 

elever och kan påverka motivationen hos studenten. Detta kan givetvis bero på missuppfattningar 

bland yrkeslärarkåren, där lärarna tror att eleverna ska styra innehållet på lektionerna. Som 

yrkeslärare har man mångårig kunskap inom t ex el eller fordonsteknik, kunskaper som givetvis 

ingen förstaårsstudent har. Skolverket (2013) betonar vikten av deltagande i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen. Jag uppfattar detta som att eleverna kan få välja 

mellan olika alternativ eller moment som redan ingår i kursen. Det kan vara att göra en teoretisk 

uppgift eller en praktisk övning där man i samförstånd med läraren lägger upp planeringen. En 

annan orsak till att många yrkeslärare frångår kravet på delaktighet kan vara tidsbrist. Det tar 

längre tid att planera lektionerna med varje elev, givetvis kan man göra detta i grupper eller med 

hela klassen, men det kommer att ta mer tid.  Alla som har erfarenhet av att undervisa vet hur svårt 

det kan vara även då eleverna är motiverade att få dessa att arbeta, är nästan omöjligt när eleven 

saknar motivation. För lärarna är frågor kring elevers motivation, de krafter som påverkar lärandet 

och de krafter som motverkar lärande av stor betydelse. Dessa frågor går före de mer traditionella 

pedagogiska och didaktiska frågeställningar som t ex innehåll i undervisningen, framförande och 

utförande, (Illeris 2007, s. 281). 

 

Stensmo (2008, s. 120-121) beskriver en formel för motivation M= F x V, denna formel är 

framtagen av teoretikern Friedrich Hoppe.  M står för motivation, F står för framgång och V står 

för värdet av framgång. Formeln visar elevens ansträngning för att nå sitt mål, samt förväntan på 

att lyckas.  

 

Psykologerna Robert Rosenthal och Elisabeth Jacobson genomförde en studie på 1960-talet där de 

undersökte vilka effekter lärarnas förväntningar har på elevernas prestationer. Deras resultat pekar 

på att de lärare som har höga förväntningar på sina elever i större utsträckning har fler 

högpresterande elever. Tvärtom för de lärare som har låga förväntningar på eleverna (Stensmo 

2008, s. 121).  

 

När det gäller att skapa förväntningar och motivera eleverna har föräldrarnas utbildning och 

bakgrund en viss betydelse för elevernas prestation i skolan. Skolverket genomförde en 

undersökning och sammanställde alla nationella ämnesprov under vårterminen 2006 som visar att 

föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för hur väl eleverna i årskurs fem klarade de nationella 
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proven. I matematik klarade 68 procent av eleverna med lågutbildade föräldrar proverna, medan 

andelen som klarade proven bland de elever som hade högutbildade föräldrar var 88 procent, 

(skolverket 2006).  

 

Sammantaget kan man anta att det är flera faktorer som samspelar när man ser på elevers 

prestation och intresse för skolarbete. Elevens egen drivkraft och intresse för ämnet har stor 

betydelse för engagemanget, (Stensmo (2008, s. 120). Samspelet i klassrummet och med läraren 

kan vara avgörande för vilka mål eleven satsar på, och vilka mål eleven når, Schieck (2009)12. 

Lärarnas förväntningar på elevens prestationer har stor betydelse för elevens resultat, (Stensmo, 

2008, s. 121). Föräldrarnas utbildningsnivå har en viss betydelse för elevernas prestation, föräldrar 

med högre utbildning förmår eleverna att prestera mer än föräldrar med lägre utbildning, 

(Skolverket (2006).  

Maslows behovshierarki 
Under 50-talet publicerades Maslows behovshierarki och den var ursprungligen baserad på fem 

steg, men detta ändrades sedan till sju steg då kognitiva och estetiska behov lades till. Maslow 

skiljer mellan två sorters övergripande behov: överlevnadsbehov och utvecklingsbehov. Man kan, 

men måste inte, se behovspyramiden som en trappa där man behöver tillfredsställa behoven i en 

viss ordning. Vilket steg man befinner sig på påverkar också ens verklighetsuppfattning, (Ahl 

2004, ss. 36-37). Vilken ordning behoven är sorterade är inte skrivit i sten, dessa kan variera 

beroende på vad som sker i ens omgivning, vilket kan påverka beteendet. Det vill säga 

omgivningens stimulus påverkar våra handlingar och beteenden. Dessutom behöver inte varje 

behov vara hundra procent tillfredsställda innan individen drivs mot nästa behov. Vårt beteende 

styrs således inte bara av behoven men även av händelser i vår omgivning, (Ahl 2004, ss. 37-38). 

 

                                                
12 Schieck, E (2009) hänvisar till Walker, C. O. & Greene, B. A (2009). The Relations Between Student Motivational 

Beliefs and Cognitive Engagement in High School. The Journal of Educational Research, 102(6), 463-471.   
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Figur 1. Maslows behovshierarki, Ahl (2004, s.36).13  

 
Första steget i Maslows behovshierarki handlar om de fysiologiska behoven, här ingår 

tillfredsställande av livsnödvändiga behov som t ex mat, vatten o.s.v. I andra steget ingår 

tillfredställande av trygghet och säkerhet, människor behöver känna sig trygga och säkra, vi har en 

inre drivkraft att söka trygghet. Tredje steget handlar om behov av kärlek och social anknytning. 

Dessa tre grupperingar av behov ingår i det som Maslow beskriver som överlevnadsbehov. I 

utvecklingsbehovet ingår behovet av uppskattning och positiv självuppfattning, kognitiva behov, 

estetiska behov och behovet av självförverkligande enligt Illeris (2007, s. 112) och Karlsson 

(2004, s. 271). För att kunna utveckla sig själv är det viktigt att de grundläggande behoven är 

tillfredsställda, vi behöver mat, vatten, trygghet, kärlek och känna uppskattning. Först när dessa 

behov är tillfredsställda kan människan utveckla sin fulla potential och lära sig nya saker, (Ahl 

2004, ss. 35-39). 

 

Att gå i skolan och lära sig språk eller svetsa är inget grundläggande behov för att överleva, men 

vårt samhälle som det är idag kräver att vi kan läsa, skriva och räkna. I västvärlden kan man nog 

lägga till kravet på datakunskaper för att kunna fungera och få ett jobb enligt Säljö (2000, s. 241). 

Detta är dock långt ifrån någon självklarhet i alla länder.  SIDA, styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete skriver på sin hemsida att 52 miljoner fler barn gick i skolan 2008 jämfört 

                                                
13 Ahl, H (2004) hänvisar till Franken, R. E (1994, s. 13).  Human motivation. Belmont, CA: Wadsworth. 
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med år 2000. Samtidigt står 42 procent av barnen i konfliktländer utan möjlighet till skolgång. Det 

ökade antalet barn i skolan beror till stor del på de insatser som det internationella samhället har 

genomfört med satsningar på att tillfredsställa de grundläggande behoven som mat och vatten. I de 

länder där levnadsstandarden har blivit bättre har även andelen barn som går i skolan blivit fler 

skriver SIDA (SIDA, 2011). 

 

Skolverket (2014) skriver att svenska elever oftare än andra kommer för sent till lektionerna och 

att skolk förekommer oftare än hos genomsnittet inom OECD, vilket kan var ett utryck för 

avsaknad av krav och förväntningar på våra elever att prestera inom skolan, (Sveriges Radio, 

2014). Detta stämmer väl med det som Karlsson (2004) skriver om, att kognitiva processer har 

stor betydelse för motivationen. En av teorierna är teorin om förväntning och värdering.  Hur stor 

vår motivation är bestäms av individens förväntningar på att ett visst beteende skall leda fram till 

ett visst mål. En stark förväntning och en hög värdering av målet skapar en hög motivation hos 

individen.  

 

 

 
 

Figur 2. Förhållandet mellan förväntningar och värdering av målet, Karlsson (2004, s. 273) 
 
 
Beteendemodifiering 

Beteendemodifiering handlar om hur individen kan påverkas av belöningar eller bestraffningar. 

Skinner menade att motivationen var styrd av belöning och bestraffning. Här bör tilläggas att 

Skinner var emot bestraffning eftersom denna form av beteendemodifiering ofta har en negativ 

påverkan på individen och på förhållandet mellan utövaren och den som utsätts för bestraffningen. 

Beteendemodifiering handlar mer om yttre faktorer som är känt inom psykologin som yttre 

motivation, (Karlsson 2004, s. 272), (Stensmo 2008, s. 118-119).  Enligt den behavioristiska synen 

påverkas vi av den miljö vi befinner oss i och som vi samspelar med, t ex när vi befinner oss i 

skolan eller i klassrummet (Karlsson 2004, s. 273). Genom att belöna eleven när denna gör rätt 

kan man påverka elevens beteende. Det är viktigt att påpeka att man måste vara konsekvent och 
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endast ge belöning i de situationer när eleven verkligen gör som man vill annars riskerar man att 

eleven uppfattar ett felaktigt beteende som rätt beteende.  
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Metod 
När man väljer metodansats bör man göra det utifrån frågeställningen som man valt, annars 

riskerar man att valet av metodansats blir ledande och går före frågeställningen. Hartman (2003) 

påpekar att metodansatsen speglar forskarens tankar och argument i forskningsfrågan, (Hartman 

2003, s. 40). Eftersom min studie har inslag från två forskningsstrategier, kvalitativa metoder och 

kvantitativa metoder, är min metodansats både deduktiv och induktiv, som inom 

samhällsvetenskaplig forskning benämns som mixed methods, (Fejes & Thornberg 2009, s.19-20), 

jag kommer fortsättningsvis använda den svenska översättningen, blandade metoder. Denna 

växelverkan mellan induktion och deduktion benämns även som abduktion, forskaren rör sig 

mellan det teoretiska och empiriska och låter förståelsen gradvis växa fram, 

(nationalencyklopedin, 2014). Deduktiv metodansats används i samband med den kvantitativa 

studien, d.v.s. enkätfrågorna. Här har jag som utgångspunkt en teori som ligger till grund för 

hypotesen, datainsamling och resultat. Induktiv metodansats används i samband med den 

kvalitativa studien, intervjuerna görs innan man bildar en teori, sedan följer hypoteserna och 

resultaten (Bryman 2011, s. 26-46), (Fejes & Thornberg 2009, s.19-20). Inom blandade metoder 

samlar man in data från båda ansatserna, analyserar och integrerar resultaten och utifrån detta kan 

man dra slutsatser. Fördelarna är att man får in ett större datamaterial som kan bidra till att ge 

studien ett större djup. Det som är avgörande för vilken forskningsansats man ska använda är i 

huvudsak forskningsfrågan. Det är inte alltid bra att använda blandade metoder då denna metod 

inte passar in i alla studier t ex i ekonomiska studier där man bara analyserar siffror (Fejes & 

Thornberg 2009, s. 20).  

 

Enkäten genomfördes via Internet. Denna kunde endast besvaras av den målgrupp som jag har 

beslutat skulle få vara med i studien. Man behövde ett lösenord för att logga in på hemsidan, 

www.moodlefredrik.se Eleverna var anonyma när de svarar, och man kunde endast svara en gång 

på enkäten. På så vis kunde jag öka kontrollen över enkäten och få bort en del av felen (bias), som 

kan uppstå då fel person besvarar enkäten. Det är även viktigt att minimera den påverkan som 

forskaren kan ge en undersökning, mina förväntningar och egna tolkningar av resultaten bör 

undvikas hävdar Bryman (2011, s.179, 180, 199).  

Deduktiv och induktiv teori 
Inom samhällsvetenskapliga studier är det vanligt förekommande att använda deduktiv teori i 

förhållandet mellan teori och praktik. Utifrån de teoretiska kunskaper som man har inom ett 

specifikt område kan man deducera en eller flera hypoteser vilka ska underkastas en empirisk 
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granskning, (Bryman 2011, s. 26). I hypotesen ska forskaren ha med begrepp som går att använda 

i forskningssammanhang, d.v.s. de hypoteser man använder ska vara forskningsbara (Bryman 

2011, s. 26). Processen kan beskrivas på följande sätt: 

 

1. Teori 

2. Hypoteser 

3. Datainsamling 

4. Resultat 

5. Hypoteser bekräftas eller förkastas 

6. Omformulering av teorin 

 

Det som sker i det sista steget är att man går åt motsatt håll, d.v.s. man gör en induktion genom att 

beskriva konsekvenserna av det resultat som man har fått fram. Resultatet kopplas sedan till 

teoriområdet och de forskningsresultat som hör till studien, (Bryman 2011, s. 26). 

 

Använder man ett induktivt angreppssätt är det teorin som är resultatet av en studie. Med detta 

menas att man drar generaliserbara slutsatser av de undersökningar som man har genomfört. 

Precis som i deduktiv teori går man åt motsatt håll när forskaren väl genomfört reflektionsfasen, 

vilket betyder att man stämmer av teorin med det resultat som man fått fram i studien. I vissa 

studier kan det bli nödvändigt att inhämta mer data för att kunna etablera de betingelser under 

vilka en teori är hållbar eller måste förkastas, (Bryman (2011, s. 28). 

 

Val av metod 
Begreppet blandade metoder uppkom då forskare ansåg att kvalitativa och kvantitativa metoder 

tillsammans kunde styrka forskningsresultaten genom en djupare studie. Detta kan göras genom 

att förena den kvalitativa och kvantitativa metoden, på så vis skapas ett bredare datamaterial. 

Syftet med den kvalitativa delen är att utöka förståelsen för forskningsfrågan och ge oss en 

djupare kunskap om hur eleverna resonerar kring begreppet motivation i skolsammanhang. När 

det gäller den kvantitativa delen ger den en bredare bild av ett större antal, i denna undersökning 

67 elevers syn på motivation. Tillsammans antas dessa båda metoderna ge en mer utförlig bild av 

det som ska studeras, och genom detta en större tillförlitlighet kring de slutsatser som kommer 

fram i studien. Viktigt är dock att de båda metodernas forskningsfrågor ska vara tydligt 

presenterade i rapporten och att man redogör för vilken datainsamlingsteknik som används. 
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Utöver detta bör man se till att slutsatserna i de båda metoderna sammanfogas och inte enbart blir 

ett resultat av varje enskild metod (Bryman 2011, s. 632). Enligt Dimenäs (2007, s. 228) bör man 

tänka igenom vilken metod som passar till studien. Valet av metod påverkas av flera faktorer så 

som kunskapssyn och människosyn. Mot bakgrund av ovanstående resonemang skriver 

Rönnerman (1998, s. 109), att en förutsättning för att förstå och studera undervisningen är att göra 

studier i den miljö där undervisningen sker.  

 

När man använder blandade metoder bör man tänka på följande: 

 

1. Prioritet av metod, ska någon metod ha högre prioritet än den andra 

2. När och hur inhämtas data 

3. Hur integreras metoderna 

4. När och var i undersökningen förekommer blandade metoder 

 

Med prioritet av metod menas i min studie om kvalitativa metoden eller den kvantitativa metoden 

skall prioriteras. Min tanke är att prioritera kvantitativa metoden och låta den kvalitativa metoden 

komplettera studien. Beroende på angreppssätt, deduktivt eller induktivt inhämtas 

undersökningsdata. Viktigt är att detta görs vid rätt tidpunkt, vid användande av deduktiv metod 

ska teorin ligga till grund för undersökningen, sedan genomförs undersökningen som leder till 

resultatet. När man gör den induktiva delen av studien ska undersökningen komma före teorin, 

(Bryman 2011, s. 28). I resultatdelen ska båda metoderna samordnas och diskuteras, det kan vara 

bra om båda metoderna pekar åt samma håll.  

 

Genom att använda dessa punkter kan man få fram vissa egenskaper som ofta återkommer i 

blandade studier, (Bryman 2011, s. 562 ). Dessa är: 

 

1. Triangulering 

2. Komplettering 

3. Utveckling 

4. Integrering 

5. Expandering  
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Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder ger forskaren flera fördelar, dels 

möjligheten att använda triangulering och dels kan intervjufrågorna användas som grund för 

enkätfrågorna (Bryman 2011, s. 562).  

 

Inom den kvalitativa forskningen ligger fokus på hur man tolkar sin omgivning, det är de 

samhällsvetenskapliga objekten som står i fokus (med detta menas människor) (Bryman 2011, s. 

361, 362).  Ostrukturerade intervjuer är vanligt förekommande, fördelen är att denna form av 

intervjuer rymmer ett stort mått av flexibilitet vilket gör att forskaren kan ändra inriktning och 

fokus under studien, (Bryman 2011, s. 366, 367).  

 

Rönnerman (1998, s. 80) tar upp tre frågor som man bör ställa sig i samband med planeringen av 

en studie. För det första ”vad ska jag utveckla/studera?”. I mitt fall handlar detta om att ta reda på 

hur eleverna resonerar kring motivation och om det finns en koppling till de olika ämnena som de 

läser vid elprogrammet i Haninge. Genom att intervjua fyra elever kan jag få fram en fördjupad 

information vilket stärker min studie. Enligt Dimenäs (2007, s. 249) kan frågan om ”vad som ska 

utvecklas” ses som en validitetsfråga, en hög validitet ger en hög träffsäkerhet eller hög 

uppfyllelse/avsikt med studien. 

 

För det andra ”varför just detta?” därför att jag tror att motivation hos eleverna ser annorlunda ut 

beroende på vilka ämnen som de läser. 

 

För det tredje ”hur ska jag genomföra studien?”  Som jag tidigare nämnt har jag i min studie 

använt mig av enkäter och intervjuer för att skapa ett resonemang med deltagarna kring 

motivationsfrågan och hur de ser på sin egen motivation inom några av de olika ämnena på 

elprogrammet.  

Genomförande 

Urval 
Mina urvalsgrupper består av 110 elever inom yrkesgymnasiet årskurs ett till tre, ett målinriktat 

urval hävdar Bryman (2011, ss. 392, 434). I enkätgruppen ingår 67 elever, dessa har fått svara på 

frågor som berör motivation i olika ämnen på elprogrammet. Enkätstudien är en kvantitativ studie 

där frågor ställs till ett lite större antal elever. I enkäten har jag lyft fram några yrkesämnen och 

några gymnasiegemensamma ämnen som jag vill undersöka. Orsaken till att inte alla ämnen 

undersöks är att detta skulle göra studien alldeles för stor vilket jag redan påpekat i tidigare 
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kapitel. Sedan har jag genomfört en kvalitativ undersökning genom att intervjua fyra elever på 

elprogrammet för att få fram ett djupare undersökningsmaterial.  

Enkät som metod 
Enkäter är vanligast att använda vid kvantitativa studier. Enkäter som metod är ofta effektivt, man 

kommer åt en stor datamängd med förhållandevis små medel framhäver Bryman (2011, ss. 227, 

608- 610). Använder man online-enkäter kan kostnaderna bli ännu lägre då man slipper betala 

porto och tryckkostnader, Bryman (2011, s. 608-610). I min studie kommer jag att använda 

online-enkäter, i mitt fall är det gratis då jag själv står för utformning och uppläggning. En annan 

fördel är den snabba respons som jag uppnår och att programmet har inbyggd statistik.  Online-

enkäter har ofta ett attraktivt format, vilket gör dem lätta att fylla i och man spar tid. Färre 

obesvarade frågor är en annan fördel, dessutom kan man lägga in automatisk överhoppning i 

samband med filterfrågor. I enkäten har jag lyft fram några yrkesämnen och några 

gymnasiegemensamma ämnen som jag vill undersöka. Orsaken till att inte alla ämnen undersöks 

är att detta skulle göra studien alldeles för stor. 

  

Men det finns även nackdelar med online-enkäter, låg svarsfrekvens och stort bortfall om 

enkäterna skickas ut via mail. Urvalet begränsas till de personer som har e-post eller tillgång till 

internet. I min studie har jag använt del av lektionstiden till att fylla i enkäten vilket har ökat 

svarsfrekvensen. Informanterna är ofta omotiverade att svara på frågorna, vilket kan försvåra 

undersökningen. Jag har kunnat gå in i klasserna för att informera eleverna om studien detta tror 

jag har påverkat svarsfrekvensen och motivationen att delta i studien. Andra svagheter är frågor 

som rör konfidentialitet och anonymitet samt risken för multipla svar, där informanten svarar på 

samma enkät flera gånger påtalar Bryman (2011, s. 608-610). I min studie var alla svar anonyma, 

svar i enkäten kunde endast ges en gång och enkäten kunde bara besvaras en gång. 

Andra problem som Bryman (2011, s. 610) belyser är att det finns risker för att man översköljer 

informanten med undersökningar vilket leder till respondenttrötthet. Det stora antalet 

undersökningar kan leda till att oseriösa aktörer samlar in data, aktörer som inte följer de etiska 

regler som The Association of Internet Researchers rekommenderar. Dessutom påtalar Bryman 

(2011, s. 147) att det kan vara svårt att ställa fördjupningsfrågor via enkäter eller göra 

uppföljningsfrågor till informanten.  
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Enkäter passar inte alla skriver Bryman (2001, s. 148) man bör begrunda detta innan man väljer 

målgrupp. Som exempel kan nämnas att personer med dyslexi kan ha svårt att läsa och förstå 

frågorna i en enkät.  

 

Dimenäs (2007, ss. 82-85) lyfter fram enkäten som ett bra redskap i samband med studier där man 

vill samla in en stor mängd data på kort tid.  

Intervju som metod 
Intervjuer som metod är troligen vanligast att använda vid kvalitativa studier, (Bryman 2011, s. 

412). Som metod är intervjuer flexibla att använda, men man bör observera att samanställningen, 

utskrifter av data kan ta mycket tid i anspråk påtalar Bryman (2011, s. 412-413). Vid bruk av 

strukturerade intervjuer har forskaren en uppsättning frågor, ett så kallad frågeschema som 

intervjuaren följer. Frågorna som jag använder är hämtade från enkätstudien. Jag har genomfört 

intervjuer med fyra till fem elever. Jag har använt mig av strukturerade intervjuer där jag hade en 

lista eller ett frågeschema som jag använde under intervjun och jag har utgått ifrån Bryman (2011, 

s. 206). 

 

Enligt Bryman (2011, s. 211) är det betydelsefullt för informanten att bekanta sig med de frågor 

som ska diskuteras under intervjun och innan intervjun genomförs. Det är även viktigt att den som 

skall genomföra intervjun kan frågorna.  Det är väsentligt att hålla sig till ämnet och välja frågor 

som har en stor träffsäkerhet, ska frågorna ställas till eleven är det bra om dessa är utformade så 

att eleven kan förstå dem och att de är relevanta framhäver Bryman (2011, s. 250). De elever som 

deltog i intervjuerna fick var sitt frågeschema innan intervjun, på så vis kunde de bekanta sig med 

frågorna och förbereda svaren. Syftet med detta var att spara tid under intervjun. Frågorna 

formades och anpassades efter forskningsfrågorna och de frågor i enkäten som jag kände att jag 

ville belysa grundligare. Frågorna berör elevernas eget intresse för utbildningen, deras motivation 

och lektionernas betydelse för motivationen.  

  

Mina frågor är hämtade från min egen enkätstudie som jag har genomfört på elprogrammet under 

vårterminen, se bilaga 1. Innan jag började konstruera frågorna har jag läst en C- uppsats inom 

ämnet motivation. Enligt Bryman (2001, s. 211, 249, 445) är det viktigt att precisera och lyfta 

fram de frågor som styrker den egna teorin, och använda frågor som man är förtrogen med. Oklara 

frågor och termer bör undvikas, (Bryman 2011, s. 250). Frågorna ska vara tydliga så att man 

undviker missuppfattningar, på så vis skapar man en hög reliabilitet och validitet enligt Dimenäs 
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(2007, s. 76, 91, 231). Intervjuerna blev betydligt kortare än jag hade förutsett, men svaren var 

tydliga på varje fråga. Eftersom eleverna fick läsa igenom frågorna och förbereda svaren kunde de 

ställa frågor direkt om något verkade vara oklart, innan själva intervjun. 

Reflektion kring särskilda omständigheter och svårigheter med studiens metod  
Jag har efter övervägande beslutat att använda mig av bandspelare och egna noteringar vid 

intervjuerna. Min första tanke var att spela in intervjuerna med videoinspelning, men detta har jag 

nu på inrådan frångått. Vid utformningen av frågorna är det viktigt att tänka igenom vilka som ska 

besvara frågorna, hur dessa kan tänkas svara, så att det överhuvudtaget går att genomföra 

intervjun, (Bryman 2001, s. 211, 249). Eleverna som deltog i intervjuerna fick läsa igenom 

frågorna innan intervjun, på så vis kunde de förbereda svaren. Fördelen med strukturerade 

intervjuer är att man spar tid, fast man förlorar möjligheten att diskutera kring frågorna. Hade jag 

valt ostrukturerade intervjuer skulle de troligen ge mer data till studien. 

 

Avgränsning 
Studien undersöker enbart yrkesutbildningen och i första hand elprogrammets utbildning och 

elever. Endast en skola i Stockholmsregionen är med i undersökningen. Undersökningen 

begränsas till några yrkesämnen och några gymnasiegemensamma ämnen. 

 

Validitet och reliabilitet 
Man bör tänka igenom sin egen ståndpunkt och perspektiv innan man startar en intervju betonar 

Dimenäs (2007, s. 49). Man bör veta vilka ställningstaganden man själv har och vilka antaganden 

man har innan man startar en undersökning. På så vis kan man begränsa de förutfattade 

meningarna så att dessa inte får för stort utrymme i rapporten, enligt Dimenäs (2007, s. 227). Inför 

min studie hade jag skrivit ner vilka ställningstaganden jag själv har i frågan om motivation hos 

eleverna, vilket jag kommer att beröra senare i diskussionen. För att öka validiteten i studien kan 

man genomföra intervjuer och enkätundersökningar som riktar sig mot samma fenomen, skriver 

Dimenäs (2007, ss. 76,91,231). I min studie har jag använt mig av likartade frågor i intervjuguiden 

och i enkätundersökningen. Tanken med detta är att öka begreppsvaliditeten i studien samtidigt 

som jag får tillgång till ett bredare och djupare datainsamlingsmaterial, Bryman (2011, s. 50).  

Under höstterminen 2013 genomförde jag en förstudie med ett mindre antal elever. Resultatet av 

förstudien blev att jag fick justera frågorna i intervjuguiden och i enkäten så att dessa bättre passar 

forskningsfrågorna. På så vis kan jag öka kausaliteten i studien, d.v.s. försäkra mig om att rätt 

slutsatser dras av de svar som eleverna lämnar.  
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Jag tror inte att det har påverkat elevernas svar nämnvärt att jag har, eller har haft dem i olika 

undervisningssituationer. Men jag tror att detta har underlättat insamlingen av svar och på så vis 

ökad svarsfrekvensen.   

Etiska överväganden 
När det gäller forskning som bedrivs inom akademin ställs det krav på hög kvalité, man ska visa 

gott omdöme i studierna skriver Fejes & Thornberg (2009, s. 216). Uppgifter som lämnas av 

deltagarna ska inte lämnas ut eller användas, publiceras om detta inte framgår i studien. 

 

Bryman (2011, s. 131) skriver att grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för alla som deltar direkt i en studie eller i forskningen. 

 

Vetenskapsrådet skriver att:  

 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagarna om deras uppgifter i 

projektet och villor som gäller för deras deltagande ” Forskningsetiska principer (2009, s. 7). 

 

I min studie lämnade jag skriftlig och muntlig information till informanten. Där framkom att 

uppgifterna som lämnades endast skulle användas i forskningsarbetet och att informanten fick vara 

anonym. Jag lämnade ut mitt namn och telefonnummer där informanten kunde nå mig om han/hon 

hade någon fråga som de vill ställa.  

 

Vidare skriver Vetenskapsrådet: 

  

”De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som 

rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta” Forskningsetiska principer (2009, s. 7). 

 

I min intervjuguide är deltagarna aktiva, detta medför att de måste lämna samtycke att delta i 

studien. 

  

Vetenskapsrådet skriver att: 
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” I undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas. Om en 

deltagare vill avbryta sin medverkan t ex mitt i en intervju står det honom/henne fritt att göra 

detta” Forskningsetiska principer (2009, s. 9). 

 

I informationen i min studie framkom att det var frivilligt att delta och att man hade rätt att avbryta 

sin medverkan om man så önskade. Information gavs i förväg, detta gjordes i samband med en av 

mina lektioner. Jag gick igenom frågorna i enkäten för att försäkra mig om att alla eleverna hade 

förstått vad som menas med de olika frågorna. Informationen i intervjuguiden gavs skriftligt och 

muntligt. Tanken var att ge informanten information om studien, gå igenom frågor som kommer 

att beröras i förväg. På så vis har informanten god tid att sätta sig in i frågorna och läsa igenom 

villkoren i undersökningen. Man hinner tänka igenom om man vill delta i studien eller tacka nej 

till att delta. Lite av min tanke var att minska bortfallen i studien och öka träffsäkerheten i 

frågorna, har man haft tid att tänka genom frågorna är svaren oftast mer utfyllande. 

 

Vetenskapsrådet skriver:  

”Undersökningsdeltagarna studeras från något perspektiv; han/hon intervjuas, fyller i en enkät, 

deltar i ett experiment, etc. I dessa fall fordras i princip förhandsinformation” Forskningsetiska 

principer (2009, s. 7). 

 

I min studie har jag lagt ut enkätundersökningen på Internet, men jag har spärrat sidan och enkäten 

så att endast min urvalsgrupp ska kunna svara på enkäten.  Datauppgifterna tas bort efter 

undersökningen och eventuella utskrifter kommer att förvaras inlåsta i kassaskåp.  

Konfidentialitetkravet 
Vetenskapsrådet (2009, s. 12) rekommenderar att insamlade uppgifter förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. I min studie hade jag tillgång till kassaskåp där jag låste in uppgifterna. För att få 

tillgång till enkäten behövdes användarnamn och lösenord. På så vis hindrade jag obehöriga 

tillgång till undersökningsmaterialet. Dessutom fick alla som svarade på enkäten vara anonyma, 

inte ens jag kunde ta fram information om vem som svarade.  

 

I övrigt är frågan kring konfidentialitet en fråga som har ett nära samband med frågor kring 

offentlighet och sekretess, skriver Vetenskapsrådet (2009, s. 12). 
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Nyttjandekravet 
Data som samlades in via mina intervjuer får inte enligt Etiska rådet (2009, s. 14) användas eller 

lånas ut för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapligt syfte.  
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Resultat av datainsamlingen 
De resultat som presenteras i denna studie är baserade på de frågor som jag har ställt genom en 

enkätstudie och genom fyra intervjuer med elever på ett elprogram i Stockholmsregionen. 

Inledningsvis kommer jag att presentera resultaten av enkätstudien, detta görs genom en 

sammanställning av svaren som presenteras i tabell 1 till 5 och i figur 3 till 5. Under varje tabell 

eller figur beskrivs resultaten. Sedan följer en presentation av intervjufrågorna och en 

sammanställning av resultaten från intervjuerna. Resultaten analyseras i förhållande till 

forskningsfrågorna i kapitlet Analys av resultatet. 

Resultat av enkätstudien 
Detta avsnitt handlar om enkätstudiens resultat. Nedan följer en sammanställning av den 

genomförda enkätstudien.  

Tabell 1. Antal informanter, antal svar i % av elever som svarat på enkäten samt hur många av de som svarade 
som valt elprogrammet som förstahandsval. 

Årskurs Antal möjliga svar Antal svar Svarsfrekvens i % 
ÅK1 40 37 92,5 % 
ÅK2 40 17 42,5 % 
ÅK3 30 13 43,3 % 

Summa 110 67 60,9 % 
Var elprogrammet ditt 

förstahandsval? 
67 63 94 % 

 
Vid den undersökta skolans elprogram studerar 110 elever, av dessa har 67 elever svarat på 

enkätstudien d.v.s. 61 % svarsfrekvens. I årskurs 1 har 37 av ca 40 elever svarat. I årskurs 2 har 17 

av 40 elever svarat. Och i årskurs 3 har 13 av ca 30 elever svarat. 

På frågan om elprogrammet var deras förstahandsval har 63 elever svarat Ja, vilket motsvarar 94 

% av eleverna som deltog i studien. Fyra elever har svarat att elprogrammet inte var deras 

förstahandsval vilket är ca 6 % av de som svarade på enkäten. För de elever som svarade att 

elprogrammet inte var deras förstahandsval fanns en följdfråga om att ange vilket som var deras 

förstahandsval. Tre elever svarade att teknikprogrammet var deras förstahandsval och en student 

svarade att han kom in på programmet genom introduktionsprogram.  
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Skolan och motivationen 
 

 
Figur 3. Olika områden som eleverna tycker motiverar dem i skolan och hur många som svarat inom varje 
kategori. 
 
17 elever har svarat att de inte vet vad som motiverar dem i skolan, 5 elever har svarat att pengar 

motiverar dem i skolan. 20 elever har svarat att jobb motiverar dem i skolan. 4 elever har svarat att 

kompisarna motiverar dem i skolan. 8 elever har svarat att man lär sig något motiverar dem i 

skolan. 1 elev har svarat att föräldrarna motiverar hen i skolan. 7 elever har svarat att bra lärare 

motiverar dem i skolan. 2 elever har svarat att läsa på högskolan motiverar dem i skolan. 1 elev 

har svarat att ha kul i skolan motiverar hen. 1 elev har svarat att idrotten motiverar hen i skolan. 1 

elev har svarat att studiebidraget motiverar hen i skolan. 
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Skolämnen och elevernas motivation 

Tabell 5. Vilka av nedanstående ämnen är du mest motiverad av att arbeta med? 

 Elinstalla
tion 

Datorte
knik 

Elektrome
kanik 

Energite
knik 

Matem
atik 

Svens
ka 

Mekatro
nik 

Engel
ska 

Religi
on 

Histo
ria 

Naturkun
skap 

Samhällsku
nskap 

Priori
tet 1 42 12 3 4 3 0 1 0 0 1 0 1 

Priori
tet 2 5 23 7 14 7 2 3 3 1 1 1 0 

Priori
tet 3 11 12 12 10 7 4 2 4 2 0 2 1 

Priori
tet 4 2 10 11 7 7 10 10 3 3 2 1 1 

Priori
tet 5 0 1 10 6 12 12 9 5 4 3 2 3 

Sum
ma 60 58 43 41 36 28 25 15 10 7 6 6 

Understruken siffra = högst antal totalt eller högst antal i varje prioritet. 
 
Tabell 5 visar att 42 elever av 67 säger att elinstallation är deras förstahandsval och det ämnet som 

de är mest motiverade att arbeta med. Sammantaget har 60 elever valt att prioritera elinstallation i 

prioritet 1-5.  Som andrahandsval har 23 elever av 67 valt datateknik, sammantaget har 58 elever 

valt att prioritera datateknik i prioritet 1-5. Tredjehandsvalet har två ämnen på första plats, 

datateknik och elektromekanik 12 elever har valt vardera ämne, totalt har 43 elever prioriterat 

elektromekaniken i prioritet 1-5. Som fjärdehandsval har eleverna valt elektromekaniken 11 elever 

har prioriterad ämnet. Två ämnen har fått lika många svar i femtehandvalet, svenska och 

matematik, de har fått vardera 12 svar. Ämnet svenska har totalt fått 28 svar i prioritet 1-5 medan 

matematik har fått totalt 36 svar i prioritet 1-5. 
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Figur 4. Vilka av nedanstående ämnen är du mest motiverad av att arbeta med? 

 
Figur 4 visar summering av hur eleverna har prioriterat de olika ämnena i tabell 5 i %  

 
Figur 4 visar hur eleverna sammantaget har prioriterat de olika ämnena. 18 % har sammantaget 

valt elinstallation i någon prioritet mellan 1-5. 17 % har valt datorteknik i någon prioritet mellan 

1-5. 13 % har valt elektromekanik i någon prioritet mellan 1-5. 12 % har valt energiteknik i någon 

prioritet mellan 1-5. 11 % har valt matematik i någon prioritet mellan 1-5. 8 % har valt svenska i 

någon prioritet mellan 1-5. 7 % har valt mekatronik i någon prioritet mellan 1-5. 5 % har valt 

engelska i någon prioritet mellan 1-5. 3 % har valt religion i någon prioritet mellan 1-5. 2 % har 

valt historia i någon prioritet mellan 1-5. 2 % har valt naturkunskap i någon prioritet mellan 1-5. 2 

% har valt samhällskunskap i någon prioritet mellan 1-5.  

 

Första frågan handlar om olika faktorer som hade betydelse för elevens val av utbildning. 

Tabell 2. Hur stor betydelse hade de nedanstående faktorerna för att du valde en yrkesutbildning? 
Hur stor betydelse hade de nedanstående 

faktorerna för att du valde en 
yrkesutbildning? 

 

Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Ganska stor 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

Att du var intresserad av en yrkesutbildning 1 (1 %) 1 (1 %) 15 (22 %) 24 (36 %) 26 (39 %) 
Att du hade kompisar som sökte till 

yrkesutbildningen 29 (43 %) 10 (15 %) 13 (19 %) 13 (19 %) 2 (3 %) 

Att dina föräldrar uppmuntrade dig att söka 
till yrkesutbildningen 17 (25 %) 12 (18 %) 20 (30 %) 12 (18 %) 6 (9 %) 

Att du hade bra betyg från grundskolan 26 (39 %) 11 (16 %) 14 (21 %) 13 (19 %) 3 (4 %) 
Att det är en praktisk utbildning 1 (1 %) 2 (3 %) 12 (18 %) 23 (34 %) 29 (43 %) 

Summa 74 (22 %) 36 (11 %) 74 (22 %) 85 (25 %) 66 (20 %) 
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(1) 
 

Det är 39 % av eleverna, med andra ord 26 elever som har svarat att det var av avgörande 

betydelse att de var intresserade av en yrkesutbildning. Det är 36 % eller 24 elever som har svarat 

att det var av stor betydelse att de var intresserade av en yrkesutbildning. Och 22 % eller 15 elever 

har svarat att det var av ganska stor betydelse att de var intresserade av en yrkesutbildning. 1 % 

d.v.s. 1 elev har svarat att det var av liten betydelse att han var intresserad av yrkesutbildning och 

1 %, en elev har svarat ingen betydelse att han var intresserad av yrkesutbildning. 

(2) 

Det är 3 % av eleverna, med andra ord 2 elever som har svarat att det var av avgörande betydelse 

att de hade kompisar som sökte till yrkesutbildningen. Det är 19 % eller 13 elever som har svarat 

att det var av stor betydelse att de hade kompisar som sökte till yrkesutbildningen. Och 19 % eller 

13 elever har svarat att det var av ganska stor betydelse att de hade kompisar som sökte till 

yrkesutbildningen. 15 % d.v.s. 10 elever har svarat att det var av liten betydelse att de hade 

kompisar som sökte till yrkesutbildningen. 43 % eller 29 elever har svarat att det var av ingen 

betydelse att de hade kompisar som sökte till yrkesutbildningen. 

 

(3) 

Det är 9 % av eleverna, med andra ord 6 elever som har svarat att det var av avgörande betydelse 

att föräldrarna uppmuntrade dem att söka till yrkesutbildningen. Det är18 % eller 12 elever som 

har svarat att det var av stor betydelse att föräldrarna uppmuntrade dem att söka till 

yrkesutbildningen. Och 30 % eller 20 elever har svarat att det var av ganska stor betydelse att 

föräldrarna uppmuntrade dem att söka till yrkesutbildningen. 18 % d.v.s. 12 elever har svarat att 

det var av liten betydelse att föräldrarna uppmuntrade dem att söka till yrkesutbildningen. 25 % 

eller 17 elever har svarat att det var av ingen betydelse att föräldrarna uppmuntrade dem att söka 

till yrkesutbildningen. 

 

(4) 

Det är 4 % av eleverna, med andra ord 3 elever som har svarat att det var av avgörande betydelse 

att de hade bra betyg från grundskolan när de skulle söka till yrkesutbildningen. Det är 19 % eller 

13 elever som har svarat att det var av stor betydelse att de hade bra betyg från grundskolan när de 

skulle söka till yrkesutbildningen. Och 21 % eller 14 elever har svarat att det var av ganska stor 

betydelse att de hade bra betyg från grundskolan när de skulle söka till yrkesutbildningen. 16 % 

d.v.s. 11 elever har svarat att det var av liten betydelse att de hade bra betyg från grundskolan när 
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de skulle söka till yrkesutbildningen. 39 % eller 26 elever har svarat att det var av ingen betydelse 

att de hade bra betyg från grundskolan när de skulle söka till yrkesutbildningen. 

(5) 

Det är 43 % av eleverna, med andra ord 29 elever som har svarat att det var av avgörande 

betydelse att det var en praktisk utbildning de sökte till. Det är 34 % eller 23 elever som har svarat 

att det var av stor betydelse att det var en praktisk utbildning de sökte till. Och 18 % eller 12 

elever har svarat att det var av ganska stor betydelse att det var en praktisk utbildning de sökte till. 

3 % d.v.s. 2 elever har svarat att det var av liten betydelse att det var en praktisk utbildning de 

sökte till. 1 %, en elev har svarat att det var av ingen betydelse att det var en praktisk utbildning de 

sökte till.  

Yrkesämnen och elevernas motivation 

Tabell 3. För att du ska känna dig motiverad att arbeta med Yrkesämnen, hur stor betydelse har då nedanstående 
faktorer. 

För att du ska känna dig motiverad att arbeta 
med Yrkesämnen, hur stor betydelse har då 

nedanstående faktorer. 
 

Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Ganska stor 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

Att jag är intresserad av yrkesämnet 1 (1 %) 1 (1 %) 14 (21 %) 26 (39 %) 25 (37 %) 
Att jag får uppmuntran hemifrån 12 (18 %) 7 (10 %) 21 (31 %) 21 (31 %) 6 (9 %) 

Att jag är duktig på praktiska uppgifter 4 (6 %) 7 (10 %) 13 (19 %) 25 (37 %) 18 (27 %) 
Att det är god stämning i klassen 7 (10 %) 10 (15 %) 27 (40 %) 15 (22 %) 8 (12 %) 

Att undervisningen känns meningsfull 1 (1 %) 2 (3 %) 11 (16 %) 33 (49 %) 20 (30 %) 
Att undervisningen känns användbar 1 (1 %) 1 (1 %) 12 (18 %) 33 (49 %) 20 (30 %) 
Att lärarna är duktiga i yrkesämnet 0 (0 %) 1 (1 %) 9 (13 %) 30 (45 %) 27 (40 %) 

Att lärarna är engagerade i undervisningen 1 (1 %) 2 (3 %) 11 (16 %) 27 (40 %) 26 (39 %) 
Att undervisningen är givande 3 (4 %) 3 (4 %) 23 (34 %) 28 (42 %) 10 (15 %) 

Att undervisningen är varierad t ex mellan teori och 
praktik 1 (1 %) 6 (9 %) 19 (28 %) 30 (45 %) 11 (16 %) 

Att jag efter utbildningen kan få ett arbete 1 (1 %) 3 (4 %) 6 (9 %) 20 (30 %) 37 (55 %) 
Summa 32 (4,3 %) 43 (5,8 %) 166 (22,5 %) 288 (39 %) 208 (28 %) 

 
 

(1) 
Det är 37 % av eleverna, med andra ord 25 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att de är intresserade av en yrkesämnet för att de ska känna sig motiverade. Det är 39 % eller 26 

elever som har svarat att det är av stor betydelse att de är intresserade av  yrkesämnet. Och 21 % 

eller 14 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att de är intresserade av yrkesämnet. 1 

% d.v.s. 1 elev har svarat att det är av liten betydelse att han är intresserad av yrkesämnet och 1 %, 

en elev har svarat ingen betydelse att han är intresserad av yrkesämnet. 

 

(2) 

Det är 9 % av eleverna, med andra ord 6 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att de får uppmuntran hemifrån för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Det 
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är 31 % eller 21 elever som har svarat att det är av stor betydelse att de får uppmuntran hemifrån 

för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Och 31 % eller 21 elever har svarat 

att det är av ganska stor betydelse att de får uppmuntran hemifrån för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med yrkesämnet. 10 % d.v.s. 7 elev har svarat att det är av liten betydelse att 

de får uppmuntran hemifrån för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet och 18 

%, tolv elever har svarat ingen betydelse att de får uppmuntran hemifrån för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

 

(3) 

Det är 27 % av eleverna, med andra ord 18 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att de är duktiga på praktiska uppgifter för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

yrkesämnet. Det är 37 % eller 25 elever som har svarat att det är av stor betydelse att de är duktiga 

på praktiska uppgifter för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Och 19 % 

eller 13 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att de är duktiga på praktiska uppgifter 

för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 10 % d.v.s. 7 elever har svarat att 

det är av liten betydelse att de är duktiga på praktiska uppgifter för att de ska känna sig motiverade 

att arbeta med yrkesämnet. 6 %, fyra elever har svarat att det är av ingen betydelse att de är 

duktiga på praktiska uppgifter för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

 

(4) 

Det är 12 % av eleverna, med andra ord 8 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att det är god stämning i klassen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

Det är 22 % eller 15 elever som har svarat att det är av stor betydelse att det är god stämning i 

klassen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Och 40 % eller 27 elever 

har svarat att det är av ganska stor betydelse att det är god stämning i klassen för att de ska känna 

sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 15 % d.v.s. 10 elever har svarat att det är av liten 

betydelse att det är god stämning i klassen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

yrkesämnet. 10 %, sju elever har svarat att det är av ingen betydelse att det är god stämning i 

klassen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

(5) 

Det är 30 % av eleverna, med andra ord 20 elever har svarat att det är av avgörande betydelse att 

undervisningen känns meningsfull för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

Det är 49 % eller 33 elever som har svarat att det är av stor betydelse att undervisningen känns 

meningsfull för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Och 16 % eller 11 
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elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att undervisningen känns meningsfull för att de 

ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 3 % d.v.s. 2 elever har svarat att det är av 

liten betydelse att undervisningen känns meningsfull för att de ska känna sig motiverade att arbeta 

med yrkesämnet. 1 %, en elev har svarat att det är av ingen betydelse att undervisningen känns 

meningsfull för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

 

(6) 

Det är 30 % av eleverna, med andra ord 20 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att undervisningen känns användbar för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

yrkesämnet. Det är 49 % eller 33 elever som har svarat att det är av stor betydelse att 

undervisningen känns användbar för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

Och 18 % eller 12 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att undervisningen känns 

användbar för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 1 % d.v.s. 1 elev har 

svarat att det är av liten betydelse att undervisningen känns användbar för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med yrkesämnet. 1 %, en elev har svarat att det är av ingen betydelse att 

undervisningen känns användbar för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

 

(7) 

Det är 40 % av eleverna, med andra ord 27 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att lärarna är duktiga i yrkesämnet för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

Det är 45 % eller 30 elever som har svarat att det är av stor betydelse att lärarna är duktiga i 

yrkesämnet för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Och 13 % eller 9 

elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att lärarna är duktiga i yrkesämnet för att de 

ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 1 % d.v.s. 1 elev har svarat att det är av liten 

betydelse att lärarna är duktiga i yrkesämnet för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

yrkesämnet. Inga elever har svarat att det är av ingen betydelse att lärarna är duktiga i yrkesämnet 

för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

 

(8) 

Det är 39 % av eleverna, med andra ord 26 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att lärarna är engagerade i undervisningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

yrkesämnet. Det är 40 % eller 27 elever som har svarat att det är av stor betydelse att lärarna är 

engagerade i undervisningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Och 

16 % eller 11 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att lärarna är engagerade i 
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undervisningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 3 % d.v.s. 2 elever 

har svarat att det är av liten betydelse att lärarna är engagerade i undervisningen för att de ska 

känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 1 %, en elev har svarat att det är av ingen 

betydelse att lärarna är engagerade i undervisningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta 

med yrkesämnet. 

(9) 

Det är 15 % av eleverna, med andra ord 10 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att undervisningen är givande för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Det 

är 42 % eller 28 elever som har svarat att det är av stor betydelse att undervisningen är givande för 

att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Och 34 % eller 23 elever har svarat att 

det är av ganska stor betydelse att undervisningen är givande för att de ska känna sig motiverade 

att arbeta med yrkesämnet. 4 % d.v.s. 3 elever har svarat att det är av liten betydelse att 

undervisningen är givande för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 4 %, tre 

elever har svarat att det är av ingen betydelse att undervisningen är givande för att de ska känna 

sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

(10) 

Det är 16 % av eleverna, med andra ord 11 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att undervisningen är varierad t ex mellan teori och praktik för att de ska känna sig motiverade att 

arbeta med yrkesämnen. Det är 45 % eller 30 elever som har svarat att det är av stor betydelse att 

undervisningen är varierad t ex mellan teori och praktik för att de ska känna sig motiverade att 

arbeta med yrkesämnen. Och 28 % eller 19 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att 

undervisningen är varierad t ex mellan teori och praktik för att de ska känna sig motiverade att 

arbeta med yrkesämnen. 9 % d.v.s. 6 elever har svarat att det är av liten betydelse att 

undervisningen är varierad t ex mellan teori och praktik för att de ska känna sig motiverade att 

arbeta med yrkesämnen. 1 %, en elev har svarat att det är av ingen betydelse att undervisningen är 

varierad t ex mellan teori och praktik för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

yrkesämnen. 

(11) 

Det är 55 % av eleverna, med andra ord 37 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att de kan få arbete efter utbildningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

yrkesämnet. Det är 30 % eller 20 elever som har svarat att det är av stor betydelse att de kan få 

arbete efter utbildningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. Och 9 % 

eller 6 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att de kan få arbete efter utbildningen 

för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 4 % d.v.s. 3 elever har svarat att 
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det är av liten betydelse att de kan få arbete efter utbildningen för att de ska känna sig motiverade 

att arbeta med yrkesämnet. 1 %, en elev har svarat att det är av ingen betydelse att de kan få arbete 

efter utbildningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med yrkesämnet. 

Gymnasiegemensamma ämnen och elevernas motivation 

Tabell 4. För att du ska känna dig motiverad att arbeta med de gymnasiegemensamma ämnena, hur stor betydelse 
har då nedanstående faktorer? 
För att du ska känna dig motiverad att arbeta med de 
gymnasiegemensamma ämnen, hur stor betydelse ha då 
nedanstående faktorer? 
 

Ingen 
betydelse 

Liten 
betydelse 

Ganska stor 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Avgörande 
betydelse 

Att jag är intresserad av det teoretiska ämnet 5 (7 %) 16 (24 %) 19 (28 %) 25 (37 %) 2 (3 %) 
Att jag får uppmuntran hemifrån 18 (27 %) 6 (9 %) 17 (25 %) 23 (34 %) 3 (4 %) 

Att jag är duktig på de teoretiska ämnena 7 (10 %) 8 (12 %) 22 (33 %) 27 (40 %) 3 (4 %) 
Att det är god stämning i klassen 5 (7 %) 9 (13 %) 26 (39 %) 21 (31 %) 6 (9 %) 

Att undervisningen känns meningsfull 5 (7 %) 7 (10 %) 15 (22 %) 30 (45 %) 10 (15 %) 
Att undervisningen känns användbar 5 (7 %) 7 (10 %) 14 (21 %) 33 (49 %) 8 (12 %) 

Att lärarna är duktiga i de teoretiska ämnena 1 (1 %) 2 (3 %) 15 (22 %) 28 (42 %) 21 (31 %) 
Att lärarna är engagerade i undervisningen 2 (3 %) 3 (4 %) 13 (19 %) 26 (39 %) 23 (34 %) 

Att undervisningen är givande 5 (7 %) 6 (9 %) 20 (30 %) 27 (40 %) 9 (13 %) 
Att undervisningen är varierad t ex mellan teori och 

labbövningar 
9 (13 %) 12 (18 %) 19 (28 %) 24 (36 %) 3 (4 %) 

Att jag efter utbildningen kan studera vidare 6 (9 %) 11 (16 %) 20 (30 %) 16 (24 %) 14 (21 %) 
Summa 68 (9 %) 87 (11 %) 200 (27 %) 280 (38 

%) 
102 (14 %) 

 
 

(1) 
 

Det är 3 % av eleverna, med andra ord 2 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att de är intresserade av det teoretiska ämnet för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

ämnet. Det är 37 % eller 25 elever som har svarat att det är av stor betydelse att de är intresserade 

av det teoretiska ämnet för att de ska känna sig motiverade att arbeta med ämnet. Och 28 % eller 

19 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att de är intresserade av det teoretiska 

ämnet för att de ska känna sig motiverade att arbeta med ämnet. 24 % d.v.s. 16 elever har svarat 

att det är av liten betydelse att de är intresserade av det teoretiska ämnet för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med ämnet och 7 %, fem elever har svarat att det är av ingen betydelse att 

han är intresserad av det teoretiska ämnet för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

ämnet. 

 

(2) 

Det är 4 % av eleverna, med andra ord 3 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att de får uppmuntran hemifrån för att de ska känna sig motiverade att arbeta med de teoretiska 

ämnena. Det är 34 % eller 23 elever som har svarat att det är av stor betydelse att de får 

uppmuntran hemifrån för att de ska känna sig motiverade att arbeta med de teoretiska ämnena. 
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Och 25 % eller 17 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att de får uppmuntran 

hemifrån för att de ska känna sig motiverade att arbeta med de teoretiska ämnena. 9 % d.v.s. 6 

elever har svarat att det är av liten betydelse att de får uppmuntran hemifrån för att de ska känna 

sig motiverade att arbeta med de teoretiska ämnen och 27 %, arton elever har svarat att det är av 

ingen betydelse att de får uppmuntran hemifrån för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

de teoretiska ämnena. 

(3) 

Det är 4 % av eleverna, med andra ord 3 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att de är duktiga på teoretiska ämnen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

teoriämnen. Det är 40 % eller 27 elever som har svarat att det är av stor betydelse att de är duktiga 

på teoretiska ämnen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. Och 33 % eller 

22 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att de är duktiga på teoretiska ämnen för att 

de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 12 % d.v.s. 8 elever har svarat att det är av 

liten betydelse att de är duktiga på teoretiska ämnen för att de ska känna sig motiverade att arbeta 

med teoriämnen. 10 %, sju elever har svarat att det är av ingen betydelse att de är duktiga på 

teoretiska ämnen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 

(4) 

Det är 9 % av eleverna, med andra ord 6 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att det är god stämning i klassen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 

Det är 31 % eller 21 elever som har svarat att det är av stor betydelse att det är god stämning i 

klassen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. Och 39 % eller 26 elever 

har svarat att det är av ganska stor betydelse att det är god stämning i klassen för att de ska känna 

sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 13 % d.v.s. 9 elever har svarat att det är av liten 

betydelse att det är god stämning i klassen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

teoriämnen. 7 %, fem elever har svarat att det är av ingen betydelse att det är god stämning i 

klassen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 

(5) 

Det är 15 % av eleverna, med andra ord 10 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att undervisningen känns meningsfull för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

teoriämnen. Det är 45 % eller 30 elever som har svarat att det är av stor betydelse att 

undervisningen känns meningsfull för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 

Och 22 % eller 15 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att undervisningen känns 

meningsfull för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 10 % d.v.s. 7 elever 

har svarat att det är av liten betydelse att undervisningen känns meningsfull för att de ska känna 
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sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 7 %, fem elever har svarat att det är av ingen betydelse 

att undervisningen känns meningsfull för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

teoriämnen. 

(6) 

Det är 12 % av eleverna, med andra ord 8 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att undervisningen känns användbar för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

teoriämnen. Det är 49 % eller 33 elever som har svarat att det är av stor betydelse att 

undervisningen känns användbar för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 

Och 21 % eller 14 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att undervisningen känns 

användbar för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 10 % d.v.s. 7 elev har 

svarat att det är av liten betydelse att undervisningen känns användbar för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med teoriämnen. 7 %, fem elever har svarat att det är av ingen betydelse att 

undervisningen känns användbar för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 

(7) 

Det är 31 % av eleverna, med andra ord 21 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att lärarna är duktiga i teoriämnen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med ämnet. Det är 

42 % eller 28 elever som har svarat att det är av stor betydelse att lärarna är duktiga i teoriämnen 

för att de ska känna sig motiverade att arbeta med ämnet. Och 22 % eller 15 elever har svarat att 

det är av ganska stor betydelse att lärarna är duktiga i teoriämnen för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med ämnet. 3 % d.v.s. 2 elever har svarat att det är av liten betydelse att 

lärarna är duktiga i teoriämnen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med ämnet. 1 %, en 

elev har svarat att det är av ingen betydelse att lärarna är duktiga i teoriämnen för att de ska känna 

sig motiverade att arbeta med ämnet. 

(8) 

Det är 34 % av eleverna, med andra ord 23 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att lärarna är engagerade i undervisningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

teoriämnen. Det är 39 % eller 26 elever som har svarat att det är av stor betydelse att lärarna är 

engagerade i undervisningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. Och 

19 % eller 13 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att lärarna är engagerade i 

undervisningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 4 % d.v.s. 3 elever 

har svarat att det är av liten betydelse att lärarna är engagerade i undervisningen för att de ska 

känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 3 %, två elever har svarat att det är av ingen 

betydelse att lärarna är engagerade i undervisningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta 

med teoriämnen. 
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(9) 

Det är 13 % av eleverna, med andra ord 9 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att undervisningen är givande för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. Det 

är 40 % eller 27 elever som har svarat att det är av stor betydelse att undervisningen är givande för 

att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. Och 30 % eller 20 elever har svarat att 

det är av ganska stor betydelse att undervisningen är givande för att de ska känna sig motiverade 

att arbeta med teoriämnen. 9 % d.v.s. 6 elever har svarat att det är av liten betydelse att 

undervisningen är givande för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 7 %, 

fem elever har svarat att det är av ingen betydelse att undervisningen är givande för att de ska 

känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 

(10) 

Det är 4 % av eleverna, med andra ord 3 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att undervisningen är varierad t ex mellan teori och labbövningar för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med teoriämnen. Det är 36 % eller 24 elever som har svarat att det är av stor 

betydelse att undervisningen är varierad t ex mellan teori och labbövningar för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med teoriämnen. 28 % eller 19 elever har svarat att det är av ganska stor 

betydelse att undervisningen är varierad t ex mellan teori och labbövningar för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med teoriämnen. 18 % d.v.s. 12 elever har svarat att det är av liten betydelse 

att undervisningen är varierad t ex mellan teori och labbövningar för att de ska känna sig 

motiverade att arbeta med teoriämnen. 13 %, nio elever har svarat att det är av ingen betydelse att 

undervisningen är varierad t ex mellan teori och labbövningar för att de ska känna sig motiverade 

att arbeta med teoriämnen. 

(11) 

Det är 21 % av eleverna, med andra ord 14 elever som har svarat att det är av avgörande betydelse 

att de kan studera vidare efter utbildningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med 

teoriämnen. Det är 24 % eller 16 elever som har svarat att det är av stor betydelse att de kan 

studera vidare efter utbildningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 

Och 30 % eller 20 elever har svarat att det är av ganska stor betydelse att de kan studera vidare 

efter utbildningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 16 % d.v.s. 11 

elever har svarat att det är av liten betydelse att de kan studera vidare efter utbildningen för att de 

ska känna sig motiverade att arbeta med teoriämnen. 9 %, sex elever har svarat att det är av ingen 

betydelse att de kan studera vidare efter utbildningen för att de ska känna sig motiverade att arbeta 

med teoriämnen. 
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Jämförelse mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen. 
 

Figur 5. Hur motiverad är du att läsa yrkesämnen och hur motiverad är du att läsa GG ämnen? 

 
Figur 5. Visar en summering av fråga 6 och fråga 7. 

 
8 elever har svarat att de inte är motiverade att arbeta med GG ämnen. 14 elever har svarat att de 

är lite motiverade att arbeta med GG ämnen. 34 elever har svarat att de är ganska motiverade att 

arbeta med GG ämnen. 11 elever har svarat att de är mycket motiverade att arbeta med GG ämnen. 

 

Inga elever har svarat att de inte är motiverade att arbeta med yrkesämnen. 2 elever har svarat att 

de är lite motiverade att arbeta med yrkesämnen. 30 elever har svarat att de är ganska motiverade 

att arbeta med yrkesämnen. 35 elever har svarat att de är mycket motiverade att arbeta med 

yrkesämnen. 

Resultat av intervjustudien 
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultaten av intervjustudien. Nedan följer en 

samanställning av svaren på de frågor som jag ställde till eleverna. Svaren bildar olika kategorier, 

dessa är: 

 

• Eget intresse för elutbildningen och teknik.  

• Arbete och pengar.  

• Att man lär sig något.  

• Familjen.  
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I vissa fall händer det att eleven svara på flera kategorier i samma svar, jag har då tagit med 

elevens svar i båda kategorierna.  

 
De frågor som eleverna fick svara på var: 
 

• Varför sökte du till elutbildningen? 
• Vad är det som gör att du kommer till skolan varje dag? 
• Ge exempel på en mycket intressant lektion! 
• Vad gör läraren på en sådan lektion? (följdfråga). 
• Varför var lektionen så intressant? (följdfråga). 

 
 

Kategori 1. Eget intresse för elutbildningen och teknik. 

Flera av eleverna svarade att de ville gå en praktisk utbildning eller att de hade ett eget intresse av 

att gå på elprogrammet. Nedan kan du se hur eleverna svarade på frågan ”Varför sökte du till 

elutbildningen”. 

 

Elev B svarade att hen sökte till elutbildningen för att hen ville gå en praktisk linje, hen har många 

i släkten som håller på med el.  

Elev C svarade att hen hade ett eget intresse av el och dessutom är denna enligt hen själv, 

elektroniknörd.  

Elev D svarar att elprogrammet var det ende praktiska programmet som eleven var intresserad av, 

eleven var skoltrött i årskurs 9, pappan gick på el, därför blev eleven intresserad av elutbildningen. 

 

Kategori 2, arbete och pengar. 

En av eleverna svarade att bra utbildning och arbete och pengar är det som motiverar eleven att 

komma till skolan varje dag. 

 

Elev B svarar jag vill bara få en utbildning och börja tjäna pengar, det är det som motiverar mig att 

gå till skolan. 

 

Kategori 3, att man lär sig något. 

Flera av eleverna svarade att en bra lektion är när man lär sig något. Nedan kan du se hur eleverna 

svarade på frågan om de kunde ”Ge ett exempel på en mycket intressant lektion”. 
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Elev A svarar att hen vill lära inom ämnet och att hen vill bli så bra elektriker som möjligt. Vidare 

säger Elev A på frågan om denna kan ge ett exempel på en mycket intressant lektion, att det är när 

man ska göra något praktiskt och man går genom hur man ska göra. När man lär sig att koppla el, 

det är tråkigare med massa teori. På frågan om vad läraren gör på en sådan lektion svarar elev A 

att de hjälper en om man har frågor. På frågan om varför lektionen var så intressant? Svarade elev 

A att ämnet är roligt. 

Elev B svarar man har ju många bra lektioner men inga som sticker ut. På frågan om vad läraren 

gör på en mycket intressant lektion svarar elev B att hen inte har något exempel.  

Elev C svarar närvaro och att jag får en bra utbildning, man kan ju inte få en bra utbildning om 

man inte kommer till skolan. Vidare svarar elev C att alla lektioner är intressanta. Eleven har inget 

exempel på vad läraren gör på en mycket intressant lektion. 

Elev D svarar jag vill lära mig, och jag vill få alla certifikat, jag vill lära mig allt jag behöver i 

arbetslivet och jag vill inte bli av med studiebidraget. Jag vill att mamma och pappa ska bli glada 

när jag är klar. Vidare säger Elev D på frågan om denna kan ge ett exempel på en mycket 

intressant lektion att det är när man lär sig något nytt, något man aldrig har gjort förut. Det ska 

helst vara något praktiskt, det är roligt att koppla el, det är inte lika roligt att ha teorilektioner. På 

frågan om vad läraren gör på en intressant lektion svarar elev D, att lärarna ger oss eget ansvar och 

inte bara gnäller på oss. 

 

Kategori 4, familjen. 

Flera av eleverna som går på elprogrammet har föräldrar som själva har gått på programmet eller 

arbetar inom elbranschen. Familjen har en viss betydelse för valet av utbildning. 

 

Elev A svarade att hen ville ha en yrkesutbildning som inte är så tung för kroppen och där man får 

tänka lite. Hen säger att båda föräldrarna är elektriker så då tänkte eleven att hen kunde bli till 

hjälp hemma. 

Elev B svarade att denna sökte till elutbildningen för att hen ville gå en praktisk linje, eleven har 

många i släkten som håller på med el.  

Elev D svarar jag vill lära mig, och jag vill få alla certifikat, jag vill lära mig allt jag behöver i 

arbetslivet och jag vill inte bli av med studiebidraget. Jag vill att mamma och pappa ska bli glada 

när jag är klar. 
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Analys av resultatet  
 

I denna del redovisas analysen av ovan beskrivna resultat. Kapitlet är organiserat utifrån 

forskningsfrågorna i syfte att tydliggöra svaren på dessa. 

 

• Hur förhåller det sig med motivationen i vissa yrkesämnen på elprogrammets 

yrkesutbildning i en skola i Stockholmsregionen? 

• Hur förhåller det sig med motivationen i några gymnasiegemensamma ämnen på 

elprogrammets yrkesutbildning i en skola i Stockholmsregionen? 

• Vilka skillnader och likheter framträder i elevens motivation mellan yrkesämnen och 

gymnasiegemensamma ämnen? 

 

I studien framkommer att merparten av eleverna som går på elprogrammet gör detta för att de har 

ett eget intresse av att arbeta praktiskt vilket framkom i de båda studierna. Genom att välja 

elprogrammet tillfredsställs det egna utvecklingsbehovet hos eleverna, vilket även Maslow 

benämner som tillfredställande av egen utveckling, (Illeris, 2007). Jag vill även tillägga att 

eleverna på elprogrammet har arbete efter studierna som ett högt värderat mål och detta stärker 

elevens motivation att arbeta med de olika ämnena. Skinner visar i figur 2 att stärka förväntningar 

och ett högt värderat mål ökar motivationen, vilket stämmer med elevernas förväntningar om att få 

ett arbete efter studierna och deras motivation att arbeta med de olika ämnena.  

 

Resultaten i studien visar att den absolut övervägande delen av eleverna som deltog i studien hade 

elprogrammet som sitt förstahandsval. Söktrycket till elprogrammet vid den undersökta skolan 

högt. Detta kan vara förklaringen till att så många elever svarade att de hade elprogrammet som 

sitt förstahandsval. I studien framkom att eleverna tyckte att det var av stor betydelse eller 

avgörande betydelse att det var en yrkesutbildning de sökte. En övervägande del av eleverna 

svarade att det var av stor betydelse eller avgörande betydelse att det var en praktisk utbildning. 

Detta stämmer väl överens med det resultat som kom fram i intervjustudien, många av eleverna 

svarade att de ville ha en yrkesutbildning eller praktisk utbildning. Inre drivkraft och eget 

utvecklingsbehov tycks vara avgörande för valet av utbildning. Eleverna svarar att de vill gå en 

praktisk utbildning därför väljer de att gå på elprogrammet. Kompisarnas inflytande och betydelse 

för valet av utbildning var betydligt lägre än jag hade förväntat mig, ungefär hälften av eleverna 

svarade att kompisarnas hade ingen eller liten betydelse. Föräldrarnas påverkan inför valet av 
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utbildning var betydligt högre än mina förväntningar, över hälften av eleverna svarade att 

föräldrarnas uppmuntran att söka yrkesutbildning hade ganska stor, stor eller avgörande betydelse. 

Många av de elever som studerar vid elprogrammet har föräldrar som själva har gått vid 

programmet eller på skolan, detta kan vara en förklaring till att föräldrarna försöker påverka 

barnen att söka till skolan. Betygen ifrån grundskolan tycks inte ha så stor betydelse för valet av 

yrkesutbildning, hälften av eleverna har svarat att betygen från grundskolan hade ingen eller liten 

betydelse för valet av yrkesutbildning. Detta är något förvånande eftersom det krävs ganska höga 

betyg för att komma in på elprogrammet, lägsta intagningspoäng för höstterminen 2013 var 190 

poäng. 

 

Hur förhåller det sig med motivationen i vissa yrkesämnen på elprogrammets yrkesutbildning i en 

skola i Stockholmsregionen? 

  

När man talar om prestationsmotivation är erfarenhet av att lyckas eller misslyckas av stor 

betydelse för den enskilde eleven. Kvaliteten på elevernas prestationer hänger starkt ihop med 

omgivningens krav och förväntningar, i skolan kan man säga att lärare och föräldrar samt andra 

elevers förväntningar har en viss betydelse för hur väl en elev lyckas nå sina mål, (Larsson & 

Samefors, 200614; Illeris, 2007, s.111).  

 

I de båda studierna framkommer att eleverna tycker att lärarens engagemang och kunskap har stor 

eller avgörande betydelse för lusten att lära, merparten av eleverna tycker att det är viktigt med 

duktiga lärare. Och merparten tycker att det är viktigt med engagerade lärare. Detta visar att de 

yttre faktorer t ex läraren har stor betydelse för elevens drivkraft när denna ska lära sig nya saker, 

vilket Illeris (2007) och Stensmo (2008) påpekat. Merparten av eleverna har även svarat att 

uppmuntran hemifrån har ganska stor, stor eller avgörande betydelse för motivationen att arbeta 

med ämnen. Omgivningens krav och förväntningar har stor betydelse för elevens prestation vilket 

studien belyser. Detta stämmer mycket bra överens med det som Illeris (2007, s.44) skriver om i 

samspelsdimensionen, att allt lärande utgår från samspelet mellan eleven och dess omgivning, och 

en inre mental drivkraft som duktiga lärare kan trigga fram hos eleverna. Skinner menar att 

uppmuntran och beröm leder till ett önskad beteende, vilket jag har beskrivit i tidigare kapitel som 

beteendemodifiering, Karlsson (2004, s. 272) och Stensmo (2008, ss. 118-119).   
                                                
14  Larsson, L & Samefors, H (2006) hänvisar till Stensmo, C (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: 

Studentlitteratur.  
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I tabell 3 kan vi se att merparten av eleverna har svarat att det är av stor eller avgörande betydelse 

att de är intresserade av yrkesämnet för att de ska känna sig motiverade att arbeta med ämnet. 

Detta visar att eget intresse för ämnet är av stor betydelse för elevens motivation. För yrkeselever 

är det viktigt att utbildningen leder till ett arbete, merparten av eleverna har svarat att det är av stor 

eller avgörande betydelse. 79 % av eleverna har svarat att det är av stor eller avgörande betydelse 

att undervisningen känns meningsfull och lika många har svarat att det är av stor eller avgörande 

betydelse att undervisningen är användbar. Detta tycker jag visar att eleverna vid 

yrkesutbildningen har stort fokus på nyttan av undervisningen, den ska kunna leda till arbete och 

då måste det vara användbart det man lär sig. Det finns vissa didaktiska skillnader när man lär sig 

ett praktiskt ämne mot när man lär sig ett teoretiskt ämne, t ex är det i själva handlingen som 

tänkande och reflektion skapas när man lär ett praktiskt ämne, det är skillnad på att veta om saker 

och att veta hur saker och ting är (Andersson & Fejes, 2010). För många av våra elever är detta ett 

nytt sätt att lära sig ett ämne vilket kan upplevas som spännande och motiverande. I 

intervjustudien svarar hälften av eleverna att det är de praktiska momenten som är intressanta, när 

de lär sig något nytt. Detta visar att eleverna har en inre drivkraft och vilja att lära sig nya saker, 

det visar även att de är beroende av yttre faktorer som t ex lärare i lärandesituationen (Illeris, 

2007) och (Stensmo, 2008). 

 

Det ämne som eleverna värderar högst på elprogrammet är elinstallation, vilket framgår av tabell 

5. På andra plats hamnar datorteknik och på tredje plats finns elektromekanik, alla ämnen är 

praktiska ämnen. Över hälften av eleverna har svarat att de är mycket motiverade av att arbeta 

med yrkesämnen. Detta visar att elevernas motivation att arbeta med yrkesämnet är starkt knutet 

till det egna intresset av en praktisk utbildning som leder till arbete. Detta stöds av de svar som jag 

fick fram i enkätstudien där eleverna fick en fråga där de själva kunde skriva fritt vad som 

motiverade dem i skolan, 30% av eleverna har svarat att jobb är det som motiverar dem mest. 

 

Hur förhåller det sig med motivationen i några gymnasiegemensamma ämnen på elprogrammets 

yrkesutbildning i en skola i Stockholmsregionen? 

 

Nära hälften av eleverna har svarat att det egna intresset är avgörande för motivationen att arbeta 

med gymnasiegemensamma ämnena, vilket framgår av tabell 4. Jag tolkar detta som att eleverna 

nedprioriterar vissa av de gymnasiegemensamma ämnena, detta kan bero på att eleverna inte ser 

de gymnasiegemensamma ämnena som lika viktiga för yrket som de senare ska arbeta med. 

Hansson (2010) hävdar att lärarna kan genom att välja innehåll påverka intresset och motivationen 
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för ämnet. Hälften av eleverna svarar även att det inte är lika roligt med teoretiska lektioner. Detta 

resonemang stämmer väl överens med det som framkom i en studie om motivation och mening i 

naturorienterande undervisning av Wallin, Sjöbeck och Wernersson (2000) som visar att praktiska 

lektioner anses som mer meningsfulla. En stark förväntan och ett högt värderat mål skapar en stark 

motivation hos eleven menar Karlsson (2004, s. 273), se figur 2. Målet hos många av våra elever 

är att få ett arbete efter studierna, vilket kan vara en orsak till att de prioriterar yrkesämnen före 

gymnasiegemensamma ämnen.  

 

Svenska och matematik hamnar på en delad femteplats när eleverna ska prioritera tolv ämnen från 

1-5. En förklaring till att svenska och matematik hamnar så pass högt upp i rankingen kan vara att 

dessa ämnen behövs för vidare studier och att matematik behövs i nästan alla praktiska kurser. En 

närmare granskning av tabell 4 visar att nära hälften av eleverna tycker att det är av stor eller 

avgörande betydelse att de efter utbildningen kan studera vidare. Detta bekräftas i figur 6 som 

visar att hälften av eleverna är ganska motiverade att arbeta med de gymnasiegemensamma 

ämnena. Den stora skillnaden finns under mycket motiverade, här har 16 % av eleverna svarat att 

de är mycket motiverade att arbeta med de gymnasiegemensamma ämnena och 52 % svarat att de 

är mycket motiverade att arbeta med yrkesämnen vilket tydligt visar att eleverna nedprioriterar de 

gymnasiegemensamma ämnena. 

 

Vilka skillnader och likheter framträder i elevens motivation mellan yrkesämnen och 

gymnasiegemensamma ämnen? 

 

Studien visar att det finns vissa likheter mellan teoretiska ämnen och yrkesämnen när det gäller 

motivationen att arbeta med ämnen. T ex kan nämnas att målet och nyttan med att läsa de olika 

ämnena har betydelse för prestationen. Är målet att få högskolebehörighet är också motivationen 

högre hos eleven för att arbeta med de teoretiska ämnena. Är målet att få arbete efter studierna är 

motivationen högre för att arbeta med yrkesämnena. En skillnad vi kan utläsa av studien är att 

motivationen inom yrkesämnen är generellt högre hos yrkeseleverna, detta kan hänga ihop med 

viljan hos eleven att gå en praktisk utbildning, att lära sig ett yrke. Det kan även vara så att 

eleverna bättre förstår syftet med de praktiska ämnena eftersom de praktiska kunskaperna behövs i 

yrket. Larsson och Samefors (2006) betonar vikten av att eleverna förstår syftet med 

undervisningen. När eleverna förstår varför de ska lägga ner tid på att studera olika ämnen ökar 

motivationen. 
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Av de intervjuade eleverna tycker 12 % att det som motiverar dem mest är att de lär sig något nytt 

och att det är detta som gör att de kommer till skolan varje dag, 30 % svarar att de kommer till 

skolan för att få en bra utbildning så att de kan börja tjäna pengar och att pengar är det som 

motiverar dem. Lärarnas kunskaper i ämnet och engagemang i ämnet har stor betydelse för 

motivationen hos eleverna att arbeta med yrkesämnen såväl som gymnasiegemensamma ämnen. 

Örnhag (2012) och Schieck (2009) poängterar att det är lärarens ansvar att skapa ett gott 

klassrumsklimat och tydliga mål med undervisningen. Lärarens entusiasm för det egna ämnet och 

kunskaper i ämnet har stor betydelse för elevens prestationer. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
I följande avsnitt kommer jag att diskutera resultaten i studien, jag kommer att ta upp 

bakgrundslitteratur och forskningsrapporter som styrker studien och jag kommer att belysa 

svagheter i studien. Vidare kommer jag att gå in på möjligheter till framtida forskning. Resultatet i 

studien baseras alltså på en enkätstudie och en intervjustudie. Resultatet visar att eleverna tycker 

det är viktigt med duktiga lärare samt att det har betydelse för elevernas motivation att det är en 

praktisk utbildning som de har valt och att detta har en viss betydelse för motivationen att läsa 

yrkesämnen. Det första som jag vill belysa är lärarnas betydelse för elevernas prestationer. 

Lärarnas kunskaper och engagemang är i mångt och mycket avgörande för hur bra eleverna klarar 

sina studier vilket också Larsson & Samefors (2006) påpekat i sina studier.  

 

Enkätstudien visar att merparten av eleverna är medvetna om lärarnas betydelse för deras studier, 

de tycker att det är viktigt med kunniga och engagerade lärare vilket framkommer i tabell 3 och 4. 

Här kan även tillfogas att delaktighet är viktigt för motivationen hos eleverna. Genom delaktighet 

i undervisningen ges eleven möjlighet att påverka sitt eget lärande. Detta resonemang stöds av 

(Schieck, 2009) studie som visar att lärare som ger eleverna ett högt mått av självständighet 

genom att låta dessa vara delaktiga i beslut om uppgifter de ska utföra, och hur uppgifterna ska 

utföras, når bättre resultat.  

 

Jag vill även tillägga att samspelet i klassrummet, krav och förväntningar kan vara avgörande för 

vilka mål eleven satsar på och vilka mål eleven når något som också (Schieck, 2009)15 påpekar. 

Som jag redan nämnt i tidigare avsnitt är min egen uppfattning att många yrkeslärare har svårt för 

att engagera eleverna i lektionsplaneringen. Detta kan givetvis bero på olika saker. Jag är 

övertygad om att en av dessa saker är bristande förståelse för uppgiften. Många av våra 

yrkeslärare har kunskaper som tar många år att bygga upp, därför tror jag att de har svårt att se hur 

eleverna ska kunna vara med i planeringen av lektionerna. En lösning på detta problem skulle 

kunna vara att jämföra yrkeslärarens lektionsplanering med planeringen av t ex 

samhällskunskapen, finns det likheter? Kan yrkesläraren lära något av samhällskunskapslärarna? 

Jag kan förstå att det finns didaktiska skillnader men det finns även didaktiska likheter t ex 
                                                
15 Schieck, E (2009) hänvisar till Walker, C. O. & Greene, B. A. (2009). The Relations Between Student Motivational 

Beliefs and Cognetive Engagement in High School. The jornal of Educational Research, 102(6), 463-471. 
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innehåller båda kursformer teoretiska moment och ofta har samhällskunskapen praktiska 

gruppövningar vilket är snarlikt yrkeskursernas praktiska övningar. 

 

Eleverna vill ha arbete och tjäna pengar, det är det som motiverar dem att gå en yrkesutbildning. 

En stor del av eleverna som deltog i de båda studierna säger att arbete och tjäna pengar är det som 

motiverar dem att studera. Karlsson (2004) menade att starka förväntningar i kombination med ett 

högt värderat mål ger en stark motivation hos individen, se figur 2. Arbete och pengar tycks vara 

en stark motivationsfaktor hos eleverna på yrkesgymnasiet.  

 

Yrkeselever prioriterar praktiska ämnen före teoretiska ämnen. Som vi såg i ovanstående avsnitt är 

det en övervägande del av eleverna som säger att deras eget intresse för elprogrammet var 

avgörande när de sökte till utbildningen, vilket vi också kan se när eleverna fritt får välja vilket 

ämne de tycker motiverar dem mest. Merparten av eleverna i enkätstudien svarar: elinstallation. 

Studien visar även att det är viktigt för yrkeseleverna att det är en praktisk utbildning och att det är 

en yrkesutbildning de har valt. Kunskaper om hur man löser vardagliga problem, vilket många 

yrkeselever lär sig under utbildningen, skapar förutsättningar för att förstå de praktiska ämnena 

och kan enligt min mening vara orsak till en ökad motivation hos yrkeselever att arbeta med 

yrkesämnen.  

  

Föräldrarna har stor betydelse för valet av utbildning! 3 av 4 elever svarade att föräldrarna hade 

påverkat dem att söka till elprogrammet, ungefär hälften av eleverna som deltog i enkätstudien 

uppgav att föräldrarna uppmuntrade dem att söka till elprogrammet. Studien visar att föräldrarnas 

påverkan är ganska stor, många av eleverna har föräldrar som arbetar som elektriker eller föräldrar 

som har själva gått på skolan vilket kan förklara varför så många elever svarar att föräldrarna 

uppmuntrade dem att söka till elprogrammet. 

 

Betygen från grundskolan har mindre betydelse för valet av utbildning. Hälften av eleverna som 

svarat på enkätundersökningen säger att betygen inte har någon betydelse för valet av utbildning. 

Något överraskande tycker jag, eftersom det krävs ganska höga betyg för att komma in på 

elprogrammet. Generellt är betygen på yrkesutbildningen lägre än de är på de teoretiska 

programmen med undantag för elprogrammets elever där det krävs 190 poäng för att komma in. 

Att betygen inte oroar el-eleverna kan bero på att de som kommer in på utbildningen har höga 

betyg. Det kan också vara så att yrkeselever generellt inte fokuserar så mycket på betygen därför 

att de förväntar sig att komma in på utbildningen.  
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Jag kommer nu att gå in på motivationen i de gymnasiegemensamma ämnena. El-elever väljer att 

läsa högskoleförberedande kurser. Studien visar att 51 % av eleverna känner sig ganska 

motiverade att arbeta med de gymnasiegemensamma ämnena. Vid elprogrammet är det många 

elever som väljer att läsa in högskoleförberedande kurser. Jag vill även tillägga att många av 

eleverna har mycket bra betyg från grundskolan vilket kan vara en förklaring till studieintresset. 

Även om många av eleverna väljer att läsa högskoleförberedande kurser är det långt ifrån alla som 

tycker att de teoretiska ämnena är lika roliga som de praktiska ämnena vilket framkom under 

intervjuerna och i enkätstudierna. Hälften av eleverna svarade att de var ganska motiverade att 

arbeta med de gymnasiegemensamma ämnena, medan 16 % av eleverna var mycket motiverade 

att arbeta med teoriämnen. Nästan alla har svarat att de är ganska eller mycket motiverade att läsa 

yrkesämnen. De praktiska ämnen har högre status på yrkesutbildningen, vilket även Wallin, 

Sjöbeck och Wernersson, (2000) påpekat i deras studie av högstadieelever. Slutsatsen blir att 

elelever har ett lägre intresse att läsa teoriämnen vilket kan bero på att de inte ser teoriämnena som 

lika viktiga för yrkesutbildningen eller för det yrket som de ska arbeta med efter studierna, men de 

är ändå ganska motiverade för dessa ämnen.   

Skillnader och likheter  
Elevernas motivation att arbeta med de olika ämnena hänger ihop med hur användbart och 

meningsfullt ämnet upplevs av eleven. 

 

Som vi såg i föregående avsnitt har nyttan av ämnet stor betydelse för studentens motivation att 

arbeta med ämnet. I studien kan vi se att merparten av eleverna tycker det är av stor eller 

avgörande betydelse att undervisningen är användbar och meningsfull oavsett om man läser ett 

teoretiskt ämne eller ett yrkesämne. För eleverna är det viktigt att man lär sig något och att detta 

kan användas i praktiska eller teoretiska situationer. Många elever på elprogrammet väljer att läsa 

in högskolebehörighet vilket kan bero på goda erfarenheter från tidigare studier och ett behov av 

egen utveckling, vilket Maslow beskriver som utvecklingsbehov. Jenner (2004) menar att det finns 

en växelverkan mellan drivkraft och mål som sammanfaller med individens självförtroende och de 

mål som uppnås eller inte uppnås. 

 

Krav och förväntningar från arbetsplats, föräldrar och skolan gör att de flesta som går på 

elprogrammet går ut med fullständiga betyg. Krav och förväntningar lyfts fram av Stensmo (2008) 

och Illeris (2007) som avgörande för att skapa motivation hos eleven. Det är viktigt att fånga 
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eleven på den nivå eleven ligger, d.v.s. att inte lägga nivån för högt eller för lågt. Som lärare kan 

detta vara en stor utmaning eftersom eleverna sällan ligger på samma kunskapsnivå. Blir det för 

svårt så tappar eleven intresset och blir det för lätt händer samma sak. Krav och förväntningar är 

något som berör båda teoretiska och praktiska lektioner och i kombination med tydliga mål kan 

det leda till ökad prestation hos eleverna. 

 

Delaktighet i undervisningen är viktigt för såväl yrkeslektioner som teoretiska lektioner. Elever 

som ges möjlighet att påverka lektionerna når ofta bättre resultat eftersom eleverna känner att de 

har inflytande över sin egen utveckling. De nackdelar eller farhågor som många lärare anropar t ex 

att läraren tappar kontrollen över eleverna då dessa kan arbeta med teoriuppgifter samtidigt som 

andra elever arbetar med praktiska uppgifter tycker jag visar på dåligt ledarskap och planering från 

läraren sida. Min egen erfarenhet är att detta går att lösa genom god lektionsplanering och tydliga 

mål för eleverna vilket minimerar riskerna med att elever inte gör det de ska på lektionerna, även 

när läraren inte kan kontrollera dem. Det kan även vara motivationshöjande eftersom eleven får ta 

eget ansvar.  

Metoddiskussion 
Tanken med att använda blandade metoder i studien var att utöka dess djup. Detta har jag uppnått 

genom att ställa fördjupningsfrågor till eleverna i den kvalitativa delen av studien. Frågorna som 

ställdes var hämtade ur resultaten i den kvantitativa delen av studien d.v.s. Enkätfrågorna. En 

uppenbar fördel med att använda två forskningsstrategier är att man får tillgång till ett större 

datamaterial, vilket kan vara bra för trovärdigheten i studien. Men det finns även nackdelar med 

att använda blandade metoder, dessa är bland annat att det tar betydligt längre tid att genomföra 

studien och att analysera datainsamlingen. Det som begränsar studien är att undersökningen har 

gjorts på ett förhållandevis fåtal elever och att endast ett yrkesprogram har undersökts. Om man 

skulle upprepa studien och använda samma forskningsmetoder på andra elprogram är det troligt 

att man skulle komma fram till liknande resultat, vilket betyder att studien är generaliserbar.  

 

Enkäten d.v.s. den kvantitativa delen av studien har fått större utrymme än den kvalitativa delen, 

intervjuerna. Detta kan förklaras med mitt angreppssätt av studien där teorin har legat till grund 

för undersökningen och resultatet. Enkätstudien genomfördes på Internet vilket underlättade 

datainsamlingen av svarsresultaten. För att få tillgång till enkäterna behövde eleverna ett 

inloggningsnamn och ett lösenord, vilket gjorde att endast de elever som studien var riktad till 

kunde svara på frågorna.  
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Den kvalitativa delen av studien har gett ett magert resultat, vilket till stor del beror på hur jag har 

strukturerat frågorna och jag använde också ett frågeformulär där frågorna var förberedda i förväg. 

Studien riktar sig mot yrkesutbildning och har ett elevperspektiv vilket är ovanligt i svensk 

skolforskning. Yrkesutbildningen har varit ett eftersatt forskningsområde och det är viktigt att 

kunna fastslå hur det ligger till i verkligheten, på så vis tillför studien ett visst vetenskapligt värde. 

Studien tillför dock inga stor nyheter till motivationsforskningen och inte heller några 

överraskningar om man jämför med andra studier inom forskningsområdet. 

Framtida forskning 
Eftersom det finns förhållandevis lite forskning som gjorts inom yrkesutbildningen skulle man 

kunna göra en ny studie som ser på hur det förhåller sig med motivationen inom olika program på 

yrkesutbildningen i en skola. Min studie har begränsat sig till ett yrkesprogram, och skillnaderna 

mellan de olika programmen är troligtvis stora. Att det finns skillnader, är jag övertygad om. Detta 

väcker en nyfikenhet hos mig, jag vill veta vad det beror på att det finns skillnader, hur ser dessa 

ut? Hur stora är dessa skillnader? Om man vill ta ett steg till kan man se på hur det förhåller sig 

med motivationen på olika skolor i en region eller i Sverige. Motivation är ett brett 

forskningsområde, därför tycker jag att det är viktigt att prova de teorier som finns i olika 

skolformer, först när detta är gjort kan vi med säkerhet fastslå hur det förhåller sig med elevers 

motivation på yrkesutbildningen. 

    

Studier av detta slag kan belysa problemområden där mer forskning behövs, vilket också 

framkommit i denna studie. Som jag tidigare påpekat finns det förhållandevis få studier som är 

riktade mot yrkesutbildningen, detta visar att yrkesutbildningen har varit ett nedprioriterat område 

att forska på och det är inte helt lätt att förstå varför det förhåller sig på detta vis.    

Det finns skillnader i motivationen hos elever när det gäller yrkesämnen och GG ämnen, vilket 

studien visar. Skillnaderna är inte så stora som jag hade förväntat mig vilket kan bero på att det är 

elprogrammet som studien berör. Elprogrammet har ett generellt högre intagningsbetyg än andra 

yrkesprogram vid den undersökta skolan. Över hälften av eleverna som deltog i studien har svarat 

att de är mycket motiverade att arbeta med yrkesämnen. 16 % av eleverna har svarat att de är 

mycket motiverade att arbeta med GG ämnen. Men det finns även likheter mellan de olika 

ämnena, t ex har eleverna svarat att duktiga och engagerade lärare är av stor eller avgörande 

betydelse i för motivationen när de läser yrkesämnen och GG ämnen. Dessa didaktiska likheter 

och skillnader skulle kunna vara ett område att undersöka närmare i en ny studie. 
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BILAGA 1 
 
Bård Kristoffersen 
Lejonets gata 354 
 
136 60 HANINGE 
Bard.kristoffersen@edu.haninge.se 
 
 
Intervjufrågor 
 
Hej! 

 

Jag läser en kurs som heter Pedagogisk arbete med inriktning mot folk- , vuxen- och 

yrkesutbildning, vid Linköpings universitet. Syftet med denna studie är att undersöka elevernas 

syn på motivation inom yrkesämnena och de gymnasiegemensamma ämnena. Dina svar kommer 

att behandlas konfidentiellt i studien. Jag som ber er svara på dessa intervjufrågor heter Bård 

Kristoffersen, om du har frågor om undersökningen kan du nå mig på mail, 

bard.kristoffersen@edu.haninge.se  

 

 

Innan du svarar vill jag att du läser igenom frågorna, tänker igenom hur du skall svara, på så vis 

sparar både du och jag tid vid intervjuet: 

 

1. Varför sökte du till el utbildningen? 

2. Vad är det som gör att du kommer till skolan varje dag? 

3. Ge exempel på en mycket intressant lektion! Vad hände? Vad gjorde du? Vad gjorde 

läraren? Varför var lektionen mycket intressant? 
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BILAGA 2 
 
Bård Kristoffersen 
Lejonets gata 354 
 
136 60 HANINGE 
Bard.kristoffersen@edu.haninge.se 
 
 
Enkät 
 
Hej! 

 

Jag läser en kurs som heter Pedagogisk arbete med inriktning mot folk- , vuxen- och 

yrkesutbildning, vid Linköpings universitet. Syftet med denna studie är att undersöka elevernas 

syn på motivation inom yrkesämnena och de gymnasiegemensamma ämnena. Dina svar kommer 

att behandlas konfidentiellt i studien. Jag som ber er svara på denna enkät heter Bård 

Kristoffersen, om du har frågor om undersökningen kan du nå mig på mail, 

bard.kristoffersen@edu.haninge.se  

 
 
Könstillhörighet 

 
Man 
 
Kvinna 

 
 
Vilken årskurs går du idag? 

 
År 1  
År 2  
År 3 

 
Var elprogrammet ditt förstahandsval? 

 
Ja 
 
Nej 

 
Om nej, ange ditt val_______________________________________ 
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1. Hur stor betydelse hade de nedanstående faktorerna för att du valde en yrkesutbildning?  
Kryssa i det alternativ som du tycker stämmer bäst, skalan går från ingen betydelse till avgörande 
betydelse. Se exempel: 
 
Ingen betydelse, liten betydelse, ganska stor betydelse, stor betydelse, avgörande betydelse. 
 
 
Att du var intresserad av en yrkesutbildning 
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      

  
 
Att du hade kompisar som sökte till yrkesutbildningen 
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att dina föräldrar uppmuntrade dig att söka till yrkesutbildningen 
 
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att du hade bra betyg från grundskolan 
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
  
 
Att det är en praktisk utbildning  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
  
 
2. För att du ska känna dig motiverad att arbeta med yrkesämnen, hur stor betydelse har då 
nedanstående faktorer .Kryssa i från ingen betydelse till avgörande betydelse. 
 
Ingen betydelse, liten betydelse, ganska stor betydelse, stor betydelse, avgörande betydelse. 
 
 
Att jag är intresserad av yrkesämnet  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att jag får uppmuntran hemifrån  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
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Att jag är duktig på praktiska uppgifter  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att det är god stämning i klassen  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att undervisningen känns meningsfull  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att undervisningen känns användbar 
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att lärarna är duktiga i yrkesämnet 
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att lärarna är engagerade i undervisningen 
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
 
Att undervisningen är givande (utbyte) av undervisningen  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att undervisningen är varierad t ex mellan teori och praktik  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att jag efter utbildningen kan få ett arbete  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
 
 
Utöver ovanstående faktorer vad anser du motiverar dig i skolan? 
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3. För att du ska känna dig motiverad att arbeta med de gymnasiegemensamma ämnen, hur stor 
betydelse har då nedanstående faktorer .Kryssa i från ingen betydelse till avgörande betydelse. 
 
Ingen betydelse, liten betydelse, ganska stor betydelse, stor betydelse, avgörande betydelse. 
 
 
Att jag är intresserad av det teoretiska ämnet  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att jag får uppmuntran hemifrån  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att jag är duktig på de teoretiska ämnen  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
 
 
Att det är god stämning i klassen  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att undervisningen känns meningsfull  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att undervisningen känns användbar 
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att lärarna är duktiga i de teoretiska ämnen 
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att lärarna är engagerade i undervisningen 
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Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att undervisningen är givande (utbyte) av undervisningen  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att undervisningen är varierad t ex mellan teori och labbövningar  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
Att jag efter utbildningen kan studera vidare  
 
Ingen betydelse   Avgörande betydelse                                                                                                                                                      
 
 
 
4. Vilka av nedanstående ämnen är du mest motiverad av att arbeta med? Prioritera genom att 
skriva 1 på det ämnet som motiverar dig mest och 5 på det ämnet som motiverar dig minst. 

 
Elinstallation 
 
Energiteknik 
 
Datorteknik 
 
Elektromekanik 
 
Mekatronik 
 
Engelska 
 
Svenska 
 
Matematik 
 
Samhällskunskap 
 
Naturkunskap 
 
Religion 
 
Historia 

 
 
Summering 
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5. Hur motiverad tycker du att du är för att arbeta med yrkesämnen?  
 
  Inte motiverad mycket motiverad     
 
Motivera ditt svar:______________________________ 
 
 
6. Hur motiverad tycker du att du är för att arbeta med de gymnasiegemensamma ämnena?  
 
 
  Inte motiverad mycket motiverad     
 
Motivera ditt svar:_______________________________ 
 
 
 
Syftet med enkäten är att samla in data inför en kommande studie om motivation inom 

yrkesutbildningen. En enkät kan vara ett bra redskap när man vill ta reda på olika beteenden i en 

population skriver Dimnäs (2007, 82-85). Genom att använda enkäter kan jag samla in en stor 

mängd data på kort tid, över ett geografiskt utspridd område vilket underlättar studien. Dessutom 

är det förhållandevis billigt att använda enkäter och de är snabba att administrera påtalar Bryman 

(2001, s. 146). Man kan skicka ut enkäter med posten eller skapa en hemsida där resultaten visas 

direkt och utan att man behöver göra en egen sammanställning.  

 

Bryman (2001, s.145) skriver ”Enkäter som respondenterna fyller i eller besvarar på egen hand 

är tillsammans med strukturerade intervjuer de huvudsakliga instrument som finns för att samla in 

data med hjälp av en surveydesign”. 

 

Det finns många fördela med enkäter men det finns även nackdelar, respondenten är oftast ensam 

vilket gör att hans tolkning oavsett om den är rätt eller fel ligger till grund för svaret. Därför är det 

så viktigt att frågorna är utformade på ett sätt som nästan inte går att misstolka, enligt Bryman 

(2001, s. 147).  

 

Bryman (2001, s. 147) påtalar även att det faktum att man inte kan ställa fördjupningsfrågor eller 

uppföljningsfrågor till respondenterna när man använder enkäter. Dessutom måste man begränsa 

antalet frågor så att respondenterna inte blir uttråkade eller trötta när de avlägger svaren. Ett annat 

problem är att man inte vet säkert vem som svarar på enkäten om inte denna delas ut i samband 

med en lektion eller liknande, då vet man vilken grupp som har svarat. Enkäter passar inte alla 
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vilket man bör begrunda innan man väljer målgrupp, t ex personer med läs och skrivsvårighet kan 

ha problem med att förstå frågorna och besvara enkäten skriver Bryman (2001, s. 148). 

 

När man använder enkäter måste man komma ihåg att bortfallet är betydligt högre än om man 

använder intervjuer, framförallt om man använder post enkäter framhäver Bryman (2001, s. 148). 
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