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Studien grundar sig i att undersöka varför vissa elever ”nöjer sig med godkänt”. Varför väljer 

vissa elever att sträva mot betyget E och andra mot A i samband med teoretiska prov? Fyra 

elever på ett yrkesförberedande gymnasieprogram har intervjuats i denna kvalitativa studie för 

att förstå vilka motivationsaspekter som kan påverka elever i sina studier. Resultatet visar bland 

annat att elever värderar betyg olika, någon elev tvivlar på sin förmåga att kunna prestera ett A, 

samt att eleverna påverkas av sina klasskamraters studiemotivation. I diskussionen påpekas 

värdet av feedback och att eleverna hellre bör berömmas för sina prestationer än för sina 

personliga egenskaper. 
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This study is based on examining why some students “settle for E”. Why do some students 

choose to strive for the grade E and others for A in the context of theoretical exams? Four 

students at a vocational upper secondary school program have been interviewed in this 

qualitative study to understand which motivational aspects that can influence students in their 

studies. The results show that students value the ratings differently, one student has doubts about 

the ability to perform an A, and students are influenced by their classmates’ motivation to study. 

The discussion pointed out the value of feedback and that students rather should be encouraged 

for their efforts rather than for their personal characteristics. 
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1 Bakgrund 
 

Att sträva efter det bästa, eller nöja sig med hälften? En del elever i skolan är inte alltid 

motiverade till att löpa linan fullt ut. De är ute efter en ”lagom” ansträngning. När 

motivationen tryter, eller när studierna känns för avancerade kan det vara lätt att bara 

göra det som behövs. Det som behövs för att klara testet, för att klara kursen, för att 

klara utbildningen. Men stopp där! Det finns så mycket mer! Varför sätter sig 

motivationen ibland på tvären? 

Under de år som jag har arbetat som lärare på gymnasieskolans El- och energiprogram 

har jag upptäckt att elever inte alltid är helt motiverade inför sina studier. Jag har 

uppmärksammat de som säger: ”Bara jag får godkänt så är jag nöjd”, framförallt när det 

kommer till teoretiska provtillfällen och inlämningsuppgifter. Elever som vill nå målet 

att bli elektriker med minsta möjliga ansträngning, som söker genvägar och hellre 

chansar på godkända resultat än att anstränga sig från början. Vissa elever gör arbeten 

slarviga och hafsiga för att fort bli färdiga. I föreliggande studie har det getts ett bra 

tillfälle att undersöka fenomenet grundligare och valet föll på att studera elevernas 

motivation för sina studier. Vad kan ligga till grund för att vissa elever strävar mot 

betyget E och andra mot A i yrkeskursernas teoretiska delar? Finns det samband eller 

skillnader mellan de elever som ”nöjer sig med godkänt” och de som ”strävar högre” 

från första början. Målet med studien har varit att förhålla sig till elevperspektivet där 

elevernas egna reflektioner får ligga till grund för förståelsen för deras motivation. När 

forskning om elevers motivation framställs, så belyser Joanna Giota (2002) att 

elevperspektivet om elevmotivation är ganska sällsynt. Det ses oftast ur ett vuxet 

perspektiv och har mindre förankring till elevernas yttre livsvillkor och deras inre värld.  

Eftersom jag nu är i slutet av yrkeslärarutbildningen så skulle studien genomföras på det 

programmet där jag senare skulle bli behörig, därför kom studien att rikta sig till elever 

på El- och energiprogrammet. Vad har de egentligen för syn på betyg och hur stor 

påverkan kan föräldrar, syskon, klasskamrater och lärare ha för elevernas engagemang?  

Från den dagen som eleverna börjar sin utbildning på programmet så berättar vi lärare 

för dem att de behöver ha minst godkänt i alla kurser som ingår i programmet (inom 

ramen för 2500p) för att kunna få en anställning som elektriker på ett elföretag. Detta är 

ett krav ifrån Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) för att kunna säkerställa att 

lärlingar är allmänbildade. (Lärlingar blir de den dagen som de får en anställning på ett 

elföretag.) Här kan ifrågasättas om branschen indirekt satt nivån redan här och om 

eleverna tycker att det räcker med godkänt. Genom att inte ha intresse för att nå längre 

än godkänt så riskerar elever med den inställningen att sväva mellan E och F. Ett F leder 

till att eleven måste tenta upp kursen för att kunna få möjligheten att arbeta som 

elektriker efter avslutad utbildning.  

Uppdraget som lärare är komplext och innebär att ge elever alla möjligheter till att 

kunna nå måluppfyllelse i varje kurs. Elevers alla kunskaper mäts inte endast genom 

teoretiska prov, men för att se hur mycket eleverna har förstått individuellt så är det ett 
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sätt av många att testa måluppfyllelse. I ämnesplanen för till exempel Installationsteknik 

står: 

Undervisningen i ämnet installationsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 

1. Kunskaper om olika elinstallationer. 

2. Färdigheter i att planera och genomföra arbetet utifrån lagar och andra bestämmelser samt 

standarder inom området. 

3. Förmåga att arbeta på ett säkert sätt samt använda verktyg och andra hjälpmedel på ett säkert 

sätt. 

4. Förmåga att kontrollera och driftsätta elinstallationer på ett säkert och yrkesmässigt sätt. 

5. Förmåga att dokumentera och utvärdera arbetet. 

6. Färdigheter i att felsöka och reparera elinstallationer. (Skolverket, 2011b)  

Under de praktiska övningarna i yrkeskurserna så har eleverna många möjligheter att 

fråga varandra, vilket gör att läraren kan missa att eleven innehar ytterligare kunskap 

som aldrig ges tillkänna. Det är ett komplicerat arbete för en lärare att skapa sig 

uppfattningar om måluppfyllelsen för varje elev i en verkstadssituation. Att fånga 

elevernas teoretiska kunskaper på papper kompletterar de praktiska övningarna väldigt 

bra, och varje elev måste då själv bevisa att han/hon besitter dessa kunskaper. Men 

dagens informationssamhälle bidrar till att vi också kan använda oss av tekniska 

hjälpmedel som IT nära på var vi än befinner oss. Ibland hänvisar eleverna till att de kan 

söka fram informationen på nätet den dagen som de behöver den. Men på Internet finns 

dessvärre mycket information som inte stämmer med yrkesmässigt utförande, vilket 

hantverksyrket oftast kräver. Yrkesstoltheten behöver följa eleven från första till sista 

dagen i sin gymnasieutbildning och för att kunna förstå och felsöka krävs erfarenhet och 

tålamod.  

Tidigare studier gjorda av Erica Lagerblad (2011), Joakim Altervall och David Ivarsson 

(2007), Fredrik Andréasson (2007) och Anne-Sofie Nyström (2012) visar elevers 

inställning till sin utbildning inom olika gymnasieprogram. De tar sin utgångspunkt i 

uppfattningar om motivation och betyg, men jag tror att ytterligare forskning om 

yrkeselevers syn på betyg på ett mer ”mansdominerat program” inom samma klass 

skulle bidra till ökad insikt om elevers motivation, framförallt för lärare. Lagerblad 

(2011) som i sin studie undersöker kvinnors uppfattningar om motivation sätter sin 

studie i genusperspektiv och uttrycker en önskan om ytterligare forskning kring 

gymnasielevers motivation, men på de ”typiskt manliga utbildningarna”.  

Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012) är forskare som på uppdrag av 

Skolinspektionen har sammanställt en forskningsöversikt där sambanden mellan olika 

undervisningsfaktorer och elevers studieresultat belyses. Men de pekar också på vikten 

att ta del av forskning om undervisning och bidra till den: ”Forskare kan inte enbart vara 

producenter av forskning, och lärare inte enbart konsumenter. Båda bör istället vara 

aktiva kommunikationspartners i det ständiga pågående utvecklingsarbetet.” 

(Håkansson & Sundberg, 2012, s. 271). Därför finner jag det viktigt att som lärare bidra 

till forskningen. Lärarna är de som ständigt interagerar med eleverna, så de borde 

rimligtvis vara de bästa elevkännarna. 
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Jag hoppas att denna studie kan vara en källa till kunskap för både lärare, 

specialpedagoger och skolledning, men även för föräldrar och ungdomsledare som 

ständigt har kontakt med barn och ungdomar. Motivation är något som följer oss 

människor hela livet i samband med att vi strävar mot våra mål. Genom att kunna 

förklara olika beteenden och val så kanske vi kan vägleda barn och elever i riktningen 

mot sina mål, trots att vägen dit inte är helt oproblematisk. Att vara förebilder med ett 

stöttande förhållningssätt tror jag kan bidra till att många barn och elever kan nå sina 

mål utan att ge upp på vägen. 

1.1 El- och energiprogrammet 

Elever i dagens gymnasieskola läser olika ämnen och inom varje ämne finns ett antal 

kurser. Vilka ämnen och kurser som eleverna läser är beroende av vilket program de har 

valt att gå. De ämnen som benämns som gymnasiegemensamma, till exempel svenska, 

engelska, matematik och historia, läser alla elever som går i gymnasieskolan. De kurser 

som benämns som programgemensamma är de som ingår i programmet som eleven har 

valt. Ytterligare finns inriktningkurser, programfördjupningar och individuella val. I 

studien ingår begrepp som yrkeskurser och detta är då specifika kurser för 

yrkesutgången, till exempel elinstallationskurser för att kunna bli elektriker (Skolverket, 

2011a).  

2011 genomfördes en ny reform i gymnasieskolan; GY11. Precis som tidigare så är 

kunskapskraven målrelaterade, men många kurser har bytt namn, ändrats, tillkommit 

eller tagits bort. Det blev en stor förändring för yrkesprogrammen där vissa program 

fick helt nya kurser och innehållet i de äldre kurserna omfördelades. Dessutom 

genomfördes en ändring av betygsskalans utformning. Istället för MVG-IG (MVG, VG, 

G och IG) så är skalan A-F (A, B, C, D, E och F). F är icke godkänt. För att få E i en 

kurs krävs att mål i kunskapskraven uppfylls. Eleven behöver uppfylla alla mål på en E-

nivå för att få det summativa (summerande) betyget E i en kurs. Om eleven uppfyller 

målen på en E-nivå och till övervägande del C-nivå, får eleven ett D i betyg. För att en 

elev ska få A i en kurs krävs att alla mål uppfylls på en A-nivå. Om eleven istället inte 

lyckas uppfylla målen för en E-nivå, får eleven ett underkänt resultat, alltså ett F 

(Skolverket, 2011a). 

Under sina år på El- och energiprogrammet genomgår eleverna APL (arbetsplatsförlagt 

lärande). Då är elevernas utbildning förlagd till företag där de ska skaffa sig erfarenhet 

och fördjupa sina kunskaper. Dessutom har elevens APL en viktig funktion att fylla i 

form av att förstå yrkeskulturen och bli del av en yrkesgemenskap för att kunna utveckla 

en yrkesidentitet. Det ger också eleverna en inblick i företagandets villkor och ger 

eleverna en möjlighet att bygga sitt eget nätverk av framtida potentiella arbetsgivare 

(Prop. 2008/09:199). APL ska genomföras i minst 15 veckor under 

gymnasieutbildningen och det är ämnesplanerna som styr vilka moment som eleverna 

ska utveckla (Skolverket, 2011a).  

För de elever som har siktet inställt på att bli elektriker krävs att alla betyg i det 

ordinarie programutbudet är godkända, alltså minst E. Eleverna ska minst läsa 2500p 

under sina tre år på El- och energiprogrammet. Om eleven väljer att läsa fler kurser så 

läggs dessa utanför studieplanen, som ett utökat program. När eleven har tagit sin 
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examen från programmet kan han/hon få en anställning som lärling på ett 

elinstallationsföretag. För att kunna börja räkna sina lärlingstimmar (1600h) så måste 

alla kurser inom ramen för 2500p vara godkända (ECY, 2007). Detta för att säkerställa 

kompetensen och allmänbildningen på blivande elektriker både ur säkerhetssynpunkt 

och med tanke på yrkets variation. Inom ramen för 2500p ligger också ett 

Gymnasiearbete som måste vara godkänt för att eleven ska kunna ta sin yrkesexamen. 

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda 

yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter 

inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför 

och utvärderar sin uppgift. (Skolverket, 2011a) 

Detta kan då innebära att elever på El- och energiprogrammet, inriktning elteknik, ska 

kunna utföra en elinstallation i slutet av sin gymnasieutbildning. 

1.2 Begrepp 

Motivation. Ordet motivation förekommer frekvent i studien. Inre och yttre motivation 

skiljs ibland åt, och med inre motivation menar jag ett inre behov som ska 

tillfredsställas. Den inre drivkraften att vilja förstå någonting som kantas av nyfikenhet, 

personlig utveckling och självförverkligande. Den yttre motivationen är istället yttre 

faktorer som finns i miljön omkring oss. Det kan handla om till exempel yttre 

belöningar som pengar, betyg eller komplimanger. 

Prestation. Genom att vara väl förberedd, att tro på den egna förmågan och göra sitt 

bästa så finns en stor chans att kunna prestera bra på olika uppgifter. Att utföra något 

med tilltro till sig själv kan förknippas med en bra prestation. Tvärtom så kan en sämre 

prestation ligga till grund för ett sämre resultat. Enligt mig kan ordet prestation också 

benämnas som insats, arbete, kraftprov eller bragd. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsaspekter som kan ligga till grund 

för att fyra elever på El- och energiprogrammet väljer att prestera mot betyget A eller E 

i samband med teoretiska prov.  

Vad kännetecknar elevernas förhållningssätt till sina studier? 

Vad motiverar elever till förberedelsen inför teoretiska prov? 

1.4 Tidigare forskning om elevers prestationer 

Detta avsnitt kommer att redogöra för några forskningar som gjorts tidigare angående 

elevers prestationer kopplade till motivation.  

 Lagerblad (2011), Altervall och Ivarsson (2007), Andréasson (2007) och 

Nyström (2012) har gjort studier inom gymnasieskolan. Ingen av dem visar 

uppfattningar i en klass med enbart killar vilket troligtvis kan påverka eleverna i 

sin studiemotivation. 
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 En rapport från Skolverket (2004) studerar vad elever i årskurs 9 har för 

inställningar till sitt eget lärande.  

 John Hattie (2009) har sammanställt en forskningsöversikt över vad som 

påverkar elevers studieprestationer. 

 Carol Dweck (2013) forskar om barn och vuxnas självuppfattningar. 

Nedan kommer en redogörelse för studierna och forskarna, samt varför dessa har valts 

ut till föreliggande studie. 

1.4.1 Studier inom gymnasieskolan 

Lagerblad (2011) har gjort en studie om kvinnliga elever i årskurs två på 

Omvårdnadsprogrammet; Gymnasieelevers studiemotivation – en studie om elever på 

omvårdnadsprogrammet och deras syn på betydelsen av motivation. Frågan som ställs 

är hur eleverna ser på ordet motivation och vad som motiverar dem till att gå till skolan, 

eftersom flera av eleverna upplevde skolan som ett tvång. Resultatet visar att 

upplevelsen av olika typer av belöningar eller andra människor som existerar runt 

individen har betydelse för motivationen. Känslor, målsättning, intresse och 

framtidsplaner är också aspekter som visar sig ha stor betydelse. I denna studie ingår 

endast kvinnor och därför är det intressant att se om kvinnliga och manliga elever har 

liknande syn på sina studier. Kvinnorna i studien talar mycket om känslor där glädjen 

över att träffa sina kamrater eller sin pojkvän gör att skolan blir en bra plats att vara på. 

En stark drivkraft är också deras mål mot ett framtida arbete. 

Altervall och Ivarsson (2007) har genomfört en studie, Om lärares och elevers 

motivation, med elever på elprogrammet (inriktning datorteknik), medie- och 

teknikprogrammet. Denna studie visar att elevers intresse styr hur mycket tid de lägger 

ner på studier och att de upplever glädje i de kurser som de presterar bra i och där de har 

lätt att lära. En del av föräldrarna försöker påverka elevernas motivation med belöningar 

i form av pengar vid bra betyg, men det finns också de som varnar för indraget 

studiebidrag eller att eleverna själva ska få betala för sin mobilräkning själv om de inte 

får bra betyg. Eleverna är överens om att betyg är nödvändigt och motiverande, annars 

skulle det inte finnas någonting att sträva mot. Ändå kan de tappa motivationen om de 

tror att det är ”omöjligt” att nå ett MVG i en kurs och de efterfrågar därför fler 

betygssteg. De ser framtida arbete eller studier som målet med sin utbildning, och flera 

av eleverna anser att gymnasieskolan borde vara obligatorisk. Lärarnas förväntningar är 

viktiga för eleverna i studien och det ges ett exempel där lärarna uttrycker en låg 

förväntan på klassen inför en kurs. I detta fall blir elevernas ilska och besvikelse en 

motivationsfaktor (”jag ska minsann visa att jag kan”) innan ett eventuellt misslyckat 

resultat leder till att eleverna ger upp helt. Studien visar också att studiemotiverade 

klasskamrater bidrar till att skapa olika typer av pluggkulturer. Någon elev tycker det är 

svårt att gå emot strömmen om klasskamraterna visar en anti-pluggkultur, omvänt så 

blir någon annan motiverad till att studera för att inte ligga efter när kompisarna 

studerar. Dessa tre aspekter; belöningar, lärarnas förväntningar, och kompisars påverkan 

har stor inverkan på elevernas studier under sin gymnasietid. Det är även dessa 

”grupper” av människor som ständigt kretsar kring eleverna; föräldrar, lärare och 

kamrater. Att eleverna ser själva betygen som viktiga och motiverande är en intressant 
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aspekt, och deras önskan om fler betygssteg har nu förverkligats i GY11. I denna studie 

blir det också väldigt tydligt att lärarnas eventuella låga förväntningar påverkar eleverna 

negativt, och att det kan vara svårt att stå emot en anti-pluggkultur. 

Andréasson (2007) studerar betygsuppfattningar i sin studie Gymnasieelevers syn på 

betyg. Urvalet bestod av elever från fyra olika program, både tjejer och killar. 

Majoriteten av eleverna tyckte att betyg ska finnas, men de vill ha fler betygssteg (de 

har nu IG-MVG). De anser att betygen är motiverande i sig, men orättvisa. 

Betygssystemets brister, lärarens objektivitet och elevers olika förutsättningar bidrar till 

elevers missnöje. Samtidigt upplever de positiva känslor i samband med ett bra betyg 

och negativa känslor om de får dåliga betyg. De ser betygen som ett urvalsinstrument 

till högre studier och arbete. Studien tydliggör inte om det är låg- hög- eller 

normalpresterande elever som deltar i studien.  

Nyströms (2012) avhandling Att synas och lära utan att synas lära – en studie om 

underprestation och privilegierade unga mäns identitetsförhandlingar i gymnasieskolan 

jämför elevers egna uppfattningar om sin gymnasieutbildning och visar hur unga 

högpresterande män på det naturvetenskapliga programmet ser på sig själva, men även 

hur klasskamrater och elever på ett fordonsprogram uppfattar dem. Båda klasserna har 

studerats och intervjuats. Innehållet i studien visar att eleverna i NV-klassen strävar 

efter att få högsta betyg i alla ämnen, samt att elevers uppfattningar om smarthet är att 

få bra resultat på prov, utan att studera innan.  Deras syn på betyg grundar sig i att de 

vill komma in på den eftergymnasiala utbildningen som det krävs för att till exempel 

kunna bli läkare, civilekonom, marinbiolog, jurist eller arkitekt. Eleverna på 

fordonsprogrammet som istället hoppas på en plats inom företagslivet menar att deras 

egen självsäkerhet och ett starkt socialt nätverk är viktigare än högsta betyg. De ser 

betygen som ett sätt att kunna intyga goda yrkeskunskaper och förmåga till 

disciplinering. Eftersom elevers val till gymnasiet utgår från deras egna mål och 

förmågor så är Nyströms studie nära att relatera till. Eleverna är där på grund av sitt eget 

intresseval och motivationen kan därmed i många fall ses som högre än vad den skulle 

kunna vara i grundskolan. 

Under tiden som eleverna studierar på gymnasiet är det många faktorer som påverkar 

dem, både i och utanför skolan. Men gemensamt för dessa fyra studier är att eleverna 

ser själva betygen som viktiga, samt att de är motiverande i sig. De talar om framtida 

studier och arbeten som målet med sin utbildning, men vägen dit kantas av olika känslor 

som får dem att fortsätta sträva, eller ge upp. I några av studierna verkar elevernas 

kamrater ha en betydande roll, och att rätta sig efter kompisars inställning till studier 

verkar ibland vara avgörande för deras val att studera mer eller att låta bli. Alla fyra 

studierna är genomförda när gymnasieskolan hade betygsskalan IG-MVG. 

1.4.2 Inställningar till lärande 

Skolverket kom 2004 ut med en rapport som bygger på resultaten från den 

internationella studien Programme for International Student Assessment (PISA) som 

genomfördes år 2000. Den undersökte 15-åringars kunskaper och förmågor i läsning, 

matematik och naturvetenskap. Att lära för livet, Elevers inställningar till lärande – 

resultat från PISA 2000 (Skolverket, 2004) sammanfattar elevernas svar från 26 
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deltagande länder angående frågor om sitt lärande. Resultaten kommer ursprungligen 

från den internationella PISA-rapporten Learners for life – Student Approaches to 

Learning. Tonvikten ligger på elevers motivation, självförtroende och användning av 

olika slag av inlärningsstrategier. Att lära för livet … (Skolverket, 2004) visar att elever 

som är motiverade, har ett gott självförtroende, och som dessutom använder sig av så 

kallade kontrollstrategier (kontrollerar sin egen inlärning) presterar väldigt bra. Det 

nämns också att elever inte nödvändigtvis presterar bra för att de är motiverade, utan 

elever kan också bli motiverad och få ett bättre självförtroende av att de presterar bra. 

Enligt rapporten så verkar elever nå sin högsta motivationsnivå i årskurs 5. Då är lusten 

att lära och glädjen för skolan påtaglig. I årskurs 9 (när PISA genomförs) är många 

elever skoltrötta och de förlorar både sin lust och tilltro till sin egen förmåga, framförallt 

inom matematik. De ser inte matematik som särskilt relevant och de löser matematiska 

problem snarare automatiserat utan att egentligen veta vad de gör, varför, samt vad de 

kan ha för nytta av det. De arbetar ofta självständigt med uppgifter och de upplever 

själva att de möter svårare motstånd än de kan hantera. Resultaten för elever i Sverige 

lyfts fram särskilt i rapporten och där uppges bland annat att  

 vad som händer i klassrummet mellan elever och mellan elever och lärare 

påverkar elevernas självförtroende, självkänsla och motivation.  

 pojkar föredrar att arbeta självständigt med skoluppgifter istället för att 

samarbeta. 

 pojkars egen bedömning av sina prestationer stämmer väl överens med lärarens. 

De vill prestera bra för att göra föräldrarna nöjda och de lägger mer vikt vid att 

prestera bra i varje ämne. (Skolverket, 2004) 

Rapporten redogör också för vad elever i årskurs 9 har svarat på enkätundersökningen 

angående hur de ser på sig själva och sitt lärande. I vilken utsträckning anser eleven att 

nästan aldrig, ibland, ofta och nästan alltid stämt in avseende vissa påståenden? (Även 

bortfall redovisas.) Svaret ger sedan ett medelvärde, och elever i Sverige uppger: 

 45,4 % att de nästan alltid studerar för att förbättra sina möjligheter att få jobb. 

 17,2 % att de nästan alltid arbetar så hårt som möjligt när de studerar. 

 24,3 % att de nästan alltid är säkra på att de kan få utmärkta resultat på uppgifter och prov. 

 47,8 % att de nästan alltid studerar för att få ett bra jobb. 

 34,8 % att de nästan alltid kan lära sig någonting bra om de vill det. 

 17,3 % att de nästan alltid anstränger sig till det yttersta när de studerar. 

(Skolverket, 2004, s.41-43) 

 

När eleverna går i årskurs 9 ska de göra sina val till gymnasieskolan. Rapporten är 

intressant att ta del av med tanke på att elevernas inställningar till skolan kan påverka 

deras val till gymnasiet. Rapporten visar att nära hälften av eleverna nästan alltid har ett 

framtida arbete i tankarna när de studerar, men endast en sjättedel anstränger sig nästan 

alltid till det yttersta när de studerar. Jag tror att elevernas tidigare studieprestationer 

och studieupplevelser kan mycket väl påverka elevernas inställning till sina studier i 

gymnasiet. De elever som har fått bra studieresultat i grundskolan kan ha en positivare 

attityd till lärande och vara mer motiverade för sina gymnasiestudier från början. Men 
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de elever som upplevt svårigheter kan redan innan gymnasietiden känna sig begränsade 

i sin förmåga att prestera bra resultat, vilket kan avspegla sig på motivationen. 

1.4.3 Klasskamraters, föräldrars och lärares påverkan på motivation och 

prestation 

John Hattie är en nya zeeländsk utbildningsforskare som har gjort världens största 

forskningsöversikt (en sammanställning) om vad som påverkar elevers studieresultat. I 

sin studie Visible learning – a synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievment (2009) har han samlat 15 år av internationell forskning från USA, 

Australien, Nya Zeeland och Storbritannien och dragit slutsatser om det samlade 

resultatet. Studien är baserad på mer än 50 000 studier och involverar mer än 80 

miljoner elever i fler än 800 metaanalyser. Genom att beräkna effektstorlek för varje 

studie så har han kunnat rangordna 138 faktorer över vad som påverkar elevernas 

studieresultat negativt och positivt, i förhållande till varandra. Jag tycker att studien är 

intressant, eftersom den omfattar så många elever. Trots att den är kvantitativ har valet 

gjorts att jämföra vissa av föreliggande studies resultat med några av Hatties 

påverkansfaktorer; klasskamraters, föräldrars och lärares påverkan på elevers 

motivation och därmed prestation. Dessutom redovisas även hur motivation speglar 

elevers studieresultat, samt vilken faktor som enligt studien är den som ger högst 

studieresultat; elevers självuppfattningar. 

För att förstå en denna kvantitativa forskningsöversikt så väljer jag att första förklara 

hur Hatties studie är uppbyggd. Ett vanligt sätt att beräkna en så kallad effektstorlek (d) 

mellan två grupper i kvantitativa termer är att räkna ut skillnaden mellan två grupper; en 

där en förändring i undervisningen skett (undersökningsgruppen), och en där ingen 

förändring gjorts (kontrollgruppen). Genom att räkna ut skillnaden i medelvärdet för de 

båda grupperna och dividera detta med standardavvikelsen (ett mått som talar om hur 

spridda värden i en grupp är runt medelvärdet) så kan ett mått erhållas över hur lyckad 

förändringen är (Jönsson, 2011). Om Hatties resultat speglar den svenska skolvärlden 

kan vara svårt att säga. 

Hattie har gjort sammanställningen av forskningsresultaten synbara genom att 

konstruera en ”barometer” där effektstorleken (d) visas på en skala mellan -0.2 – 1.2, 

där -0.2 - 0.0 visar på negativa effekter, 0.0 - 0.4 visar på låga effekter och 0.4 – 1.2 

visar på höga effekter (se figur 1).  
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Figur 1. Effektbarometer. (Hattie, 2009) 

Jan Håkansson (2011) har bearbetat studien av Hatties resultat och han förklarar 

effektfaktorn på detta sätt: 

När ett nytt program eller en ny undervisningsstrategi införs betyder en effektstorlek på d=1.0 att i 

genomsnitt 84 procent av de elever som deltar i detta förbättrar sig, jämfört med dem som inte 

deltar. En effektstorlek på 1.0 ska uppfattas som en stor och tydligt märkbar skillnad. (Håkansson, 

2011, s.11) 

För en djupare förklaring hänvisar jag till Hattie (2009). 

Hatties studie har mött en del kritik (se t.ex. Asp, 2012; Nilholm, 2013), men den är 

ändå så omfattande att det är svårt att blunda för resultaten. Stor kritik har riktats mot 

studiens resultat av att klasstorlekar har låg effekt på elevers resultat (d = 0.21). 

Upplevelsen bland många lärare i Sverige är att en effektivare och bättre undervisning 

kan åstadkommas i en grupp med färre elever. Men enligt Hatties studie så har inte 

klasstorleken någon större betydelse för förbättradet av elevers studieresultat. Det som 

är viktigt att tänka på är att hans så kallade ”effektnivåer” endast visar elevers resultat i 

form av förbättrade skolresultat, inte andra aspekter så som social utveckling, fysisk 

hälsa eller attityder till exempel. De olika påverkansfaktorerna ska istället sättas i 

relation till varandra. Klasstorleken kan i sig ha stor betydelse, men inte jämfört med 

vissa andra faktorer. 

”Why learn more when I know enough to pass?” Hattie (2009, s.47) redovisar att en del 

elever är ute efter minimal ansträngning för maximal utdelning. Effektfaktorn för 

motivation ligger på d = 0.48. Han menar att egentligen kanske inte frågan är vad som 

motiverar elever, utan vad som får dem att sluta motiveras. Studien visar att offentlig 

förödmjukelse, förödande testresultat, konflikter med lärare eller klasskamrater skulle 

kunna vara effekter som kan minska motivationen (Hattie, 2009).  Han menar det kan 

vara viktigt att ha kontroll över sitt eget lärande eftersom det är meningslöst att forska 

om skoleffekter om tron inte finns att prestationer kan göra skillnad. 

Klasskamraternas påverkan ligger på en effektfaktor på d = 0.53. Klasskamrater kan 

påverka varandras lärande genom att hjälpa till, erbjuda vänskap, ge feedback och göra 

skolan till en trevlig plats att gå till. Genom att kunna stötta och hjälpa varandra kan 

detta leda till fler och utvecklande lärtillfällen. Låg acceptans till klasskamrater i 

klassrummet kan däremot hänga ihop med studenters bristande engagemang och 
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prestationer. De kan bli negativt behandlade av sina kamrater med exkludering som 

följd. 

Föräldrar kan ha en stor påverkan på sina barn genom uppmuntran och förväntningar. 

Föräldrarnas strävan efter framgång ger positiva effekter hos eleverna jämfört med 

föräldrar som kontrollerar läxor eller begränsar Tv-tittande och kamratkontakter. 

Föräldrars delaktighet ligger enligt studien på faktor d = 0.51. Föräldrars förhoppningar 

och förväntningar ger höga effekter när de tar en mer aktiv roll i lärandet för sina barn. 

Enligt Rosenzweig (Hattie, 2009, s.69) så såg effekterna ut såhär: 

* Relationer mellan elevers prestationer och föräldradeltagande d = 0.56 

* Stöttande föräldrar d = 0.43 

* Övervakande av läxor d = 0.19 

* Delaktighet i skolaktiviteter d = 0.14 

* Kommunikation med skola och lärare d = 0.14 

* Övervakande av skolprestationer d = 0.12 

* Struktur i hemmet d = 0.00 

* Kontrollerande och disciplinerande föräldrastil d = -0.09 

 

Låga effekter ses hos elever som lever i familjer där prestationer ses som negativt. 

Genom externa belöningar, övervakning av läxor, negativ kontroll och restriktioner för 

otillfredsställande betyg kan barnen bli påverkade på ett sätt som inte främjar deras 

skolresultat. Ju högre förhoppningar och förväntningar som föräldrar har på sina barn, ju 

högre blir elevens egna förväntningar om sitt lärarande och därtill ökar eleven sina egna 

prestationer. 

Enligt Hattie (2009) så påverkar lärarens förväntningar elevernas resultat. Eleverna vet 

dessutom att lärarna har olika förväntningar på olika elever och att lärarna även 

behandlar dem olika. Om läraren har låga förväntningar har denne oftast det för alla 

elever i klassen. ”Be prepared to be surprised”, verkar vara mantrat enligt Hattie (2009, 

s.124), för att undvika låga förväntningar på elever. Detta undviker också att eleverna 

sätter för låga förväntningar på sig själva. Lärares förväntningar ligger enligt Hatties 

studie på faktor d = 0.43. De effekter som ligger över medel verkar vara lärare med en 

speciell undervisningsmetod, lärare med höga förväntningar på alla elever, och lärare 

som har skapat positiva student-lärare-relationer. Men det verkar vara lika många 

lärare som ligger under medel som över när det talas om hur stor påverkansgrad olika 

lärare har på olika elever. Det verkar alltså vara ett mer eller mindre lotteri över vilken 

lärare som eleven får, och därmed vilka förväntningar som just den läraren har på 

eleven. 

Elevers självuppskattning över sin egen förmåga har en faktor på d = 1.44. Denna höga 

faktor visar att elever har en väldigt hög självuppfattning över sin egen förmåga till 

framgång. De allra flesta elever vet hur de ligger till i kurser och även vad de kommer 

att få för betyg. 

1.4.4 Tron på sin egen förmåga 

Carol S. Dweck (2010; 2013b; Elliot & Dweck, 2007; Ahl, 2004) är en amerikansk 

forskare som undersöker hur beteendet hos barn och ungdomar påverkas av sina egna 
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föreställningar om sig själva. De som ser sin förmåga i form av prestationer som statisk 

kan vara snabba att fälla omdömen om andra som goda eller dåliga, intelligenta eller 

dumma. De undviker utmaningar som kan sätta deras förmåga på prov, vilket leder till 

att de hindrar sig själva att kunna lära sig något nytt. De andra som inte ser sin förmåga 

som statisk antar gärna utmaningar för att kunna öka sin förståelse och förmåga. Enligt 

Dweck så fostras dessa förmågor fram under livet i form av kritik och beröm. De som 

får kritik för sina egenskaper, alltså personlig kritik, tvivlar på att de kan utvecklas och 

lära sig nya saker. Detta innebär att elever som mottar denna typ av kritik ser sig själva 

som misslyckade, att det ändå inte är någon idé att försöka eftersom de inte innehar 

förmågan att kunna lyckas. Insikten förstärks vid varje misslyckande och eleven hamnar 

i en ond spiral. De som istället får uppmuntran för sina ansträngningar tror att de kan 

öka sina prestationer eftersom de innehar förmågan att kunna prestera bättre. De ökar 

sina resultat och sitt självförtroende. Helst ska de inte behöva höra att de är smarta (Ahl, 

2004).  

Dweck (2013a) talar om termerna fixed mindset (konstant intellekt) och growth mindset 

(utvecklande intellekt) för att förklara de båda beteendena. Hennes studier på bland 

annat elever i grundskolan visar att de individer som har ett fixed mindset är i huvudsak 

perfektionister. De strävar efter perfektion i allt de gör, och vill lyckas vid första 

försöket. De vill känna sig uppskattade för sin ”begåvning” och tror att andra tycker illa 

om dem om de gör fel. De vill ses som smarta och flyr ifrån misstag, försöker gömma 

dem, och chansen är hög att de försöker fuska sig till höga betyg. De tror att deras 

talang är något som är konstant och de är inte intresserade av att kämpa för den. Det är 

endast andra som behöver kämpa för sina resultat. Skulle de behöva kämpa så skulle de 

se sig själva som dumma. De individer som istället har ett growth mindset har istället ett 

starkt behov att göra det bästa. De strävar efter att lära sig saker och de tror att desto 

mer de anstränger sig, desto bättre lyckas de. De utvecklar djupinlärning och betyg är en 

biprodukt av ansträngningen. Hennes forskning (tillsammans med Blackwell och 

Trzesniewi) visar elevers betyg i matematik under två år i förhållande till deras 

”mindset” (Dweck, 2013b). Resultaten är tydliga. Eleverna med ett growth mindset 

visar avsevärt högre resultat än de med ett fixed mindset (se figur 2).  

Genom att bli medvetna över sin egen mentala insikt så kan människor ”lära” sig själva 

och andra att prestera bättre. Intresset för Dwecks studier ligger i att undersöka om 

eleverna på något sätt visar att de fastnat i ett tänk där de begränsar sig själva och sina 

prestationer.  
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Figur 2. Elevers studieresultat i matematik under två år. (Dweck, 2013b) 
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2 Metod 
 

2.1 Urval 

Metoden för genomförandet av studien var av kvalitativ art och valet av årsklass föll på 

de som går i årskurs tre. De har utbildats under två år i GY11 och kan därmed relatera 

till sina ställningstaganden under sin tid på gymnasiet. De är även den första årsklassen 

som kommer att avsluta sin utbildning med den nya betygsskalan A-F.  

Den empiriska delen av studien krävde att elever som kunde ingå i studien 

identifierades. Detta gjordes med hjälp av en urvalsenkät (se bilaga 1). Eleverna som 

valdes ut för att besvara enkäten gick tredje året på El- och energiprogrammet och 

bestod av 15 stycken pojkar. Alla elever i klassen fick valet att delta i 

enkätundersökningen.  De informerades om att tanken med enkäten var att kunna göra 

ett urval till en intervju. De fick veta att det handlade om ett examensarbete och att 

deras identitet och svar inte skulle behandlas av någon annan än mig. Alla elever valde 

att delta och lämnade in enkäten.  

Enkäten bestod av två frågor, båda med slutna svarsalternativ och avsikten med detta 

var att lätt kunna göra urvalet utefter enkätens resultat. Fördelen med detta är att inte 

kunna få några djupare svar, utan att göra urvalet enkelt och föga tidskrävande 

(Björndal, 2012). Nackdelen var att inte veta hur många elever som skulle kunna delta i 

intervjuer. Att eleverna själva bidrog till urvalet resulterade i osäkerhet om ”mer 

pratsamma” elever valdes ut, men även om elever inte upplevs som pratsamma så kan 

de ändå bidra med intressanta åsikter. 

Den första urvalsfrågan handlade om vad eleverna hade för mål med sin utbildning efter 

gymnasiet. Åtta elever hade svarat att de tänkte arbeta som elektriker (eller med något 

som hade stark anknytning till elbranschen). Det var endast dessa enkäter som det fanns 

intresse för att gå vidare med. Nästa fråga handlade om vad eleverna siktade mot för 

betyg i de olika yrkeskurserna. Två av dessa åtta elever hade ringat in A i alla kurser. 

De blev A-eleverna. En elev hade ringat in E och en elev till övervägande del E och 

några D. Dessa blev mina E-elever. De fyra eleverna tillfrågades om de ville delta i en 

intervju och informerades om att deras identitet inte skulle framkomma i studien. De 

fyra eleverna valde att vara med och de har i studien getts fiktiva namn. Adam och Aron 

är A-eleverna och Elliot och Emanuel är E-eleverna. A- och E-elevernas mål med 

utbildningen är alltså att bli elektriker.  

Antalet respondenter i studien kan upplevas som få. Men syftet var att göra en kvalitativ 

studie för att kunna förstå hur några elever tänker om sina egna förmågor och syn på 

sina studier. Dessutom låg intresset i att endast intervjua elever som hade målet att bli 

elektriker.  

2.2   Metodval 

Intervjuer som insamlingsmetod gör att intervjuaren kan se delar ur respondenters 

perspektiv, vilket i andra former kan vara svåra att uppnå (Björndal, 2012). Dessutom 
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skapas en kommunikation mellan intervjuare och respondent där samtalet möjligtvis kan 

vara det bästa sättet att få ta del av andras tankar och upplevelser, att se något ur andras 

perspektiv. Genom att använda intervjuer begränsas också antalet respondenter. 

Intervjuer är tidskrävande och kan lätt färgas av intervjuarens egna uppfattningar, men 

genom att vara medveten om detta så kan denna typ av misstag begränsas (Björndal, 

2012).  

Frågorna i intervjun utgick från en intervjumall (se bilaga 2). Avsikten var att kunna 

jämföra elevernas svar med varandra. Frågetypen som har använts vid intervjuerna är av 

standardiserad typ med öppna frågor och svar och på detta sätt så kan svaren 

förhållandevis lätt jämföras (Björndal, 2012). Frågorna utgick i huvudsak från icke 

ledande frågor (ja- eller nej-svar) och följdfrågor skapades där det fanns behov under 

tiden som intervjun fortlöpte. Alltför personliga frågor undveks. Efter att första 

respondenten intervjuats lades några frågor till i intervjuguiden. Eftersom svaren som 

uppkom kändes relevanta att behandla i studien, så var önskan att höra vad de 

resterande respondenterna också hade för svar. I bilaga 2 kan dessa extra frågor 

lokaliseras genom att de är indragna i förhållande till marginalen. 

Den första delen av intervjufrågorna delades upp i fem olika delar enligt följande: 

inledande frågor, syn på betyg, inre motivation/prioritering, yttre motivation och 

framtid. De inledande frågorna var tänkta att få respondenterna att bli lite mer bekväma 

med intervjun, och de handlade om utbildningen generellt samt hur de har upplevt den. 

Enligt Björndal (2012) är det bra att ställa bakgrundsfrågor och frågor som inte är så 

komplicerade tidigt, för att få intervjupersonen att känna sig lugnare och säkrare i 

situationen. Därefter kan frågorna gå in på sådana som behandlar attityder och 

värderingar. 

I den andra delen av intervjun gavs eleverna ett papper med tre frågor som innehöll 

slutna svarsalternativ. Där fick eleverna själva sätta ett kryss mellan 1-10 avseende hur 

hög eller låg de upplevde att påverkansgraden var från klasskamrater, föräldrar och 

lärare, avseende sina studier. Samtidigt ställdes frågan till eleverna ”Hur tänker du 

här?”. Frågeställningarna utgick från Hatties (2009) påverkansfaktorer och genom att 

senare skapa diagram över resultaten kunde elevernas åsikter bli mer ”synliga”. Om 

påverkansgraden var i positiv eller negativ bemärkelse, tar inte diagrammen hänsyn till.  

Frågornas antal grundade sig i uppfattningen av den troliga intervjutiden. Målet var att 

intervjuerna skulle ta ca 20-30 minuter vardera. Denna tid kändes relevant för att inte få 

för långa intervjuer att transkribera, och samtidigt för att kunna komma åt 

respondenternas tankar på ett djupare plan. Den uppskattade tiden stämde väl överens 

med den faktiska. 

Intervjuerna spelades in med en smartphone för att senare kunna transkriberas och 

analyseras djupare. Att spela in intervjun rymde många fördelar. Fokuseringen kunde 

helt läggas på samtalet mellan intervjuare och respondent, istället för att omfattande 

anteckningar skulle kunde störa dialogen. Dessutom kunde intervjun lätt transkriberas 

efteråt. Nackdelen är att metoden är tidskrävande (Björndahl, 2012). 
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2.3 Genomförande 

De fyra respondenterna intervjuades individuellt i ett neutralt grupprum på skolan. 

Samma ”grundfrågor” ställdes till respondenterna, däremot kunde följdfrågorna variera 

beroende av intervjusvar, vilket gjorde att varje intervju blev unik. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en smartphone och på detta sätt kunde intervjun senare avlyssnas flera 

gånger. Enligt Björndal (2012) kan då åsikter upptäckas som annars skulle kunna gått 

intervjuaren förbi. Genom att använda ett neutralt grupprum så var avsikten att inte 

påverka respondentens känslor att känna sig som en elev i undervisningen vilket det 

hade kunnat bli om ett klassrum hade använts. Dessutom minskade riskerna avsevärt att 

någon av oss skulle störas av andra faktorer under intervjusituationen (Björndal, 2012). 

I den andra delen av intervjun fick respondenterna sätta ett kryss på ett papper med en 

skala mellan 1-10 över hur hög eller låg klasskamraters, föräldrar och lärarens påverkan 

var till engagemanget för sina studier. Om de inte självmant kommenterade sina val så 

fick de frågan varför de satte kryssen där de gjorde. 

2.4 Analysens genomförande 

Alla intervjuer har transkriberats och därefter har intervjuerna sammanställts till ett enda 

dokument. Efter varje fråga placerades svaren från respektive respondent under denna. 

Genom att organisera alla intervjuerna till en så kunde elevernas olika förhållningssätt 

upptäckas och sökandet efter återkommande ord eller liknande uttryck har varit centralt. 

Elevernas olika värderingar speglas genom intervjuerna, men eleverna utvecklade sina 

svar i olika frågor. Några frågor verkade vara svårare att förstå, därför blev svaren 

väldigt olika. Genom att se mönster i intervjuerna, kunde elevernas olika syn på sina 

studier visas, men även om svaren var lika i vissa frågor, så var de märkbart olika i 

andra. Jämförelse har gjorts mellan A-elevernas och E-elevernas svar. Vissa frågor har 

inte gett svar som har kunnat jämföras, men i några fall har ändå svaren försökts 

förklaras med någon teori. Intervjufrågorna har varit ett instrument för att samla in 

elevernas uppfattningar och svaren har sedan legat till grund för studiens analys och 

resultat.  

Det har forskats en hel del kring området ”hur lärare ska motivera elever”. För att 

besvara studiens syfte så gjordes istället valet att undersöka hur eleverna själva upplever 

sin studiesituation, men aspekter togs även till hur lärare ska tänka kring motivation. De 

forskare som jag i huvudsak hänvisar till är John Hattie och Carol Dweck. 

2.5 Forskningsetik 

När urvalsenkäten genomfördes så informerades eleverna om att deltagandet var 

frivilligt och att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Respondenterna som sedan 

intervjuades informerades att deltagandet i studien var frivilligt. Varken elevernas 

identiteter eller skolans namn kommer att avslöjas. Respondenterna fick även veta att de 

när som helst hade rätt att avbryta studien och att allt material till studien skulle hanteras 

konfidentiellt (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011). Eftersom respondenterna var 

över 18 år så behövde inte målsmän tillfrågas för elevernas deltagande. 
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2.6 Validitet och reliabilitet 

I en kvantitativ forskning ställs frågan: ”Mäter du vad du tror att du mäter?” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.264 ). Validiteten speglas där i siffror, till skillnad från den 

kvalitativa forskningen där det handlar de om synliggörande, hur ett fenomen gestaltar 

sig (Kvale & Brinkmann, 2009; Esiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). I 

den kvalitativa studien där metodvalet bygger på intervjuer ses objektiviteten som en 

grund att utgå ifrån. Att vara objektiv innebär att inte låta fördomar påverka tolkningar 

eller resultat (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Genom att använda samtalsintervjuer som insamlingsmetod så är det människors 

uppfattningar eller föreställningar som är intressanta. De är varken ”sanna” eller 

”falska” och genom att komma intervjupersonerna nära så fångas deras tankevärld in. 

”Forskaren skall sträva efter att förstå världen som intervjupersonerna upplever den.” 

(Esiasson et al., 2012, s. 253).   

Eftersom intervjuer användes så fanns det möjlighet att utveckla svaren genom 

följdfrågor. Detta gör att resultatet kan upplevas som mer ”äkta” än om alla 

respondenter hade fått exakt samma frågor. Kvale (Essiasson et al., 2012) menar att 

intervjun ska framkalla spontana beskrivningar av intervjupersonernas egen verklighet. 

Om däremot för många varför-frågor används så kan intervjun uppfattas som ett 

läxförhör. Intervjufrågorna är medvetet ställda utan frågor som ”Vad motiverar dig?” 

för att inte medvetet begränsa intervjuarens möjlighet till tolkningar.  

Ledande frågor kan påverka intervjupersonen, vilket intervjuaren ska vara medveten om 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjustukturen bör bygga på korta frågor som är lätta att 

förstå. Ett enkelt kännetecken för en bra intervju är korta frågor och långa svar 

(Essiasson et al., 2012), men studien har visat att eleverna i vissa frågor inte själva vet 

svaren på de frågor som de fick ställda till sig. Elevernas sinnesstämning både vid tiden 

för urvalsenkäten och vid intervjutillfället skulle kunna påverka deras svar. På liknande 

sätt är också elevernas tolkningar av frågorna vid stor vikt. Två elever som tolkar en 

fråga enligt sina egna livserfarenheter kan vara svåra att jämföra med varandra.  

Intervjuerna analyserades med stöd i motivationsteorier som behaviorismen, 

humanistisk psykologi, förväntans-värdeteorier och attributionsteorier för att öka 

förståelsen för hur eleverna ser på sin motivation. Det finns en uppsjö av teorier att ta 

del av, men i denna studie valdes ett fåtal ut utefter intervjusvaren. Att gallra bland 

teorierna efter att intervjuerna var genomförda hade flera fördelar. En var att teorier som 

var intressanta i förhållande till respondenternas svar kunde granskas i flera källor. En 

annan var att inte för tidigt låsa fast sig i vissa teorier och riskera att få ett 

”tunnelseende”. Alla dörrar skulle finnas öppna och därmed kunde intervjuerna 

analyseras förutsättningslöst. 

Reliabiliteten handlar om sanningsvärdet i resultatet; hur väl studien skulle kunna få 

liknande resultat vid andra tidpunkter och av andra forskare. Men även om att 

intervjupersonerna skulle kunna förändra sina svar under en intervju, eller ge olika svar 

under olika intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). En annan studie på en annan skola 

med samma urval och antal elever skulle kunna ge andra resultat.  
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Eftersom antal respondenter i studien är få så är inte syftet att kunna dra några generella 

slutsatser utan att istället få en inblick i några elevers egen syn på sin utbildning och sitt 

engagemang.  

2.7 Metoddiskussion 

Genom att göra en urvalsenkät där ”eleverna fick välja ut sig själva” fanns risken att jag 

inte skulle få tillräckligt många elever att kunna delta i intervjuer. Nu blev det ändå fyra 

elever som kunde tillfrågas, vilket var tillräckligt med hänsyn till transkribering och 

analys. På samma sätt så fanns osäkerheten om ”pratsamma” elever skulle delta i 

studien. Nu i efterhand kan jag anse att både mer och mindre pratsamma elever deltog.  

Svaren i den första intervjun blev aningen korta, och jag ställde inte tillräckligt många 

följdfrågor. Dessutom fyllde jag på med fler frågor under den första intervjun. I 

efterhand kan jag tycka att det hade varit fördelaktigt att först göra en pilotintervju för 

att se hur intervjufrågorna skulle uppfattas. Några gånger under intervjuerna upplevde 

jag att frågorna var lite svåra att förstå och några av dem blev lite för långa. Genom att 

genomföra en pilotintervju hade jag också kunnat kontrollera om antalet frågor stämde 

överens med den förväntade intervjutiden. Dessutom kunde frågan funnits med om hur 

eleverna själva ser på ordet motivation.  

A-eleverna verkade inte ha något emot att låta sig intervjuas och att intervjuerna 

spelades in. E-eleverna var lite mer tveksamma. Alla respondenter svarade på alla frågor 

och det var bra att inleda med några allmänna frågor om utbildningen så att eleverna 

kunde vänja sig vid att intervjuerna spelades in. Under själva intervjun var upplevelsen 

att A-eleverna hade lättare att svara på frågorna, och de ställde motfrågor om de inte 

förstod. E-eleverna var lite mer återhållsamma och tvekade oftare inför sina svar. 

Frågorna i intervjun var inte för personliga, vilket var ett medvetet val för att inte 

eleverna skulle känna sig obekväma. 

Den sista delen av intervjun där eleverna fick kryssa på ett papper kunde ha varit mer 

tydligt. Det framgår inte av påståendena om de är tänkta som positiva påverkansfaktorer 

eller negativa. Men genom att eleverna fick kommentera sina val så kunde detta ändå 

till viss del tydas. 

Det hade kanske gett ett annat resultat om observationer hade utförts under längre sikt i 

klassen, men i detta fall var tiden för studien begränsad. Det är ofrånkomligt att min 

egen livserfarenhet påverkade mina tolkningar av svaren i intervjuerna. Vad jag själv 

upplevt i tidigare undervisningssituationer med olika elever finns hela tiden i tankarna 

och som forskare är det viktigt att skilja på livserfarenhet och respondenternas svar. 

Genom att inkludera många citat i resultatet så tolkas elevernas ord, och bidrar därmed 

till en högre validitet i studien. 

Att klassen och respondenterna enbart är killar kan troligtvis bidra till deras upplevelser 

av sina studier. Jag upplever att bristen på tjejer i elbranschen generellt bidrar till en 

”tuffare” atmosfär där högpresterande killar inte alltid är förebilder för sina 

klasskamrater. Den ”hårdare” attityden kunde säkerligen varit mer dämpad om en eller 

flera tjejer skulle funnits i klassen.  
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3 Teorier avseende motivation 
 

Det finns många olika motivationsteorier, två exempel är behovsteorier (våra mänskliga 

behov och drifter) och kognitiva teorier (vårt mentala medvetande). För att kunna 

avgränsa möjliga motivationsteorier så gjordes intervjuerna med respondenterna först. 

Därefter fick de svaren leda vägen till vilka teorier som var relevanta för studien. 

Eftersom elevernas svar låg till grund för många möjliga teorier så lades ändå valet på 

några kända teorier som kunde relateras till intervjusvaren. Behaviorismen belyser 

människans behov och drifter, och där finns även försök att manipulera djur med 

belöningar och bestraffningar. I intervjudelen av studien ingick frågor om belöningar 

och bestraffningar, därför valdes denna teori ut. I den humanistiska psykologin förklaras 

till exempel människors handlingar i relation till nuvarande omvärld. Människors 

nuvarande ”status” ligger till grund för att vilja få specifika behov tillfredsställda. 

Förväntan-värde-teorier är intressanta av den anledningen att förväntningar inför en 

uppgift kan resultera i om uppgiften utförs eller inte. Attributionsteorin belyser vilka 

förklaringar människor har över resultatet av en genomförd handling. Detta kan 

innebära att det redan då förutsägs hur stor prestation som kommer att läggas ner nästa 

gång. En utförligare redogörelse av de olika teorierna kommer nedan. 

3.1 Behaviorismen  

B. F. Skinner (Stensmo, 2010) hade i sin beteendeteori för avsikt att undersöka om 

belöning och bestraffning gick att använda som motivationsfaktorer. Han riktade in sig 

på belöningar som materiella incitament; pengar, godis, mat eller leksaker, och även 

sociala incitament; att bli sedd, uppskattad eller att få privilegier eller höga betyg. Med 

sina studier ville han se om någon kunde förmå någon annan att bete sig målinriktat om 

denne fick en belöning, och det var främst förstärkningen av beteendet som undersöktes 

(Stensmo, 2010). De studier han utförde var i huvudsak på djur, men det antogs att 

dessa beteenden även kunde förklara människors instinktiva handlingar. I ett av hans 

forskningsförsök fick han en råtta att trycka på en spak när ett specifikt ljus tändes. 

Råttan tryckte endast på spaken när just det specifika ljuset tändes och detta förklarades 

med att ljuset frambringade betingade reflexer (Stipek, 1988; Saugstad, 2001).  

Att överföra djurs beteenden till människor kan verka lite märkligt, men kan det ändå 

finnas likheter? I studiens intervjufrågor finns delar som handlar om belöning och 

bestraffning som undersöker om eleverna påverkas av till exempel yttre eller inre 

belöningar för att prestera bättre inför sina prov. Det verkar rimligt att människor 

belönar sig själva efter att ha genomfört en uppgift, men är belöningen såpass önskvärd 

att den påverkar motivationen att verkligen göra sitt bästa? Och finns det verkligen de 

som ”bestraffar” sig själva, kanske i form av förlust av privilegier? Om jag inte klarar 

det här, så får jag inte göra det här senare. 

3.2 Humanistisk psykologi 

Abraham Maslow (1943) utvecklade en teori om en behovshierarki. Han ansåg att det 

fanns bristbehov och utvecklingsbehov. Dessa behov var medfödda och det låg i 

människans natur att förverkliga dessa. Maslows teori kan knappast användas i 
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motivationssyfte, däremot kan den bidra med en förståelse till varför människor gör som 

de gör (Ahl, 2004). En figur i form av en pyramid har skapats för att synliggöra de olika 

nivåerna (se figur 3). I Maslows första utgivna artikel finns ingen pyramidfigur, utan 

den har skapats senare. Det florerar många olika varianter av pyramiden, även sådana 

där fler nivåer har lagts till. Valet blev därmed att göra en egen illustration av figuren 

efter Maslows (1943) artikel. 

 

Figur 3. Maslows behovspyramid. (Min egen illustration)  

 De mest grundläggande, fysiologiska behoven handlar om överlevnad och hälsa, 

vilket förklarar att någon som är hungrig har svårt att tänka på något annat än 

mat.  

 För den som är otrygg så verkar allt annat mindre viktigt än just trygghet, på 

samma sätt som att den som är sjuk helst vill bli frisk.  

 Kärlek kommer därefter. Det är det en av de starkaste drivkrafterna, och det 

inkluderar både att ge och att få kärlek.  

 Självkänsla eller självrespekt för sig själv eller andra, leder till känslor av 

självförtroende, styrka och att känna sig behövd.  

 Det översta steget är självförverkligande. Genom att göra det vi är ämnade för 

och vara sann mot sin natur, till exempel för en musiker att göra musik och en 

konstnär att få måla, kan den ultimata lyckan uppnås. (Maslow, 1943) 

Ordningen på behoven är inte statiska, utan står i dynamiskt förhållande till varandra. 

De kan ändra ordning och flera behov kan vara verksamma samtidigt men oftast är ett 

behov högst prioriterat. Alla behov behöver inte heller vara helt tillfredsställda för att vi 

ska börja sträva efter ett annat (Ahl, 2004; Giota, 2013). Det som händer i vår 

omgivning påverkar våra beteenden, vilket i sin tur gör att prioriteringen av 

behovsuppfyllelsen ändras. Men när något av våra behov är tillfredsställt så kan det inte 

längre användas i motivationssyfte. Mer mat motiverar knappast någon som är mätt. 

Däremot motiveras vi via vårt inre; att utvecklas som människor. (Ahl, 2004; Stensmo, 

2010)  
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Behovspyramiden kan förklara en hel del av människors beteenden. Vilka mål vi strävar 

mot, och varför vi prioriterar vissa saker högre än andra. I en undervisningssituation på 

förmiddagen kan det vara väldigt svårt att få elever att behålla uppmärksamheten om de 

inte har ätit någon frukost och är väldigt hungriga. Samma gäller om de är sjuka. 

Behovet av mat och att bli frisk står alltså högre än att lära sig någonting nytt.  Alla 

behov i hierarkin handlar på ett eller annat sätt om känslor vilket är något som driver oss 

människor i många avseenden. Genom att ha en bra balans mellan mat, sömn, trygghet, 

kärlek och respekt så tror jag att eleverna kan utvecklas och lära sig på ett sätt som leder 

dem mot sina mål. 

3.3 Förväntan–värde-teori 

Människors vilja att ta sig an en uppgift kan förklaras med förväntan-värde-teorin 

(Pintrich & Schunk, 2002). Med en förutfattad förväntan av framgång eller ett 

misslyckande och värdet av att anstränga sig, styr viljan att ta itu med en uppgift. De 

flesta undviker att göra en uppgift eller att fortsätta engagera sig i en om de förväntar sig 

att misslyckas. Intresset kan finnas där, men om de upplever upprepade misslyckanden 

och även tror att de kommer att misslyckas i framtiden så kommer de sluta intressera sig 

för uppgiften. För att förklara förväntningar kan frågan ställas: ”Kan jag klara av den 

här uppgiften?”. Om svaret är ja så fortsätter de flesta att engagera sig. Om svaret är nej, 

eller om tveksamhet uppstår över den egna förmågan, då är det mindre troligt att de 

försöker. För att förklara värdet av ett genomförande kan frågan ställas: ”Vill jag göra 

den här uppgiften och varför?” Svaret kan mynna ut i intresse, vilja, nytta, belöning, att 

behaga föräldrar eller lärare, eller för att undvika straff. Om elever inte ser någon 

mening med att göra vissa uppgifter så kan det vara svårt att få dem att prestera riktigt 

bra. De behöver se ett värde av uppgiften och tro att de kan klara av det. 

Hur eleverna kommer att prestera på prov förklarar John Atkinson (Pintrich & Schunk, 

2002; Stipek, 1998) med att elevernas tidigare erfarenheter styr över förväntningar om 

framgång hos de tidigare framgångsrika eleverna. Hos de som tidigare misslyckats 

förstärks rädslan för att misslyckas än en gång. För att få elever att prestera efter sin 

förmåga så bör de ställas inför en lagom svår uppgift som samtidigt inte är för lätt så att 

det inte upplevs som en utmaning. Med tanke på detta så kanske elevers tidigare 

skolerfarenheter bidrar till en eventuell rädsla för ytterligare misslyckanden. En elev 

som har haft det tufft i grundskolan kan bära med sig ett sämre självförtroende när det 

kommer till skolprestationer i gymnasieskolan.  

Jacquelynne Eccles och Allan Wigfield (Pintrich & Schunk, 2002) har gjort studier på 

studenters förväntningar, det vill säga tron på sin förmåga i samband med värdet av 

akademiska uppgifter. De har studerat studenter över en längre tid för att undersöka om 

deras motivation förutsäger deras framtida agerande. De fann att studenternas tro på sin 

egen förmåga (att kunna göra en uppgift och lyckas) har samband med den verkliga 

ansträngningen de lägger på tester och även betyget i kursen. 

Kurt Lewin (Pintrich & Schunk, 2002; Gold, 1999) kom fram till att ambitionsnivån 

(level of aspiration) hos individer var beroende av vilket mål som denne satte upp för 

sig själv, baserat på tidigare erfarenhet och hur bekant uppgiften var sedan tidigare. 

Studier gjordes med ett spel kallat ”ringtoss game” (kasta ringar). Individer fick kasta 
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ringar med varierade avstånd från pinnen och med olika poäng, högre poäng vid längre 

avstånd. De fick bekanta sig med spelet och bads därefter att förutsäga hur många de 

skulle träffa vid kommande kast. Med kombinationen av olika avstånd och poäng kunde 

både försöksledaren och utövaren uppskatta förväntningarna (förmåga att lyckas pricka) 

och värdet (avståndet till pinnen) (Pintrich & Schunk, 2002). 

Lewin (Ahl, 2004) utvecklade också en modell för att förklara sambandet mellan 

kognition och beteende. Vi värderar olika saker olika. Han talade om värde för att 

beskriva vad en människa efterfrågar och strävar efter. Men om inställningen finns att 

målet är för svårt att nå, blir värdet av det lägre. Om vissa behov redan är uppfyllda så 

kan de inte användas i motivationssyfte (Ahl, 2004; Saugstad, 2001). Men om en 

individ blir tilldelad en yttre belöning för sitt beteende, och denna belöning sedan tas 

bort, kommer motivationen att sjunka förutsatt att individen hade en stark inre 

motivation från början. Alltså, om själva belöningen är anledningen till motivationen 

istället för den inre glädjen så kan det önskade beteendet minska om belöningen upphör 

(Karlsson, 2001). För en elev skulle detta betyda att om en elev strävar mot betyget A, 

men ändå inte tror att möjligheten finns att kunna prestera därefter, så får betyget ett 

lägre värde. Det blir alltså inte lika viktigt som innan. 

Victor Vroom (Ahl, 2004) lade till förväntningar i Lewins modell om värde. Han fick då 

fram att värdet av handlingen tillsammans med förväntningarna om att värdet skulle 

infrias var betydande för sannolikheten att handlingen skulle utföras eller inte. Ett högt 

värde ihop med låga förväntningar om ett högt resultat, gör ändå att resultatet blir noll 

och därmed blir motivationen låg. Låt säga att en elev tror att denne kan prestera efter 

ett A, men ändå tvivlar på att läraren kommer att sätta detta betyg, så minskar 

motivationen och eleven försöker inte sträva mot ett A. 

3.4 Attributionsteorin 

Attributionsteorin bygger på att individer är medvetna och rationella beslutsfattare. 

Detta i kontrast till människors instinkter och drifter som framhävs i den behavioristiska 

teorin. Människor är motiverade av förståelse och att bemästra miljön omkring sig. 

Precis som forskare är motiverade att förstå världen för att kunna förutse och förhindra 

framtida händelser, så är människor motiverade av att förstå och bemästra deras egen 

värld för att kunna göra den förutsägbar och kontrollerbar (Pintrich & Schunk, 2002).  

Människor strävar efter att förklara sina beteenden och handlingar. Bernard Weiner 

(Pintrich & Schunk, 2002) förklarar attributionsteorin med att människor sätter stämplar 

på sig själva som till exempel: jag är smart, jag är dum, jag ansträngde mig, det var för 

svårt, jag hade tur.  Han tillskriver de olika beteendena tre olika dimensioner; läge: 

förklarar en viss prestation med hänvisning till inre orsaker (förmåga, ansträngning, 

vilja) respektive yttre orsaker (svårighetsgrad, tur/otur). En annan dimension kallar han 

stabilitet: att någonting är stabilt över tid (svårighetsgrad, förmåga) eller 

situationsbundna (ansträngning, tur/otur, tillfällig hjälp från andra). Den sista är ansvar: 

människor har själv ansvar över sin egen prestation (vilja/ovilja) eller omöjlighet till 

ansvar (andras vilja/ovilja) som hon saknar kontroll över. Människor med hög 

självkänsla förklarar sina bra resultat med att de är smarta, och de dåliga resultaten med 

brist på ansträngning eller otur. De som har låg självkänsla använder sig istället av 
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förklaringar av bra resultat som att testet var lätt, de hade tur, eller vid dåligt resultat att 

de är mindre begåvade (Pintrich & Schunk, 2002). Elever som ser sin egen förmåga som 

begränsad lägger alltså skulden på sig själva och får därmed ett sämre självförtroende. 

Det skiljer sig mycket från de elever som till exempel vet att deras sämre resultat på ett 

prov beror på bristande studieengagemang. 

Att individer förklarar misslyckanden som denne inte har kontroll över, kan leda till 

inlärd hjälplöshet. De elever som upplevt en rad misslyckanden och anser att de kvittar 

hur de än försöker så kan de inte få bättre resultat, kan lätt hänvisa till inre orsaker. De 

lägger skulden på sig själva och på sin egen bristande förmåga (Stipek, 1988). Dessa 

elever lägger mindre energi på skoluppgifter och ger lätt upp om de möter motstånd. 

Detta fenomen är mest vanligt hos så kallade lågpresterande elever. Men elever som 

också är särskilt utsatta är de som anses som väldigt begåvade. Föräldrar med höga 

förväntningar på sina barn kan skapa en press som barnen har svårt att leva upp till. 

Detta kan också leda till att eleven slutar anstränga sig. Stipek (1988) har gjort en lista 

över olika faktorer som kan kopplas samman för att kunna identifiera inlärd hjälplöshet 

hos elever: 

* Säger: ”Jag kan inte.” 

* Lyssnar inte på lärarens instruktioner. 

* Frågar inte om hjälp, även om det behövs. 

* Gör ingenting (till exempel stirrar ut genom fönstret). 

* Visar inte stolthet över framgångar. 

* Verkar vara uttråkad och ointresserad. 

* Följer inte lärarens uppmaningar att försöka. 

* Blir lätt nedstämd. 

* Svarar inte frivilligt på lärarens frågor. 

* Interagerar inte socialt med klasskamrater. (Stipek, 1988, s.66, min översättning) 

 

Individer söker gärna efter en orsak till en händelse som skett (bra eller dåligt resultat på 

ett prov, vinst eller förlust inom sport). Genom att förklara ett misslyckat test med att 

säga att uppgiften var för svår så kan studentens ansträngning öka inför nästa test, vilket 

troligtvis leder till ett bättre resultat. Men om studenten istället förklarar misslyckandet 

med att det är dennes egen brist på förmåga som är orsaken, så kommer troligtvis 

ansträngningen att minska vid nästa tillfälle och riskera att bli en ond cirkel. Att förklara 

orsakerna med yttre orsaker som otur, svårighetsgrad eller situationsbundna ses som 

mer positivt, då de inte påverkar det egna självförtroendet i samma grad (Pintrich & 

Schunk, 2002). 

Attributionsteorin har varit en av de mest relevanta teorier inom forskning för att förstå 

elevers motivation i klassrummet. Den har använts av psykologer och undersökts i både 

laboratorier och klassrum. Däremot är det inte sagt att studenter alltid attribuerar 

(tillskriver sig själva egenskaper eller stämplar) vid varje upplevelse som de är med om. 

Det finns många tillfällen då attribution inte är nödvändigt, och där motivationen mer 

beror på effektivitet och värdet på uppgiften. Troligheten att tillskriva sig attributioner 

ökar däremot om utgången av uppgiften är oväntad, det vill säga om en student har 

presterat bra och plötsligt misslyckas. Det är alltså troligare om utgången är negativ än 

positiv (Pintrich & Schunk, 2002; Stipek, 1988). 
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För att kunna besvara studiens syfte så har olika motivationsfaktorer fått utgöra teoretisk 

grund i studien. Teoribildningen kring motivation visar bland annat många olika 

kognitiva teorier, men även behovsteorier. Elevernas syn på belöningar och 

bestraffningar hänvisas till behaviorismen. Deras fysiologiska behov, såsom sömn, kan 

förklaras med humanistisk psykologi. Självuppfattningar, ställningstaganden och 

förväntningar kan förklaras med attributionsteorier och förväntans-värde-teorier.  
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4 Resultat  
 

4.1 Påverkan på motivation 

Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsaspekter som kan ligga till grund 

för att fyra elever på El- och energiprogrammet väljer att prestera mot betyget A eller E 

i samband med teoretiska prov. I detta resultat kommer motivationsaspekter att 

presenteras i form av elevernas egna prioriteringar, om de använder sig av inre och yttre 

belöningar, deras syn på betyg och sin framtid, samt hur de påverkas av klasskamrater, 

föräldrar och lärare. I varje kapitel kopplas elevernas citat ihop med teorier och 

forskning som skulle kunna förklara elevernas förhållningssätt till sina studier. 

4.1.1 Egen prioritering  

Elevernas förhållningssätt till sina studier varierar. De upplever att det finns tid för 

studier efter skoltid, men att prioritera studierna före någonting annat verkar vara 

svårare för E-eleverna.  

Jag har väl tid varje dag, men det är väl inte varje dag som man lägger tid på det. (Emanuel) 

… jag brukar ofta vara trött när jag är hemma efter skolan och sådär. (Elliot) 

Trötthet är en faktor som kan påverka elevens motivation efter skoltid. Istället så 

försöker Elliot göra sitt arbete under skoltid. 

… jag försöker göra allt arbete på skoltid, men ibland händer det att jag gör det hemma också och 

då saknar man material och pennor och sådant, plats att vara på, eller så. (Elliot) 

Trötthet kan förklaras med Maslows behovstrappa. Om en elev är trött så kan det vara 

svårt att fokusera. Sömnen hör till de basala behoven och behöver tillfredsställas innan 

utvecklingsbehoven kan uppfyllas (Maslow, 1943; Ahl, 2004).  

A-eleverna tycker sällan att studierna blir lidande. De studerar hemma utan problem. 

Aron har tidigare haft ett fritidsintresse som tagit mycket tid i anspråk, vilket gjorde att 

skolarbetet hamnade på efterkälken. Men efter en idrottsskada så har prioriteringen 

ändrats och han studerar nu så mycket han hinner. Han får frågan om något hindrar 

honom att studera. 

Nä, det är sällan. Det är någonting som absolut inte går att skjuta åt sidan liksom. (Aron) 

Frågan ställdes om de tycker att de har för många teoretiska prov, men det tyckte de 

inte. Alltså upplever de inte att arbetsbelastningen är för hög. Om de skulle tvingas välja 

mellan att studera inför två olika prov så skulle de välja det som de ansåg gav dem mest 

kunskap inför framtiden. Adam prioriterar i huvudsak installationsämnen, om han måste 

välja: 

Det är ju dem man kommer jobba med. … Jag tycker det är roligare med installationerna, tele och 

det. Så blir man ju mer… får mer engagemang. (Adam) 
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Det är någorlunda tydligt att eleverna vill studera de delarna som de tycker är roliga. De 

praktiska delarna upplevs som mer lustfyllda av både A- och E-eleverna, men A-

eleverna säger att de gärna har teori i klassrummet dessutom.  

Jag tycker det är roligt att köra praktiskt då. Det är väl lite roligare, men det är ju kul att lära sig. 

Det är inte roligt att bara köra praktiskt heller. Det är ju kul att lära sig om ämnet så man kan svara 

på frågor om det är någon som frågar någonting som inte kan så mycket om det till exempel då. 

Att veta vad man håller på med helt enkelt. Kvalitet. Det är viktigt med fakta också. (Aron) 

Antaganden kan göras att A-eleverna ligger närmare en självförverkligande nivå sett till 

Maslows behovspyramid än E-eleverna. Båda A-eleverna verkar ha ett ”brinnande 

intresse” för yrket, vilket avspeglar synen på deras studieprioritering. De uttrycker 

heller inga ursäkter för att inte studera efter skoltid. 

4.1.2 Inre och yttre belöningar 

Blir eleverna påverkade av inre eller yttre belöningar eller bestraffningar i samband med 

sina studier? Inför ett teoretiskt test så verkar det inte vara någon av eleverna som 

använder sig av direkta yttre belöningar, däremot hänvisar de till de inre.  

När jag har prov brukar jag vara orolig innan, då sätter jag mig så slipper jag tänka på det när jag 

har läst en stund. (Elliot)  

Man får ju bättre självförtroende om man får bra resultat. Man blir positiv och glad. (Adam) 

Om provet misslyckas så upplevs en inre ”bestraffning”: 

Då tänker jag att jag måste göra omprov … och så ska man läsa på samma sak igen då som man 

har misslyckats med. (Elliot) 

Bättre självförtroende blir en inre belöning, likaså blir det en inre bestraffning om 

eleven inte har studerat inför testet och presterar ett sämre resultat. Atkinsons 

prestationsmotivationsteori säger att elevers tidigare erfarenheter styr över förväntan om 

framgång eller rädslan för att misslyckas (Stensmo, 2010). För de elever som har dåliga 

erfarenheter, såsom sämre resultat på prov, finns risken att rädslan förstärks efter varje 

test som eleven misslyckat med. De elever som istället förväntar sig framgång, och 

eventuellt skulle misslyckas, lagrar inte dessa dåliga resultat i samma utsträckning. De 

har ett självförtroende som inte påverkas lika lätt som de med oro att misslyckas.  

De yttre belöningarna inför teoretiska tester kan handla om betyg. Det blir en 

motivationsfaktor, men på längre sikt.  

Jag måste ju vara godkänd i ämnena. Det är väl det som är motivationen i så fall. (Emanuel)  

En e-elev tycker att en belöning är att inte behöva börja om i studerandet: 

Det positiva är att jag slipper omprov. (Elliot) 

Att jag kan fortsätta med nästa prov, gå vidare med det. (Elliot)  

Betygen verkar påverka eleverna på många plan, men därmed inte sagt att de behöver 

vara mer än godkända för E-eleverna. I detta fall så blir betyget en yttre 

motivationsfaktor, men på längre sikt. Enligt Skinner (Stensmo, 2010) så kan människor 
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påverkas i sitt beteende genom yttre stimuli, mer känt som yttre belöningar eller 

bestraffningar. I elevernas fall så är det ingen som använder sig av materiella incitament 

för att motivera sig själv inför studier. Det är inte heller någon i deras närhet som 

påverkar dem med yttre belöningar eller bestraffningar. Det mesta verkar kretsa kring 

eleverna själva och deras motivation mot godkända eller höga betyg i kurserna. 

Använder eleverna sig av belöning eller bestraffning efter provet? På samma sätt 

hänvisar eleverna till den inre belöningen att inte behöva tänka på provet mer. Det 

verkar vara de sämre resultaten som annars belastar elevernas tankar mest. Men enligt 

Emanuel så påverkar det honom inte, vare sig resultatet är bra eller dåligt.  

Jag gör väl vad jag kan så får det väl räcka. Jag gör bara så bra jag kan så får ju de bedöma och så 

lär man ju sig utefter det. Försöker man göra bättre nästa gång. (Emanuel) 

Många motivationsteorier hänvisar ofta till två olika förhållningssätt. I Emanuels fall så 

verkar han vara mitt emellan, dessutom tror han inte att varken belöningar eller 

bestraffningar skulle påverka honom. Hans ”avslappnade” inställning säger varken att 

han har låg eller stark motivation mot målet. Kanske är elever med denna inställning 

lättare att påverka än de med ett intalat sämre självförtroende?  

Aron är den enda som kan säga att han använder sig av belöningar efter ett prov med 

bra resultat:  

Det är om man gör någonting riktigt bra någon gång, någonting som du är riktigt stolt över som du 

trodde att du nästan inte skulle klara alltså, då kan det vara kul att göra något speciellt som man 

inte brukar göra kanske men annars är det inte som... jaa det kan vara allt möjligt. Man blir gladare 

helt enkelt. Nu köper jag den här grejen bara för att jag vill ha den, eller går på bio eller något 

sådant där bara. Vad som helst. (Aron)  

Detta verkar inte vara någon systematiskt beteende för hans del, men ändå en belöning 

för ett bra utfört arbete. Båda A-eleverna uttrycker också en glädje och lycka över de 

gånger som de klarar ett prov som de är nöjda med. En inre tillfredsställelse. De elever 

som upplever större glädje i uppgifter som har varit lite svårare skattar sin kompetens 

högre och uppvisar därmed en starkare inre motivation enligt Giota (2013).  

Tror eleverna att de kan påverkas av yttre belöningar för att öka studiemotivationen? 

För att testa detta så fick de frågan om de skulle studera mer om de fick 500 kronor efter 

nästa provtillfälle om de svarade rätt på testets alla frågor. Här skiljer elevernas 

resonemang sig åt.  

Nä, det tror jag inte. … Jag skulle väl ge det ett försök så sett. Det skulle väl inte påverka mig så 

värst mycket så sett. (Emanuel) 

Nja, jag vet inte faktiskt. Jag tycker inte att det är någon sådan belöning precis. Eller ja. Det är 

svårt att säga. (Adam) 

Då känns det ju mer värt att göra provet. (Elliot) 

500 spänn om jag får alla rätt? Det är en saftig dos i och för sig. Kanske skulle man lagt till några 

extra minuter då. Om det gäller så mycket. (Aron) 
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Det är tydligt för några elever att värdet av ansträngningen förändras med tanken på en 

yttre belöning (förväntan-värde-teorin). Lewin använde sig av uttrycket drivkrafter 

(driving forces) där värdet av målet kan påverkas av omgivningen (Ahl, 2004; Saugstad, 

2001). En yttre belöning kan alltså bidra till en förändrad motivation hos vissa elever. 

Här kan det tänkas att elever som ser pengarna som något värdefullt och 

eftersträvansvärt blir mer motiverade än de som inte gör det. Skulle detta innebära att 

varje elev skulle kunna påverkas positivt av yttre motivation bara den yttre belöningen 

är just vad den eleven önskar? Tidigare studier visar samtidigt att de elever som innehar 

en inre motivation från början och blir belönad med en yttre, får en avsevärt lägre 

motivation den dagen som den yttre belöningen upphör (Karlsson, 2001). 

4.1.3 Betyg 

Alla respondenter är överens om att betyg är viktigt. A-eleverna siktar på höga, och E-

eleverna på godkänt.  

Har aldrig relaterat bra till det riktigt, förrän nu då. Eller alltid tänkt bara G som det varit då. Ett E 

nu då. Men nu siktar jag så högt jag kan.(Aron) 

Jag satsar väl allt så liksom, så att jag lär mig så mycket som möjligt. (Adam) 

Elevernas förhållningssätt till betyg verkar grunda sig i framtida arbete. De verkar tro att 

desto högre betyg de går ut med, desto större möjlighet har de till ett arbete som de 

själva vill ha.  

Så då känner jag att om det finns en plats ledig så vill jag ha den först, då, om det kommer någon 

annan som också ska söka. (Aron) 

Eleverna talar om kunskap när de får frågan om betyg. Betyg speglar att de lärt sig 

något.  

Hur bra man ansträngt sig i skolan och sådär. (Elliot) 

För att ha någon typ av bevis att man lärt sig och att man kan det. (Emanuel) 

Det verkar också finnas tro om att det är en sorts kategorisering inför högskola, men 

framför allt att företag ska kunna välja vilka anställda de vill ha. Respondenterna 

hänvisar till stolthet, säkerhet och självkänsla när de får frågan om hur det känns att få 

höga jämfört med godkända betyg. De säger att höga betyg skulle göra dem säkrare på 

att få det arbete som de sökte. Elliot känner sig däremot begränsad i sin förmåga: 

Det hade varit skillnad om jag hade haft högsta delen A-betyg. Hade jag haft A-betyg hade de 

anställt mig. (Elliot) 

Ja, det spelar inte så stor roll om jag får D eller C, bara jag får E så är jag nöjd sen. … Jag får ju 

inte högre betyg än D, det har jag ju aldrig fått. Och D är ju snäppet över E så det spelar inte så 

stor roll. (Elliot) 

Han säger att det är hans egen förmåga som han tvivlar på. Han vet vad han ska göra för 

att kunna få ett A, men han tror inte att han kan det. Det verkar som att E-eleverna 

tvivlar på sin egen förmåga att kunna prestera höga resultat.  
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Jag tänker väl inte så mycket på betyg, så. … Nä, jag gör väl vad jag kan så får väl det räcka. ---  

Godkänt i el-ämnen. Minst i alla fall. (Emanuel) 

Enligt förväntan-värde-teorier så kan ansträngningen bli låg om förväntningarna att 

klara av uppgiften är låg (Pintrich & Schunk, 2002). Om elever tidigare misslyckats så 

sänks förväntningarna på kommande uppgifter och eleven kan hamna i ett stadie av 

”inlärd hjälplöshet” (Stipek, 1988). Att elevers tidigare erfarenheter ligger till grund för 

deras fortsatta tänkande och agerande kan både ha positiva och negativa effekter anser 

Atkinson (Stensmo, 2010). Resultaten förstärks vare sig de har varit framgångsrika eller 

misslyckade. Elevernas motivation styrs i detta fall av om de har tro på sin egen 

förmåga, i så fall avspeglas detta genom att eleven lägger ner en större ansträngning för 

att klara uppgiften (Pintrich & Schunk, 2002). Om ögonen istället riktas mot 

attributionsteorin så kan även den förklara Elliots tankegångar. Att människor tillskriver 

sig egenskaper i form av inre eller yttre orsaker. Att få ett dåligt resultat på ett test får 

dem att tro att de är mindre begåvade (Stensmo, 2010). Genom att tillskriva sig 

egenskaper (attribuera) så kan eleverna hämmas i sin egen prestation. Tvivlar de på att 

de kommer att lyckas så gör de troligtvis inte det. Motivationen och prestationen 

minskar, vilket också i vissa fall kan leda till nedstämdhet och depression. 

4.1.4 Framtid 

Hur stor koppling anser eleverna att det finns mellan skola och arbetsliv?  

Det är väl svårt att säga nu kanske. Det känns inte som att det har så mycket koppling till 

verkligheten ändå. Tycker inte jag. Känns som en helt annan grej att gå i skolan mot att gå ut och 

jobba. På olika sätt. (Aron) 

Ja, det tycker jag verkligen. … Om man presterar bra i skolan så blir det lättare i arbetslivet sen 

liksom. … Det är mest kunskapen liksom, att kan man mycket så blir det ju lättare liksom. Om 

man inte har någon kunskap är det ju svårt att komma ut och jobba liksom. (Adam) 

Här visar de två A-eleverna olika förhållningssätt. Trots att Aron siktar på höga betyg så 

ser han inte någon direkt koppling till arbetslivet. Han tycker att det skiljer sig alldeles 

för mycket mellan att gå i skolan och vara ute och jobba. (Eleverna har vid 

intervjutillfället haft 6 veckors APL och eventuella sommarjobb.)  

Emanuel tycker själv att han har lärt sig att ta mer ansvar under gymnasietiden och det 

tror han kommer att gynna honom framöver. En mognadsprocess, kallar han det.  

Jag tror det har mycket att göra med att man har vuxit upp lite under åren. (Emanuel) 

Adam kopplar samman gymnasietiden och betygen med arbetslivet. 

 
Bra sen när man söker jobb, så ser de att man har skött sig. Att man inte har en massa F, så. 

(Adam) 

Enligt Hattie (2009) är elever som tar personligt ansvar för sitt liv och sina studier 

förknippade med framgång. De kan kallas för interna eftersom de anser att deras 

resultat kan kontrolleras av dem själva, inte av någon annan. 
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4.1.5 Yttre påverkan 

I slutet av intervjuerna så fick respondenterna kryssa i en skala mellan 1-10 om hur 

olika faktorer påverkar dem inför teoretiska studier (1 = låg påverkan, 10 = stor 

påverkan). Följande diagram visar hur respondenterna upplever påverkansgraden av 

engagemang för att studera inför ett teoretiskt prov i ett yrkesämne. Det kan innebära 

både positiv eller negativ påverkan. I samband med denna del av intervjun så gav 

eleverna spontana kommentarer till sina val, eller så fick de frågor om varför de 

kryssade som de gjorde. 

 

4.1.5.1 Klasskamraters påverkan 

Tabell 1. Klasskamraters påverkan. 

 

A-eleverna anser sig inte påverkade av sina klasskamrater när det handlar om 

studiemotivation. De säger att det finns andra klasskamrater som inte bryr sig om 

skolan, men det påverkar dem inte i sina egna studier. E-eleverna säger däremot 

tvärtom. De upplever att när andra i klassen väljer studier framför andra aktiviteter så 

blir de ”tvingade” att själva studera. Det upplever de som positivt, att chansen ökar att 

de själva studerar när de andra också gör så.  

Nä, men det blir väl typ om man frågar någon som, om man ska hitta på något då säger de ”nä, jag 

ska plugga”. I och med att de säger nej till att man ska hitta på något så är det större chans till att 

man själv sätter sig ner och pluggar. (Emanuel) 

Aron tävlar med en av klasskamraterna om vem som får högst resultat, men bara på 

skoj. Han tycker inte att det påverkar honom att läsa mer, snarare vinner han i så fall på 

att kompisen inte pluggar.  
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Enligt Hatties (2009) studie så ligger effektfaktorn för klasskamraters påverkan på d = 

0.53. Det anses som en hög faktor. Han hänvisar resultaten till att klasskamrater 

påverkar varandras lärande positivt; antingen genom att hjälpa till, ge feedback och 

erbjuda vänskap eller negativt; genom att skapa ett negativt plugg-klimat som kan leda 

till exkludering och mobbning. För både A- och E-eleverna så verkar klasskamrater 

påverka dem, vare sig det är de som normalt ägnar sig åt studier eller de som inte gör 

det. 

4.1.5.2 Föräldrars påverkan 

Tabell 2. Föräldrars påverkan. 

 

 

E-eleverna upplever en måttligt hög påverkan från föräldrar eller syskon. De säger att de 

blir mer påverkade om föräldrarna vet om att de ska ha ett teoretiskt prov. Då frågar 

föräldrarna mer. Aron upplever en låg påverkan, men han är också den enda av eleverna 

som säger att han inte bor kvar hemma. När jag frågar om han pratar med sina föräldrar 

om resultat eller betyg säger han med glimten i ögat: 

Det blir väl ibland om har fått något jättebra betyg kanske. Om det var ett svårt prov. Eller om man 

var ensam om att få ett jättebra betyg, då kan det vara kul att berätta om sådant ibland. Om det blir 

lite tyst i rummet och om man inte har något att prata om. Då kan man slänga in något sådant. Som 

backup. (Aron) 

Hatties (2009) resultat visar att effektfaktorn här ligger också på en hög nivå; d = 0.51. 

Lika väl som föräldrarna kan påverka sina barn med positiva förväntningar så kan också 

en auktoritär föräldrastil ge negativa effekter. Dels kan elevens självbild sänkas av 

negativ kritik, eller så kan en alltför hög press från föräldrar bidra till att eleven tappar 

tron på sin egen förmåga med sämre resultat som följd. I respondenternas fall verkar 
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ingen av dem känna en överdriven press från föräldrarna, och den som de eventuellt 

känner är positiv. Istället talar de om att det är deras egna krav som påverkar dem mest. 

4.1.5.3 Lärarens påverkan 

Tabell 3. Lärarens påverkan. 

 

 

För Adam är det i huvudsak intresset av en specifik kurs som har större påverkan på 

honom än vilken lärare som undervisar. För Aron är det däremot väldigt viktigt att 

kunna visa läraren vad han kan. Han talar om att han vill kunna bli rekommenderad från 

lärarna om en arbetsgivare skulle ringa till skolan för att få referenser. E-eleverna verkar 

tycka att lärarens förväntningar påverkar i måttlig grad. När Emanuel ska sätta sitt kryss 

så tvekar han länge. Såhär tänker han: 

Det är ju rätt svårt. Jag tror ju inte läraren i sig blir missnöjd om man misslyckas, men jag tror de 

blir glada om man lyckas bra. Det bevisar ju att de också har gjort ett bra jobb liksom. Jag vet inte 

vart jag ska sätta krysset. (Emanuel) 

Även lärarens förväntningar ligger på en hög effektfaktor; d = 0.43 (Hattie, 2009). Men 

det verkar vara liknande siffror som pekar både under och över medel när det talas om 

lärares påverkansgrader. Lärare med negativa förväntningar på elever, verkar ha detta 

för alla elever i klassen (Hattie, 2009, Skolinspektionen, 2010). Enligt rapporten Rätten 

till kunskap – en granskning av hur skolan kan lyfta alla elever (Skolinspektionen, 

2010) så har lärarnas förväntningar väldigt stor påverkan på elevernas framgångar.  

Genom att lärare och rektorer tror på elevernas möjligheter oavsett deras bakgrund, känner 

eleverna sig respekterade och accepterade, och kan utveckla tillit till sin egen förmåga. Höga 

förväntningar påverkar alltså såväl elevernas egen tro på sig själva som undervisningssituationen, i 

vilken till exempel ingen fråga blir för dum för att ställa. Det ger ringar på vattnet. 

(Skolinspektionen, 2010, s.27) 
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Enligt rapporten har lärarna själva högre förväntningar på de eleverna som anses 

duktiga, och lägre på de som anses svaga. Men det framgår också att i många skolor har 

lärarna låga förväntningar på eleverna. Det kan grunda sig i etnicitet, social eller 

ekonomisk bakgrund eller olika diagnoser. Dessutom tycker flera lärare att föräldrarna 

har för högt ställda förväntningar på sina barn, till exempel att de ska bli läkare eller 

advokater. 

4.2 Sammanfattning av resultatet 

Syftet med studien är att undersöka vilka motivationsaspekter som kan ligga till grund 

för att fyra elever på El- och energiprogrammet väljer att prestera mot betyget A eller E 

i samband med teoretiska prov.  

Motivationen verkar vara mer beroende av varje enskild individ och mindre till deras 

strävan mot betyg A eller E. Men studien har ändå gett en bredare kunskap och 

förklaring till elevernas uppfattningar och beteenden. Studien har visat att de elever som 

siktar på A i sina yrkeskurser kan vara nära en nivå av självförverkligande. De 

prioriterar sina studier högt och de uppfattas ha en stark inre drivkraft.  Själva betygen 

verkar vara en viktig del som motiverar dem att sträva mot A. Eleverna uppfattas som 

självständiga och låter inte omotiverade elever påverka deras studiemotivation. De 

upplever att de påverkas i mindre grad av föräldrars förväntningar på dem. 

De elever som siktar på E i sina yrkeskurser verkar förklara sin brist på studiemotivation 

med yttre orsaker till exempel trötthet, koncentrationssvårigheter eller att de helt enkelt 

inte prioriterar studierna. De verkar inte ha någon lust att studera hemma, men vet inte 

alltid själva varför. Betygen verkar vara viktiga för E-eleverna, men inte mer än som 

bokstäver på ett papper. Det anser att det viktiga är att klara godkänt. Det verkar också 

finnas tvivel på den egna förmågan hos E-eleverna att kunna få ett högt betyg. Eleverna 

påverkas också i högre grad av klasskompisars studerande. De känner press på sig att 

studera om de runt omkring ägnar sig åt studier. De påverkas i måttlig grad av föräldrar 

eller syskon, desto mer vid de tillfällen då föräldrarna vet om att de har ett prov 

närstående. Då upplever de att de får mer frågor om situationen. 

Gemensamt för både A- och E-elever är att de ser betygen som en viktig del för att 

kunna skaffa sig ett arbete som elektriker. De tror också att chansen är större att få det 

jobb de faktiskt vill ha om de har betyget A i sina kurser. 

Det som skiljer de båda grupperna åt är värdet av ansträngningen mot målet i form av 

yttre belöningar. Det upplevs som individuellt hur eleverna värdesätter sina 

ansträngningar och resultat. Några elever skulle motiveras av till exempel pengar, 

medan några inte alls ser det som en motivationsfaktor. Även i aspekten med lärarnas 

förväntningar så går åsikterna isär. Någon elev påverkas i hög grad av läraren eftersom 

eleven ser denne som en framtida referens i kommande yrkesliv. 

 

  



33 

 

5 Slutsatser och diskussion 
 

För att besvara studiens syfte kommer jag i denna avslutande del att diskutera elevernas 

syn på framtid och arbete, deras syn på betyg, klasskamraters påverkan i form av olika 

pluggkulturer, värdet av ansträngningen för att få ett högt betyg och hur deras tro på sin 

egen förmåga kan påverka motivationen. Det kommer också att redogöras för hur lärare 

kan tänka kring motivation för att kunna påverka elever i rätt riktning.  

Studien visar likheter med Nyströms (2012) avhandling där fordonseleverna skulle 

kunna jämföras med eleverna i studien. De har inga framtidsplaner på att studera på 

högskolan, utan ser till kompetensen de behöver på en arbetsplats. Elever som väljer ett 

yrkesprogram (som till exempel el eller fordon) kan hellre sträva efter att förstå 

yrkeskulturen, hantverket och det sociala samspelet än ett högt betyg. A-eleverna i 

studien ser dessutom höga betyg som en belöning och i likhet med Altervall och 

Ivarssons (2007) och Andréassons (2007) studie så verkar betygen vara av stor vikt för 

många gymnasieelever. Att betygen i sig är en så pass motiverande faktor är intressant. I 

relation till det väcks frågan om elever som inte strävar mot A kan se betyg som en form 

av ”bestraffning”? Ett betyg som enligt dem kan vara så svårt att nå att det verkar 

omöjligt? Även om elever uppger att de vet vad de ska göra för att kunna få ett högre 

betyg, så finns tvivel hos dem att de skulle klara av att prestera därefter. 

Attributionsteorin förklarar att elever lägger skulden på sig själva om de inte klarar ett 

test. Om liknande resultat återkommer så kan de komma att lägga mindre ansträngning 

på skoluppgifter framöver (Stipek, 1988; Jönsson, 2011). På samma sätt menar Dweck 

(2013) att elever som befinner sig i ett stadie där de tror att de inte innehar förmågan att 

lyckas kan hamna i en ond spiral om de misslyckas gång på gång. En elev som strävar 

mot A och ändå presterar E i tester kan därmed bli hämmad i tron på sin egen förmåga. 

Blir då betygen något som finns där att leva upp till, men ändå är för svårt att nå? 

Minskar detta motivationen?  

Om man ser till Jönsson (2011) så menar han att betygen tar fokus från själva lärandet. 

Elever är mer intresserade av bedömningen i form av betyg, än att få reda på hur de ska 

kunna lyckas bättre nästa gång. Han anser att elevernas prestationer kan förbättras om 

eleverna endast får konstruktiv feedback tillbaka på enskilda uppgifter, så kallad 

formativ bedömning, istället för poäng eller betyg. Även Giota (2002) relaterar till hur 

viktig återkopplingen är för eleverna. Att endast ge återkoppling i form att ett betyg 

eller poäng säger ingenting om vad eleven ska fokusera mer på framöver, eller hur 

mycket mer ansträngning som krävs i studierna. Formativ bedömning kan därmed 

utveckla ett bättre lärande. Hatties (2009) studie visar att feedback är en av de högsta 

effektfaktorerna för elevers studieresultat. Och kanske är det inte så förvånande att en 

direkt återkoppling på genomförda moment bör vara en av de viktigaste aspekterna i 

elevers utbildning. 

För att svara på frågan om branschen indirekt har satt nivån för betygen eftersom 

framtida lärlingar ska ha minst godkänt i alla sina kurser, så uppger ingen av 

respondenterna att de måste klara minst godkänt i kurserna eftersom branschen kräver 

det. Däremot påtalar de ofta att de måste klara minst godkänt. På detta sätt ”sållar” 
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branschen framtida elektriker, precis som högskolan ”sållar” elever som inte har 

tillräckligt höga betyg. Jag upplever ändå att eleverna är medvetna om detta, därför är 

det inte alltid förvånande att de mister motivationen mot sitt mål om de under 

utbildningstiden inte klarar godkända resultat i kurserna. Motivationen kan tryta när 

eleven inser att studieresultaten går åt fel håll. Det blir mer och mer att ta igen, till slut 

kan motivationen bli så låg så att eleven i värsta fall ger upp. 

 

Studien visar också vissa likheter med Altervall och Ivarsson (2007) i form av 

pluggkulturer. Många elever som är mindre studiemotiverade påverkas av klasskamrater 

till att ägna mer tid åt studier. På detta sätt känns det ytterst relevant att som lärare skapa 

ett bra pluggklimat i och utanför klassrummet. Jämfört med Hattie (2009) så visar även 

hans resultat att klasskamraters påverkan har stor betydelse för elevers studieresultat (d 

= 53). Altervall och Ivarssons (2007) resultat visar att elever som vill studera kan 

uppleva det som svårt att inte följa med i strömmen av de omotiverade eleverna. Kanske 

skulle detta motsatta beteende på sikt kunna leda till utanförskap och skolan har enligt 

Skollagen (2010:800, s.24) ”skyldighet att förebygga och förhindra kränkande 

behandling”. Om ett negativt pluggklimat infinner sig kan det troligtvis påverka elever 

som saknar en inre drivkraft till att studera. Kan det vara lättare för dessa mindre 

motiverade eleverna att påverkas av ett sådant klimat? Har dessa elever större risk att 

falla för grupptryck där negativa åsikter om studerande förekommer? 

När ögonen riktas mot klasskamraterna så visar resultatet i denna studie av A-eleverna 

anser sig mindre påverkade av klasskamraterna (se tabell 1, s.29). De uppfattas som 

självständiga och vill inte låta sig påverkas av ett negativt plugg-klimat. Detta kan ses 

som en positiv aspekt att bygga vidare på i undervisningssammanhang. Genom att 

studerande lyfts fram som något positivt så kan det stärka klassens sammanhållning och 

bidra till att eleverna gemensamt stöttar varandra genom utbildningen. Risk kan annars 

finnas att klassen bildar mindre grupperingar där klyftorna ökar i takt med tiden. 

En intressant aspekt som jag kommit fram till i denna studie är hur mycket värdet av 

ansträngningen verkar kunna påverka elever till mer eller mindre motivation. Men det 

finns inget tydligt samband mellan A- och E-eleverna i studien och deras uppfattningar 

om värdet av ansträngningen för att nå ett mål. Att några elever verkar kunna motiveras 

av pengar väcker tankar. Nu när jag har uppmärksammat fenomenet så får det ännu 

större betydelse för att förstå olika människors agerande i vardagen. Det verkar finnas 

ett stort behov av att få erhålla någonting för att kunna påverkas att göra något mindre 

motiverande. Målets värde blir då oerhört viktigt för motivationen. Ur lärarens 

perspektiv kan det då vara viktigt att fundera över hur stort värde olika kunskaper kan 

ha för framtiden. Genom att konkretisera värdet av kunskaper i olika kontexter, så 

kanske motivationen kan höjas bland eleverna. För A-eleverna är det tydligt att de i stor 

del ändå motiveras av själva betygen och att få nya kunskaper. 

Genom att se till Dwecks (2013) forskning om självuppfattningar säger även dessa en 

del om elevernas möjliga faktorer till motivation. En E-elev i studien uttrycker tydligt 

tro om brist i sin förmåga att prestera höga resultat. Detta skulle kunna förklaras med att 

han möjligtvis har ett fixed mindset som hindrar honom i studierna. Om han inte tror att 

han har möjlighet att uppnå höga betyg så kan han redan där ha begränsat sin kapacitet 
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och motivation. Som lärare kan det vara av stor vikt att försöka leda eleverna in i 

tankebanor som stämmer överens med ett growth mindset. Att tro på sig själv och 

prestera utifrån bästa förmåga kanske kan göra att elever inte hamnar i stadiet av en inre 

hjälplöshet (Stipek, 1988). Så istället för att berömma eleverna för deras egenskaper (till 

exempel att de är duktiga) så är det bättre att lägga vikten vid att berömma prestationen. 

Om eleverna ser till sin egen förmåga som föränderlig tror jag att lärandet kan utvecklas 

i positiv riktning och skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. 

Det är många faktorer som påverkar eleverna i sin gymnasieutbildning. Att hitta 

motivation kanske ibland kan upplevas som att leta efter en nål i en höstack, framförallt 

för elever men också för lärare. Den här studien kan förklara en del av 

motivationsaspekterna till elevernas mål mot olika betyg. Sammanfattningsvis kommer 

studiens frågeställningar att besvaras: 

Vad kännetecknar elevernas förhållningssätt till sina studier? 

 Värdet av ett betyg verkar inte vara lika högt för E-eleverna som för A-eleverna.  

 Tron på brist i sin egen förmåga att kunna prestera höga resultat verkar vara 

ännu en anledning för E-elever att inte sikta på A.  

 

Vad motiverar elever till förberedelsen inför teoretiska prov? 

 E-eleverna anser att studiemotiverade klasskamrater är positivt för deras egen 

studiemotivation, och på samma sätt kan då ett anti-pluggklimat bli en anledning 

för dem att inte sträva mot högre betyg än E.  

 Gemensamt för både E- och A-eleverna är att deras framtidplaner i form av ett 

arbete som elektriker verkar vara en av de främsta motivationsfaktorerna för 

hela utbildningen.  

 

5.1 Fortsatt forskning 

Genom att bedriva en fortsatt forskning inom de mer ”manligt inriktade 

hantverksprogrammen” (el, bygg, fordon, industri) tror jag att en bredare syn på 

elevernas motivationsaspekter skulle kunna urskönjas. Genom att göra en jämförande 

studie mellan en klass med enbart manliga elever och en med både tjejer och killar 

skulle kanske en djupare förståelse uppnås över hur genus påverkar studiemotivationen. 

 

En annan aspekt som hade varit intressant att studera är hur stor påverkan som 

gruppdynamiken i form av pluggkulturer har olika klasser. Hur skulle ett negativt 

studieklimat kunna förhindras innan det ”sätter sig i väggarna”? 
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Bilaga 1 
ENKÄT 

Namn:________________________________________ 

Vad har du tänkt göra direkt efter att du har tagit studenten?  
Kryssa endast ett alternativ. 

 

o Arbeta som elektriker (eller något som har stark anknytning till elbranschen) 

 

o Arbeta med något annat 

 

o Läsa vidare på högskola/yrkeshögskola/folkhögskola 

 

o Resa (under en längre period) 

 

o Vet inte 

 

 

Vilket betyg siktar du på i kursen…?  Ringa in betyget. 

Elinstallationer 

 F E D C B A 

Fastighetsautomation 

 F E D C B A 

Kommunikationsnät 1 

 F E D C B A 

Kommunikationsnät 2 

 F E D C B A 

Belysningsteknik 

 F E D C B A 

Elmotorstyrning 

 F E D C B A 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

INTERVJUFRÅGOR  

 

Inledande frågor 

 Hur ser du på dina år här på El- och Energiprogrammet? 

 

 Vad har varit mest utvecklande? 

 

 Finns det något som du önskar att du hade gjort annorlunda? 

 

 Känner du stolthet över ditt yrkesval? 

 

o Vad har du för planer för framtiden? 

 

 

Syn på betyg 

 Om jag säger ordet ”betyg”; hur tänker du då angående dina yrkeskurser? 

 

o Vad strävar du efter om du går en kurs och du känner ska du satsa allt 

eller ska du ligga på nivån så att du precis klarar dig? 

 

o Har det någon betydelse för dig – själva betyget i sig eller är det bara 

bokstäver på ett papper? 

 

 Är betyget viktigt för dig? Varför/varför inte? 

 

o Hur tror du att du får användning för det i fortsättningen? 

 

o Skulle det kännas skillnad om du kom till ett företag och sökte jobb med 

högsta delen höga betyg eller högsta delen godkända betyg? 

 

 Varför tror du att det finns betyg? 

 

o Siktar du framåt mot högskolan på något vis? 

 

 

Inre motivation/prioritering 

 Känner du att du har tid för studier efter skoltid? Varför/varför inte? 

 

o Vissa känns som att de inte alls har någon tid till studierna… 

 

 Får du hjälp med att läsa inför prov? Av vem? 
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o Läser du någon gång ihop med dina klasskamrater? 

 

 Prioriterar du vissa teoretiska prov? Vilka/varför? 

 

 Hur kommer du ihåg utsatta datum för teoretiska prov? 

 Brukar du berätta hemma att du har fått ett provresultat? Varför/varför inte? 

 

o Tycker du att ni har mycket prov? 

 

 Hur ser din motivation ut om man jämför teoretiska prov med praktiskt arbete i 

verkstaden? 

 

o Vart känner du att du lär dig mest? 

 

 

Yttre motivation 

 Har du någon yttre motivation (till exempel belöning) som påverkar dig positivt 

till att studera inför ett teoretiskt prov? 

 

o Har du någon belöning – om jag får det här resultatet får jag gå och köpa 

mig det… 

 

 Brukar du få eller ge dig själv någon belöning eller bestraffning i samband med 

teoretiska studier efter skoltid? 

 

 Brukar du få eller ge dig själv någon belöning eller bestraffning i samband med 

resultatet du fått på provet? 

 

 Förändrar en ev. belöning/bestraffning din motivation/ambition? 

 

o Om du får 500:- om du får alla rätt på nästa teoretiska prov – skulle du 

plugga mer då? 

 

Framtid 

 Tror du att dina prestationer i skolan kommer att avgöra hur du lyckas i livet?  

 

 Känner du i så fall krav på att prestera bra i skolan? 

 

o Finns det någon som kräver att du ska klara av utbildningen? 
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I vilken omfattning påverkar dina klasskamrater ditt engagemang för att studera inför ett 

teoretiskt prov i ett yrkesämne?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Väldigt lite   Väldigt mycket

                      

 

 

I vilken omfattning påverkar dina föräldrar ditt engagemang för att studera inför ett 

teoretiskt prov i ett yrkesämne? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Väldigt lite          Väldigt mycket 

 

 

I vilken omfattning påverkar läraren ditt engagemang för att studera inför ett teoretiskt 

prov i ett yrkesämne? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Väldigt lite             Väldigt mycket 

 

 

 

 

 

 


