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Abstrakt

Syftet  med  studien  var  att  ge  en  förståelse  för  undervisningens  betydelse  för  elevens 
motivation i kärnämnet engelska vid fordonsprogrammet. För att besvara syftet genomfördes 
en kvalitativ semistrukturerad intervju med sex gymnasieelever vid fordonsprogrammets gren 
transport. Resultatet visade att eleverna upplevde ämnet i sig både tråkigt och svårt, speciellt 
grammatiken. Det eleverna upplevde som motiverande var delaktighet, när de fick vara med 
att  bestämma om till  exempel  arbetsformer.  Vidare  ansåg  eleverna  att  även  den  tekniska 
engelskan var mycket motiverande, något de gärna ville ha mer av.
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Förord

Jag  vill  börja  med  att  tacka  de  involverade  gymnasieskolorna,  med  personal,  för  att  de 
öppnade sina dörrar för mig och mina ämnesintervjuer. Jag vill också tacka de elever som 
ställde upp för intervju för ett gott samarbete och många bra inlägg. Sen vill jag tacka min 
handledare Mats Danell,  universitetslektor  vid institutionen för konst,  kommunikation och 
lärande, Luleå Tekniska Universitet, för hans engagemang och för all hjälp, stöttning, tips och 
råd som jag fått under vägens gång. Sist men inte minst vill jag tacka min familj för deras stöd 
och tålamod under denna process. Speciellt vill jag tacka min syster som hela tiden har funnits 
där som ett bollplank och hjälpt mig att komma vidare när jag har fastnat.

Liza Qvarnlöf,
Östanbäck 2012-01-10
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Inledning

Under mina år som yrkeschaufför, på olika områden inom transportbranschen, har jag haft 
kontakt  med  ett  ganska  stort  antal  elever  från  fordonsprogrammet,  gren  transport.  Detta 
genom att dessa elever har varit ute på företagen för att genomföra sin arbetsplatsförlagda 
utbildning, APU. Min erfarenhet av dessa elever har gett mig blicken av att de är mycket 
intresserade, motiverade och brinner för sitt karaktärsämne och blivande yrke. Däremot har 
eleverna uttryckt  ett  visst  missnöje kring kärnämnena,  de upplevs som jobbiga,  svåra och 
totalt omotiverande.

När jag under min utbildning till yrkeslärare har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning, 
VFU,  har  jag  funnit  att  detta  fenomen  fortfarande  är  det  samma,  att  eleverna  upplever 
kärnämnena som omotiverande. Engelskan är det ämne eleverna ser som det klart svåraste 
och jobbigaste ämnet,  som jag upplever det.  Även nu under min nypåbörjade karriär som 
yrkeslärare vid fordonsprogrammet ser jag denna företeelse återkomma. Exakt vad detta beror 
på vet jag inte men jag hoppas att detta arbete kanske kan komma att belysa denna undran.

Jag  vet  av  min  yrkeskarriär  att  engelska  är  ett  viktigt  språk  att  kunna  inom  hela 
fordonsbranschen,  vare  sig  jag  arbetar  som  chaufför  eller  fordonsmekaniker.  Mycket  av 
materialet  som  används  i  dessa  yrkeskategoriers  vardag  är  skrivna  eller  ska  skrivas  på 
engelska.  Det  kan  vara  allt  från  fraktsedlar  och  ordrar  till  verkstadshandböcker  och 
diagnostikverktyg.  Dessutom har förmågan att  tala engelska blivit  allt  mer viktig eftersom 
utlandskontakterna inom fordonsbranschen har blivit vanligare.

Som jag ser det kommer våra ungdomar idag i kontakt med det engelska språket varje dag. De 
hör det på radio och tv, använder det via datorn och tv-spelen samt lyssnar på engelskspråkig 
musik. Med all denna input, känner en logiker som jag, att eleverna borde klara detta ämne 
med elegans. Så varför gör de då inte det? Kan det ligga i undervisningen?

Bakgrund

Forskning om motivation
Den  svenska  forskningen  som  behandlar  motivation  i  skolan  genomförs  till  stor  del  i 
Skolverkets regi, eller på uppdrag av Skolverket och utgår ofta från elevens tyckande. För att 
lära känna elevers inställningar och attityder till  skolan brukar Skolverket genomföra olika 
typer av enkätundersökningar.

I rapporten Attityder till skolan 2003 framgår det att majoriteten av eleverna finner det mycket 
viktigt att skaffa sig goda kunskaper i alla ämnen utom andra språk. Det framgår också att 27 
procent  av  gymnasieeleverna,  som  går  på  ett  program  med  APU,  arbetsplatsförlagd 
utbildning, anser att engelska varken är viktigt eller nödvändigt att lära sig. Samtidigt tycker 
95 procent av föräldrarna och 93 procent av allmänheten att det är viktigt  att uppnå goda 
kunskaper i engelska. I skolverkets resultatredovisning för det nationella provet i engelska 
2010 står det dessutom att 15 procent av fordonseleverna fick betyget Icke Godkänt på ett av 
delproven, receptive skills.
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I ett pressmeddelande 1997 gick skolverket ut med resultatet av en stickprovsundersökning 
gällande betygen i gymnasieskolan. Undersökningen visade att elever på yrkesförberedande 
program klarar karaktärsämnena bättre än kärnämnena. Så mycket som 20 procent av dessa 
elever fick betyget Icke Godkänt i kärnämnena engelska, matematik och svenska. Däremot 
var andelen Icke Godkända betyg inom karaktärsämnena betydligt lägre. Som exempel kan 
nämnas Fordonsyrkesteknik där endast 2 procent hade fått betyget Icke Godkänt. En orsak till 
detta,  som nämns  i  undersökningen,  är  att  intresset  för  karaktärsämnen  är  större  än  för 
kärnämnen och att undervisningen inom yrkesämnena är mer praktiskt upplagd.

I skolverkets senaste attitydrapport från 2009 står det att 4 av 10 elever upplever att skolan 
inte  kan  väcka  deras  intresse  till  att  lära  mer.  Dessutom tror  11  procent  av  pojkarna  på 
gymnasiet  att  de inte  kommer  att  ha någon nytta  av de kunskaper  de får  i  skolan.  Och i 
skolverkets attitydrapport från 2003 framgår det att gymnasieelever är missnöjda med att de 
inte får möjligheten att påverka och ha inflytande över skolarbetet, men de menar också att 
det skiljer sig mycket  på olika lärare.  Eleverna upplever dessutom lärarnas samarbete och 
planering som oangenämt.

Joanna Giota (2011) som är forskare vid Göteborgs universitet, har i artikeln Skoleffekter på 
elevers  motivation  och  utveckling gett  en  förklaring  till  varför  det  finns  en  så  begränsad 
mängd empirisk forskning kring elevmotivation. I artikeln avhandlar hon vikten av elevernas 
egen motivation för lärande och utveckling, men också vilka effekter skolan har, både direkt 
och indirekt. Giota menar att det finns många typer av svårigheter som påverkar forskningen 
och åskådandet av elevmotivation och i denna artikel diskuterar hon några av dessa. En av 
dessa svårigheter är respekten för elevernas olika personligheter och de särskilda behov som 
eleverna har.  En annan faktor  som försvårar  denna forskning är  att  begreppet  motivation, 
gäller även elevmotivation, är så svårt att definiera. Detta menar Giota beror på att man inom 
disciplinerna pedagogik, psykologi och pedagogisk psykologi behandlat begreppet motivation 
på så många olika sätt.

Håkan  Jenner  (2004)  skriver  i  sin  rapport  Motivation  och  motivationsarbete  i  skola  och 
behandling  att  ”motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande” (s.15). Han 
menar  att  motivation  är  en  följd  av  tidigare  lärdomar  och  bemötanden  och  inte  ett 
karaktärsdrag.  Jenner påpekar  därför vikten av förståelsen hur tidigare misslyckanden kan 
påverka självkänslan och därigenom motivationsarbetet. Men Jenner skriver också om hur en 
elevs  beteende  kan  ses  som en  avspegling  av  lärarens  förväntningar  och  vice  versa,  att 
positiva förväntningar leder till goda resultat och att negativa förväntningar leder till sämre 
resultat,  något  som även  kallas  för  Pygmalion  effekten.  ”Det  är  pedagogens  uppgift  att  
försöka förstå sin elev, men det är inte hans/hennes uppdrag att försöka förstå pedagogen” 
(s.23).

Maj-Lis Hörnqvist (1999) skriver i sin rapport Upplevd kompetens om att psykologiska behov 
som  kompetens,  självbestämmande  och  samhörighet  alla  är  relevanta  för  motivationen. 
Genom  att  till  exempel  förstå  varför  en  uppgift  ska  göras  och  på  vilket  sätt  den  ska 
genomföras, stärks motivationen och viljan att lägga ner den energi som behövs för att få 
uppgiften gjord på ett bra sätt. Vilket i sin tur leder till ett meningsfullt lärande och en känsla 
av kompetens. Hörnqvist skriver också om hur låg motivation kan vara en effekt av tidigare 
misslyckanden och felaktiga lärandeförhållanden.

Mikael Lundgren & Kent Lökholm (2006) beskriver i sin bok  Motivationshöjandesamtal i  
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skolan skillnaden mellan den inre respektive den yttre motivationen. Den yttre motivationen 
skildras  som en utifrån kommande kraft,  som kan bearbeta  de inre processerna.  Den inre 
motivationen hämtar  i  stället  kraften ur känslan av den egna förmågan och kompetensen. 
Denna känsla menar Lundgren, Lökholm är avgörande för vad vi vill göra, på vilket sätt vi 
vill göra dem, hur länge vi orkar hålla på och för vilka känslor vi får när vi utför en aktivitet. 
Lundgren, Lökholm skriver också om vikten av att berömma och ge feedback på rätt sätt och 
vid rätt tillfälle, för att det ska få en positiv effekt. De betonar även viken av att inte bestraffa 
eftersom det i regel leder till motstånd och motsatt effekt.

Motivation och lärandeteorier
Till  grund för all  forskning som handlar om människan ligger de utvecklingspsykologiska 
teorierna.  Dessa teorier  delas i  regel  in i  fem olika perspektiv:  Inlärningsperspektivet,  det 
psykodynamiska,  det  kognitiva,  det  interaktionistiska  och  det  utvecklingsekologiska 
perspektivet. Synen på lärande och utveckling skiljer sig åt inom de olika perspektiven. Philip 
Hwang och Björn Nilsson har i sin bok Utvecklingspsykologi (2003) beskrivit dessa skillnader 
och hur de mest framstående forskarna inom respektive perspektiv har påverkat vårt sett att se 
på  inlärning  och  motivation  idag.  Även Olga  Dysthe  har  i  sin  bok  Dialog,  samspel  och 
lärande (2003) beskrivit olika teoriers påverkan på motivationen.

Enligt Hwang, Nilsson (2003) är det mest grundläggande perspektivet det psykodynamiska 
med Sigmund Freud i  spetsen.  Enligt  Freud styrs  människan dels av olika grundläggande 
drifter, dels av de tre delarna som bildar personligheten, Detet, Jaget och Överjaget. Dessa 
delar formas av de erfarenheter människan får under olika stadier i barndomen och kan senare 
påverka beteendet.  ”Allt mänskligt beteende har en orsak, det finns inget som är tillfälligt  
eller slumpartat” (s.35). Det psykodynamiska perspektivet menar att en individs handlande 
påverkas  av  tidigare  erfarenheter,  det  vill  säga  en  konflikt  i  det  förflutna  kan  styra 
utvecklingar i nutid.

Inlärningsperspektivet, menar Hwang, Nilsson (2003) eller behaviorismen som det heter idag 
ser på inlärning som ett resultat av positiv eller negativ förstärkning. Enligt Dysthe (2003) 
anser behavioristerna att denna yttre motivation i form av belöningar och straff är det som 
avgör om ett beteende förstärks eller försvaga. Burrhus Frederic Skinner är en av företrädarna 
för behaviorismen och han menade att om vi får någon typ av belöning för ett visst beteende, 
kommer vi att reprisera det beteendet igen (Hwang, Nilsson, 2003). Det vill säja att om vi får 
en  positiv  förstärkning  blir  vi  mer  motiverade  att  upprepa  beteendet  igen.  En  negativ 
förstärkning  däremot  innebär  att  motivationen  minskar.  Forskningen  inom 
inlärningsperspektivet  har  lärt  oss  mycket  om  miljöns  inverkan.  Till  exempel  har  denna 
forskning bidragit till en förståelse för att beteenden, som vi förr kallade medfödda eller djupt 
rotade problem, egentligen påverkas av miljön omkring oss. ”Även om miljön inte utgör hela  
förklaringen till ett problem, kan detta ändå ibland lindras genom en förändring av miljön” 
(s.33).

Det interaktionistiska perspektivet, skriver Hwang, Nilsson (2003), utgår från att människan 
är en social varelse och att det är i interaktionen med andra som utvecklingen sker. Fokus 
ligger  på kommunikation  och relationer  mellan människor.  Georg Herbert  Mead är en av 
företrädarna och han menade att det är samspelet mellan människor som ger både den sociala 
och den personliga utvecklingen. För att ett barns utveckling ska bli positiv är det viktigt att 
omgivningen förmedlar positiva förhållningssätt.
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Det  utvecklingsekologiska  perspektivet  handlar,  enligt  Hwang,  Nilsson  (2003),  om vilket 
inflytande  den  sociala  miljön  har  på  människans  utveckling.  Urie  Bronfenbrenner  är 
upphovsmannen  bakom  detta  perspektiv  och  menade  att  miljön  (familj,  grupper, 
organisationer  och samhället)  runt en individ på olika sätt  påverkar människans beteende. 
”Hur en elev fungerar i skolan styrs inte bara av det som sker i skolan utan även av hur 
familjen fungerar och vilka kamrater eleven har” (s.53). Bronfenbrenner delade in miljön i 
fyra  nivåer:  mikro,  meso,  exo  och  makro  och  menade  på  att  ju  mer  dessa  system  kan 
samverka  ju  mer  fördelaktigt  är  det  för  barnet.  Till  exempel  att  föräldrarna  går  på 
föräldramöten och utvecklingssamtal på förskola och skola. Detta gör att riktlinjerna inom de 
olika mikrosystem bättre stämmer överens.

Jean Piaget representerar det kognitiva perspektivet som fokuserar på hur barns och vuxnas 
tankar  formas  och  analyseras  och  hur  dessa sedan influerar  handlandet  (Hwang,  Nilsson, 
2003). Enligt Piaget utgör den aktiva nyfikenheten kärnan i intelligensen och han lär ha sagt 
att  ”kunskapsmedvetenhet växer fram ur handling”  (s.48). Kognitivisterna framhåller på så 
vis den inre motivationen och menar att vi i grunden är naturligt motiverade att lära oss nya 
saker,  men  en  förutsättning  är  variation  på  aktiviteter.  Enligt  Dysthe  (2003)  anser 
kognitivisterna också att motivation uppkommer då vi upplever kognitiva konflikter, det vill 
säga när våra tidigare kunskaper inte stämmer överens med det nya.

En annan företrädare för det kognitiva perspektivet som Hwang, Nilsson (2003) skriver om är 
Lev Vygotskij, men till skillnad från Piaget ansåg han att barns utveckling är kulturspecifika. 
Han menade att utvecklingen är en produkt av barnets sociala interaktion med bland annat 
familj och lärare. ”Både formell och informell undervisning tillsammans med kunnigare och  
mer erfarna familjemedlemmar eller lärare är viktiga förutsättningar för barnens sociala och 
kulturella utveckling” (s.50).

Dysthe  (2003)  skriver  om det  komplement  som finns  till  det  kognitiva  perspektivet,  det 
sociokulturella  perspektivet.  Dels  anser  man  här  att  samhället  och  dess  kultur  kring 
motivation är en påverkande faktor. Dels menar man också att upplevelsen av meningsfullhet 
är det som stimulerar motivationen till att lära. Detta innebär att skolan måste lyckas skapa en 
stimulerande  läromiljö  och  ett  klimat  där  lärandet  är  värdesatt  av  alla  för  att  höja 
motivationen.  Men det  innebär  också att  skolan måste  frambringa  situationer  som gör  att 
eleven känner sig uppskattad och på så vis får en meningsfullhet.  ”Redan att delta i och bli  
uppskattad i en grupp ger motivation för fortsatt lärande” (s.38).

Dysthe  skriver  även  om  hur  inlärning  och  undervisning  påverkas  av  olika  teorier. 
Behaviorismen  är  den  teori  som  har  eller  haft  störst  inflytande  på  undervisning  och 
bedömning i  skolan. Här av kommer den målstyrda skolan,  där elevernas lärande ska ske 
genom små steg i trappform och där varje mål måste undervisas separat.  Det vill säga att 
eleverna först måste lära sig grunderna för att sedan successivt kunna bygga vidare på dessa. 
Inom den kognitiva teorin, eller den konstruktivistiska inlärningsteorin, ses lärandet som en 
framåtskridande process där elevernas tidigare kunskaper vävs samman med de nya och på så 
vis  kommer  till  nya  insikter.  Enligt  Dysthe är  det framför  allt  Piagets  teorier  kring barns 
utveckling, att lärande sker genom flitigt intresse för ämnet på lektionerna, som har legat till 
grund för det förändrade sättet att undervisa som nu finns mer och mer. Till exempel läggs 
metakognition in allt mer i undervisning och bedömning, ofta i form av loggskrivningar och 
självvärderingar.
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Även om det inte finns någon sociokulturell inlärningsteori präglas ändå undervisningen idag 
av det  sociokulturella  synsättet,  att  lärande  sker  genom deltagande i  social  praktik,  enligt 
Dysthe.  Man menar  på att  lärandet  har med relationer  att  göra,  att  allt  undervisande sker 
genom samspel och kommunikation med andra. Den sociokulturella teorin trycker också på 
vikten  av  en  bra  balans  mellan  det  individuella  och  det  sociala  för  att  uppnå en  så  god 
lärandemiljö som möjligt.

Jere Brophy (1998) skriver i sin bok Motivating students to learn om olika teorier som finns 
kring  motivation,  både  de  utvecklande  och  de  inre  motivationsteorierna. 
Beteendeförstärkningsteori  till  exempel  går  ut  på  att  ett  gott  arbete/beteende  belönas. 
Behovsteori handlar om att människans beteende är ett svar på de grundläggande behoven. 
Här tar Brophy upp Abraham Maslows berömda behovstrappa, där behoven är uppdelade i 
fem steg och där de första behoven måste tillfredställas före nästa stegs behov kan tillgodoses.

1. Fysiska behov
2. Säkerhetsbehov
3. Kärleksbehov
4. Högaktningsbehov
5. Självförverkligandebehov

”In the classroom, Maslow´s hierarchy implies that students who come to school tired or 
hungry are unlikely to become engrossed in lessons” (s.5).

I Håkan Jenners (2004) rapport,  Motivation och motivationsarbete i skola och behandling, 
står det om hur den kognitiva motivationsteorin påverkar en individs handlande. Det vill säga 
vilka  tankar,  gissningar  och  förhoppningar  som en  individ  har  om vad  som ska  hända  i 
framtiden. De tidigare erfarenheterna kring måluppfyllelse, om det är möjligt eller inte, ligger 
till grund för om individen lyckas eller misslyckas. Jenner menar också att pedagogik handlar 
om hur  människor  blir  delaktiga  i  sitt  eget  och  det  omgivande  livet,  genom dialog  och 
samspel med andra.

Den  danske  forskaren  Knud  Illeris  (2007)  skriver  i  sin  bok  Lärande  om  Lärandets  Tre 
Dimensioner vilka är; Innehålls-, drivkrafts- och samspelsdimensionen. Innehållsdimensionen 
beskriver Illeris som kunskap, förståelse och färdigheter. Det vill säga kunskap, det individen 
vet, leder till förståelse som i sin tur utvecklar färdigheter. Detta hjälper till att ge livet en 
mening, förmågan att klara av den och funktionalitet i omgivningen. Men grunderna är en 
förutsättning för att man sedan ska kunna utvecklas vidare.

Med drivkraftsdimensionen menar Illeris att människans drivande kraft består av motivation, 
känslor  och  vilja  och  att  motivationen  agerar  en  mycket  viktig  roll  för  lärandet. 
Drivkraftsdimensionen handlar helt enkelt om, att om man tycker om det man gör lär man sig 
lättare och att det går åt mycket mental energi och motivation för att kunna lära. Men Illeris 
menar samtidigt att denna drivkraft inte behöver vara av positivt slag utan att motivation även 
kan  uppkomma  av  konflikter  och  störningar.  Vilket  till  exempel  kan  ske  när  ens 
föreställningar  inte  stämmer  överens  med  det  man  upplever.  Med  detta  menar  Illeris  att 
lärandeprocessen  ofta  är  en  ganska  ojämn  utvecklingsprocess  och  att  utmaningarna  i 
lärandesituationen måste ligga i fas med elevens utvecklingsnivå. Annars finns det risk för att 
lärandet helt går till spillo, detta gäller både om eleven upplever en uppgift för lätt eller för 
svår. I min studie är det drivkraftsdimensionen jag kommer att ta fasta på.
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Samspelsdimensionen handlar om samarbete, handling och kommunikation. Här menar Illeris 
att individen, genom att integrera sig i sociala sammanhang, utvecklar sin socialitet och sina 
erfarenheter. Det betyder att allt lärande sker i samspel med andra och omgivningen, vilken i 
sin tur påverkar individens uppmärksamhet och fokusering på lärandet.

Innehållsdimensionen  och  drivkraftsdimensionen  utgör  enligt  Illeris  den  individuella 
tillägnelseprocessen medan samspelsdimensionen står för de sociala perspektiven av lärandet. 
Illeris  menar  att  samtliga  tre  dimensioner  måste  vara  aktiva  samtidigt  för  att  lärande  ska 
uppstå, vilket kan illustreras med hjälp av lärotriangeln, se figur 1.

I denna studie är syftet i första hand att lägga fokus på drivkraftsdimensionen, det vill säga 
hur  motivationen  påverkas  av  undervisningen.  Det  innebär  att  innehållsdimensionen  och 
samspelsdimensionen uppmärksammas i syfte att belysa drivkraftsdimensionen.

I  figur  1  utgör  cirkeln  samhället  och  triangeln  läroprocessen  (Illeris,  2007).  Längst  ner  i 
triangeln hittar vi omvärlden, den yttre sociala och materiella grunden och längst upp finner vi 
individen. Mellan dessa sker, enligt Illeris, ett ständigt samspel, vilket utgörs i figur 1 av en 
dubbelsidig lodrät pil, vilket ingår i samtliga läroprocesser. I innehåll ligger det vi lär oss och 
i drivkraft finns motivationen. Mellan dessa två dimensioner påträffas en dubbelriktad vågrät 
pil som står för tillägnelseprocessen. Denna process handlar om hur individen tillägnar sig 
kunskap och den dubbelriktade pilen betyder att både innehåll och drivkraft behövs för att 
lärande ska ske.

Figur 1 Lärandet tre dimensioner
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Illeris har dessutom delat in lärandet i fyra olika typer; kumulativt, assimilativt, ackumodativt 
och transformativt  lärande.  Kumulativt  lärande handla om det grundläggande lärandet,  det 
som sker innan individen fått några referensramar alls. Det vill säga nyinlärning. Assimilativt 
lärande  kännetecknas  av  att  ny  kunskap  läggs  till  eller  plussas  på  den  gamla,  så  kallat 
vardagligt lärande. Ackumodativt lärande präglas av att den gamla kunskapen helt eller delvis 
måste  omstruktureras  när  det  kommer  in  ny kunskap.  Transformativt  lärande  sker  när  en 
större mängd gammal kunskap måste om distribueras på en gång, som vid till  exempel en 
livskris.  Denna form av  lärande  är  direkt  personlighetsförändrande  och  innebär  oftast  en 
inverkan på individens hela liv. I dagens världsomspännande samhälle,  där kunskap är ett 
viktigt konkurrensmedel, menar Illeris att trycket på lärande och personutveckling i många 
länder har blivit allt högre. Speciellt på de områden som bedöms vara mest betydelsefulla rent 
professionellt. Det handlar inte längre bara om att lära sig så mycket som möjligt utan även att 
lära sig det på rätt sätt.

Förankring i styrdokumenten
Som grund för allt  skolarbete ligger de olika styrdokument som regeringen, riksdagen och 
skolverket  har  tagit  fram.  Dessa  dokument,  skollagen,  gymnasieförordningen,  läroplaner, 
programmål och kursplaner, är till för att säkra elevernas utbildningskvalité. I skollagen står 
det förklarat att samtliga barn och elever ska ha tillgång till en likvärdig utbildning oavsett 
bostadsort, sociala och ekonomiska förhållanden (Svensk författarsamling, 2010).

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, under rubriken Skolans ansvar står det att 
skolans huvuduppgift är att  ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna 
skall tillägna sig och utveckla kunskaper” (s.5). För att kunna genomföra dessa uppgifter på 
ett tillfredställande sätt måste vi veta vilka förutsättningar varje elev har, på vilket sätt eleven 
lär och vad denne anser är motiverande. Denna studie hoppas kunna ge svar på vad elever 
anser är  motiveranden och vilken  betydelse  det  har  när  det  gäller  kärnämnet  engelska  på 
fordonsprogrammet.

I  Skolverkets  (2000)  programmål  för  fordonsprogrammet  står  det  att:  ”Utbildningen 
förbereder  för  både  nationella  och  internationella  verksamheter,  vilket  ställer  krav  på  
språkkunskaper och förståelse av andra kulturella mönster”  (s.9). Även vikten av samspel 
mellan  kärnämnen och karaktärsämnen tas  upp i  programmålen.  Bland annat  står  det  om 
vikten av att tänka programinriktat snarare än ämnesinriktat, detta för att eleverna ska uppleva 
undervisningen som meningsfull.  Det står också att programmålen ska ligga till  grund för 
undervisningsplaneringen  i  de  olika  ämnena  samt  fungera  som underlag  vid  elevers  och 
lärares gemensamma planering.

Även i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, beskrivs vikten av att se samband för 
en god kunskapsutveckling. Vidare i programmålen, under rubriken  Skolans ansvar står det 
att eleverna, efter fullföljd utbildning, ska kunna kommunicera på svenska och engelska så att 
både behovet inom yrket och samhällslivet tillgodoses. I kommentarerna till programmålen 
står det att: ”Språkkunskaper är viktiga av flera skäl” (Skolverket, 2000, s.11). Till exempel 
är  inte  alla  verkstadshandböcker  översatta  till  svenska,  plus  att  mycket  av 
informationsmaterialet  inom  fordonsbranschen  endast  finns  på  engelska.  Och  inom 
transportbranschen finns det vissa uppdrag som kräver att man ska kunna kommunicera på 
olika språk, speciellt när det gäller transporter till och från utlandet. För att vara behörig att 
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läsa gymnasiekursen Internationella godstransporter måste till exempel eleven ha läst minst 
ett modernt språk enligt skolverket.

Under rubriken Mål att uppnå i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står det klart 
och tydligt att:  ”Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program 
inom gymnasieskolan kan använda engelska på ett funktionellt sätt i yrkes- och vardagsliv 
och för fortsatta studier” (s.10). 

Den obligatoriska  engelskakursen för samtliga gymnasieelever  heter  Engelska A, EN1201 
(Skolverket,  2000),  och är  på  100 poäng.  I  ämnets  karaktär  och uppbyggnad  står  det  att 
”kursen skall öka elevens tilltro till den egna språkliga förmågan i engelska” (s.36). Och ett 
av ämnets syften är att eleven ska ”vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära  
sig engelska” (s.34).

I målen för Engelska A kursen framgår det att eleven, efter avslutad kurs, både ska kunna 
förstå,  skriva  och  prata  engelska.  I  ett  av  målen  står  det:  ”Eleven  skall  kunna  läsa  och 
tillgodogöra  sig  texter  med varierat  sakinnehåll,  särskilt  sådana texter  som anknyter  till  
studieinriktningen eller egna intresseområden” (s.37).

Reflektion
I ovanstående styrdokument står det att skolans huvuduppgift är att skapa förutsättningar för 
att  eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper.  Dessa förutsättningar  anser jag handlar  om 
motivation, eftersom motivation är en förutsättning för allt lärande enligt Illeris (2007).

Det  står  också  om att  utbildningen  vid  fordonsprogrammet  förbereder  eleverna  för  både 
nationella och internationella verksamheter, vilket ställer krav på goda språkkunskaper. Till 
exempel står det att varje elev ska kunna använda engelska på ett praktiskt sätt i sitt yrkesliv. 
Detta eftersom det inom branscherna finns vissa uppgifter  där kunskaper i engelska är ett 
krav.

I målen för engelskakursen är det skrivet att eleverna ska kunna läsa texter som anknyter till 
fordonsbranschen eller egna intresseområden. Detta tror jag är mycket viktigt att ta fasta på 
om vi ska lyckas med att öka elevernas tro på sin egen förmåga och utveckla sin lust att lära 
engelska.

På flera punkter trycker styrdokumenten på värdet av att se samband mellan kärnämnen och 
karaktärsämnen. Om eleverna ska uppleva undervisningen som meningsfull är det viktigt att 
tänka programinriktat i stället för ämnesinriktat. Detta ska enligt programmålen även ligga till 
grund för undervisningsplaneringen i samtliga ämnen och fungera som underlag vid elevers 
och lärares gemensamma planering (Skolverket, 2000).

Att  tänka programinriktat  och planera  undervisningen i  samtliga  ämnen efter  inriktningen 
anser  jag  skulle  höja  elevernas  motivationsnivå  i  alla  ämnen,  inklusive  engelska.  Detta 
eftersom det är lättare att lära sig sådant man tycker om och är intresserad av (Illeris, 2007).
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Syfte

Syftet  är  att  beskriva  och  ge  en  förståelse  för  undervisningens  betydelse  för  elevens 
motivation i kärnämnet engelska vid fordonsprogrammet.

Följande frågeställningar avser att fånga elevernas perspektiv;

• Hur inverkar lektionsinnehållet på elevernas motivation?
• Hur inverkar olika läromedel på elevernas motivation?
• Hur påverkar olika arbetsformer elevernas motivation?
• Hur påverkar delaktighet elevernas motivation?

Metod

Begreppsdefinitioner
Begreppsförklaringen av motivation är enligt nationalencyklopedin ”psykologisk term för de 
faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”.

I skollagen (Svensk författningssamling, 2010) definieras undervisning:  ”sådana målstyrda 
processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande  
genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”.

De  aspekter  av  undervisningen  jag  kommer  att  uppmärksamma  i  min  studie  är 
lektionsinnehåll, läromedel, arbetsformer samt delaktighet.

Datainsamling
Jag började mitt  arbete med att göra en litteraturstudie för att få en bättre förståelse kring 
motivationsproblematiken.  För  att  få  fram  den  litteratur  som  använts  valde  jag  följande 
sökord: Motivation, attityd, lärande, engelska, yrkesförberedande program. Jag har dessutom 
använt  mig  av  litteratur  som presenterats  under  utbildningen,  Professionsinriktat  lärande. 
Eftersom de intervjuade eleverna går efter den gamla läroplanen, Lpf 94, tills de tar studenten, 
har jag valt att inte referera till den nya läroplanen GY11.

Val av studie
Jag  valde  att  göra  en  kvalitativ  forskningsintervju  eftersom  jag  ansåg  att  den  typen  av 
undersökning skulle passa mitt syfte väl, då syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att 
få förståelse för hur den intervjuade upplever vardagsvärlden (Steinar Kvale, Den kvalitativa  
forskningsintervjun,  2009).  Tanken  var  att  göra  en  halvstrukturerad  livsvärldsintervju.  En 
livsvärldsintervju har, enligt Kvale, som mål att genom intervjupersonens berättelser kring sitt 
liv, förtydliga meningen av de skildrade företeelserna, det vill säga försöka förstå världen ur 
den intervjuades synvinkel. Att intervjun är halvstrukturerad betyder att den inte är ett öppet 
vardagligt samtal, men den är inte heller som ett slutet frågeformulär, utan hamnar någonstans 
mitt i mellan.
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Som instrument vid intervjun valde jag att använda mig av en intervjuguide, se bilaga 1. Detta 
eftersom  jag  ansåg  att  denna  typ  av  manus  skulle  passa  bra  till  den  halvstrukturerade 
livsvärldsintervju jag hade tänkt genomföra. Intervjuguiden utformade jag utifrån mitt syfte 
och mina frågeställningar. Jag valde att dela in intervjuguiden i olika områden med ett antal 
öppna frågor i varje område. Det på grund av att jag ville hålla graden av standardisering och 
strukturering  på  medel,  så  att  jag  både  kunde  ha  lite  kontroll  på  svarsalternativen  men 
samtidigt få så uttömmande svar som möjligt.

Enligt Patel Runa (Forskningsmetodikens grunder, 2003) är låg grad av standardisering och 
strukturering vanlig vid en kvalitativ intervju. Vilket ger en möjlighet att antingen formulera 
frågorna i förväg, jobba med ett tema eller att ha frågeområden att hålla sig till. Jag valde att 
använda mig av det senare.

Områdena i intervjuguiden delade jag in efter Knud Illeris (2007) tre dimensioner om lärande. 
Det vill säga att jag, efter de inledande frågorna kring individens bakgrund, började med att 
fråga om delaktighet och innehåll vid kursintroduktionen. Därefter frågade jag om innehållet 
på lektionerna, om läromedlen och arbetsformerna. Sedan ställde jag frågor om hur individen 
upplevde innehållet, vad som var motiverande i de olika momenten och avslutade därpå med 
frågor om bedömning. Inom varje område började jag med att ställa frågor som gav svar på 
”vad”, detta för att först fastställa intervjupersonens fakta och innehåll kring varje område 
(Kvale, 2009).

Därefter  ställde  jag  frågor  som  besvarade  ”hur”,  för  att  få  svar  på  intervjupersonens 
upplevelser och känslor inom varje område (Kvale, 2009). I slutet av varje avsnitt frågade jag 
om det var något eleven ville ändra på inom just det området. För varje faktafråga jag fick 
svar på planerande jag att ställa en följdfråga kring motivationen.  Detta för att säkerställa 
syftets mening i att ge en förståelse för undervisningens betydelse för motivation.

Urval
Eftersom det  var  en  kvalitativ  forskningsintervju  jag  skulle  göra  använde  jag  mig  av  ett 
selektivt urval, vilket enligt Conny Svenning (Metodboken, 2003) alltid är förfarandet i en 
kvalitativ studie. I min undersökning valde jag att rikta in mig på pojkar och flickor som går 
fordonsprogrammet gren transport år 2 och 3 på gymnasiet. Anledningen till detta urval är att 
det är precis denna typ av elever jag kommer att arbeta med när jag är klar och har fått min 
examen. Orsaken till att jag valde år 2 och 3 är flera. Dels har eleverna hunnit få tillräcklig 
erfarenhet  av lektioner  i  kärnämnet  engelska på fordonsprogrammet för att  kunna besvara 
mina frågor, dels har de alla fyllt 18 år vilket gör att de själva kan bestämma om de vill delta i 
undersökningen eller inte.

Ytterligare en anledning till att jag valde att intervjua elever i år 2 och 3 är att grenvalet sker 
till år 2. Med det menas att år 1 på gymnasiet är ett gemensamt år för samtliga elever vid 
fordonsprogrammet och att de till år 2 väljer vilken inriktning de vill läsa vidare på. Det finns 
fem olika grenar att välja mellan, varav transport är en av dem.

Skälet till att jag har valde att intervjua elever i både år 2 och 3 istället för bara i en årskurs 
var  bristen  på  flickor  inom  fordonsprogrammet.  Genom att  täcka  två  årskurser  var  min 
förhoppning att få tag på lika många tjejer som killar att intervjua. Jag önskade endast denna 
blandning av tjejer och killar för att få en så stor bredd på svaren som möjligt, inte för att 
särskilja svaren i fråga om genus.
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Genomförande
Eftersom jag helt saknade erfarenhet av att göra intervjuer genomförde jag två provintervjuer, 
med elever i samma årskurser men inom ett annat program. Detta för att dels testa hur väl 
intervjuguiden  och  frågorna  fungerade,  dels  för  att  träna  min  intervjuteknik.  Därefter 
analyserade jag både min egen insats  och vad guiden hade gett  för svar. Provintervjuerna 
resulterade i att jag reviderade intervjuguiden något, främst gällande omformulering av några 
av frågorna.

Därefter började jag med att kontakta ett par gymnasieskolor i norra norrland för att höra mig 
för om jag fick komma dit och göra några intervjuer. Efter ett par positiva svar valde jag ut 
två av dessa skolor att besöka. Att jag inte åkte ut till samtliga skolor vars svar varit positivt 
berodde främst på tidsmässiga och ekonomiska skäl. På plats på skolan fick jag med hjälp av 
lärarna veta vilka elever som gick i årskurs 2 respektive årskurs 3 på fordonsprogrammet gren 
transport.  Därefter  tog jag min diktafon, intervjuguide och godkännandebrev och gick ut i 
klasserna för att samtala med eleverna.

Väl ute i klasserna presenterade jag mig och berättade kort om anledningen till mitt besök. 
Sedan frågade jag om det fanns några elever som var intresserade av att ställa upp för en 
intervju och bokade upp tider med dessa till senare under dagen. Anledningen till att jag inte 
bokade upp tider med eleverna till en annan dag berodde främst på praktiska och tidsmässiga 
skäl. En ytterligare förhoppning med att träffa eleverna igen samma dag var att intervjuerna 
skulle bli så spontana och avslappnade som möjligt. Jag räknade med att varje intervju skulle 
ta mellan 30 och 45 minuter, beroende på hur utförligt intervjupersonernas svar skulle vara.

Jag började intervjuerna med att närmare förklara för eleven vem jag var och varför jag ville 
intervjua just den eleven.  Jag berättade också att eleven skulle hållas helt  anonym och att 
endast jag skulle veta vem som hade sagt vad, ingen annan. Därefter frågade jag om det var 
okej att jag spelade in samtalet och eleven fick skriva på ett godkännandebrev (se bilaga 2). 
Sedan genomförde jag intervjuer med sex enskilda elever, tre tjejer och tre killar fördelade 
mellan skolorna på följande sätt:

• Skola 1: En intervju i årskurs 2, tjej. En intervju i årskurs 3, kille
• Skola 2: Två intervjuer i årskurs 2, killar. Två intervjuer i årskurs 3, tjejer

Analys
Efter  att  intervjuerna  var  genomförda  lyssnade  jag  igenom inspelningarna  ett  par  gånger. 
Därefter skrev jag ut samtliga intervjuer ordagrant, utan punkter och kommatecken. Detta för 
att inte på något sätt påverka intervjusvaren (Kvale, 2009).

Sedan läste  jag  igenom texterna  förutsättningslöst  ett  par  gånger,  bara  för  att  lära  känna 
texterna innan jag skulle börja arbeta med dem. Sedermera började jag söka i texterna efter 
olika svarsmönster att jobba med. Jag valde här att använda mig av den gamla beprövade 
klipp och klistra metoden för att lättare få en överblick av var i texten de talade om vad och 
sätta  samman dessa.  Efter  att  ha samlat  de olika  textavsnitten  under  respektive  vad-fråga 
började jag fundera på hur de talade om vad under respektive kategori. På så vis sorterade jag 
om texten igen och samlade ihop avsnitt som visade på liknande mönster när det gällde hur de 
talade om vad.

11



Efter denna procedur tog jag mig an originaltexterna igen, denna gång för att bearbeta texten 
genom  att  sammanfatta  och  komprimera  den.  Jag  började  med  att  rensa  bort  språkliga 
upprepningar,  onödiga  ord  samt  rättade  till  krångliga  formuleringar.  Detta,  enligt  Kvale 
(2009), för att skapa en mer lättläst text utan att ta bort essensen av vad eleverna sagt i texten.

Därefter  sorterade jag in vad-frågorna i teman under olika rubriker för att  få fram en bra 
struktur att arbeta efter. Sedan sorterade jag även in hur-frågorna under dessa rubriker. Efter 
att ha fått fram en ganska bra struktur gick jag tillbaka till min förra bearbetning av texterna, 
klipp och klistra pappren. Därpå vävde jag samman dessa två bearbetningsmetoders resultat 
och gick tillbaka till syftet för vägledning. Efter att ha gått igenom hela arbetet en gång till 
valde jag att redovisa resultatet efter Illeris (2007) tre dimensioner om lärande, med fokus på 
drivkraftsdimensionen, och landade så i den slutgiltiga resultatredovisningen.

Resultat

Lektionsinnehåll och elevens motivation
Under  denna  rubrik  redovisas  vad  som  framkommit  i  elevernas  svar  rörande  glosor, 
grammatik, teknisk engelska och konversation.

Glosor
Vissa elever uppger att  de aldrig har läst  några glosor. Andra elever anger att  de har läst 
glosor, men i en annan form. Samtliga elever berättar att de aldrig har fått med glosor hem i 
läxa som sedan skulle förhöras dagen efter. Till exempel svarades det: ”Ja det tror jag fast vi  
hade inte att vi skulle ta hem en massa ord och plugga på till nästa dag”. Istället har en del 
elever, under lektionstid, fått en hel text där de skulle plocka ut vissa ord och skriva dem på 
engelska. Några regelrätta glostester har inte förekommit, däremot har de fått göra både prov 
och skrivit uppsatser samt gjort de nationella proven i engelska.

Glosorna är något som eleverna tycker ger motivation, detta eftersom de anser att det är bra 
och roligt att lära sig nya ord.

Grammatik
Grammatik är något som eleverna också har läst. Vissa elever var inte på det klara med vad 
exakt grammatik är, men efter en kort förklaring förstod de vad som i detta fall menades.

Samtliga elever anser att grammatik inte bidrar till motivationen utan snarare tvärt om, att det 
sänker drivkraften. Detta eftersom de upplever grammatik både tråkigt, svårt och komplicerat, 
men några visste samtidigt att det är en nödvändighet för att språket ska bli rätt uppbyggt. En 
elev  svarade:  ”Det  bidrar  egentligen  inte  så  mycket  (paus) den  drar  mest  bara  ner  för  
grammatik är inte roligt”.

Teknisk engelska
Även teknisk engelska påvisar eleverna att  de har läst.  Det har då framförallt  handlat  om 
fordonsinriktad engelska som till exempel handlat om hur ottomotorn fungerar. Den tekniska 
engelskan  har  inte  varit  riktad  mot  transportämnet,  detta  på  grund  av  att  läraren,  enligt 
eleverna, inte hittade något bra material i ämnet.

Denna tekniska engelska påtalar eleverna som motivationshöjande. Att få läsa om sådant de 
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tycker är roligt och är intresserade av känner de är mer givande och mer motiverande än att 
till exempel läsa i skolans traditionella läroböcker för engelska. En elev sa:  ”Tycker det är 
synd att man inte kan blanda in mer av transport i engelskan”. Ytterligare en kommentar var: 
”Ja men det man är intresserad av blir man mer motiverad för”.

En av de förändringar som eleverna skulle vilja genomföra om de fick bestämma är införandet 
av  mer  engelska  inriktad  mot  transport.  Bland  annat  skulle  de  vilja  lära  sig  skriva 
godsdeklarationer på engelska, samt att lära sig prata fackengelska med folk. Något som är 
nödvändigt  att  kunna vid till  exempel  körningar  på utlandet.  Ett  elevsvar  var:  ”Går man 
transport kanske man vill lära sig godsdeklarationer på engelska”.

Konversation
En del elever berättar att de aldrig pratade engelska på lektionerna. När läraren frågade dem 
något på engelska, så svarade de på svenska. Att prata menar de flesta eleverna är svårt och 
något  de helt  enkelt  undvek att  göra.  Andra elever  berättar  att  de kanske inte  pratade så 
mycket engelska som de borde ha gjort, men att de vid grupparbeten ändå försökte att göra 
det. De tyckte det kändes lättare i mindre grupper, bara de inte behövde stå upp och prata 
inför hela klassen på en gång.

Vissa  elever  tycker  inte  att  pratandet  av engelska  på lektionerna  bidrar  till  motivationen, 
eftersom de upplever det både svårt och jobbigt att prata. Andra elever tycker att det är mer 
motiverande att prata än att sitta och skriva på papper, men bara om de får göra det i liten 
grupp. Till exempel svarades det; ”Ja det är ju som det är ju kul att prata mer än att sitta och  
skriva på papper  (paus) då blir man mer motiverad och sitta och prata och kunna jämföra 
och så”

Läromedel och elevens motivation
Under denna rubrik redovisas vad som framkommit i elevernas svar rörande böcker och andra 
läromedel.

Böcker
Det vanligaste läromedlet som eleverna har använt är traditionella läroböcker som de har fått 
låna. Dessa har använts för att läsa i och sedan har eleverna fört noteringar och skrivit av 
texter i sina skrivböcker.

Alla eleverna anser att skolans traditionella läroböcker i engelska är tråkiga men att de som 
handlar om fordons är roliga. I en kommentar menade en elev att så som skolans läromedel är 
utformade inte var hans starka sida att lära sig på. Däremot blev han mer motiverad om han 
fick läsa om sådant han gillade och ville lära sig mer om, typ fordons.

Förutom dessa traditionella läromedel i form av böcker har eleverna ibland fått ut stenciler 
med både faktatext och frågor samlade. Att jobba med dessa stenciler anser vissa elever vara 
bättre än att arbeta med böckerna. Eleverna önskar dock att de kunde få egna böcker så att de 
slipper skriva så mycket i onödan, som de uttrycker det. Dessutom vill eleverna ha roligare 
böcker, gärna som handlar om transport och lastbilar. En elev svarade: ”Det skulle vara om 
man fick böcker som hade med transport att göra alltså mer riktade på det vi är intresserade 
av”.

Andra läromedel
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Eleverna har också fått använda sig av datorer både för att skriva och söka information, till 
exempel vid uppsatsarbete. De har även fått läsa romaner på engelska som de sedan skrivit 
recensioner om. Eleverna har också fått se film med engelska tal utan text.

Att få använda datorer är något de flesta eleverna upplevde positivt  och bra. Vissa elever 
tyckte det var roligt att få läsa romaner, medan andra elever tyckte det var roligare att få se 
film. En del elever gillade inte att se film eftersom det var utan text, vilket gjorde att de inte 
förstod vad som sades.

Vissa elever uppger att de lär sig bättre av att se på film och använda Internet eftersom de lär 
sig bättre genom att lyssna. Andra elever sträcker sig så långt att de påstår att de nästan lär sig 
mer engelska hemma via datorn och via filmer än på lektionerna. En av eleverna berättade till 
exempel att han lär sig bäst genom att lyssna, vilket gör att han lär sig jätte mycket engelska 
genom filmer och Internet.

När det gäller läromedel önskar dock eleverna att de kunde få mer material med inriktning 
mot transport samt att få se mer film och med text, vilket de tror skulle öka motivationen.

Arbetsform och elevens motivation
Under denna rubrik redovisas vad som framkommit i elevernas svar rörande genomgångar, 
grupparbete, enskilt arbete och bedömning.

Genomgångar
Enligt eleverna har läraren haft genomgångar på vad de skulle göra och hur de skulle göra 
inför varje moment. Men eftersom en del elever har läst kursen Engelska A och en del kursen 
Engelska B har det varit lite olika på hur genomgångarna har gått till.

Dock  upplevde  de  flesta  eleverna  dessa  genomgångar  av  läraren  som något  positivt  och 
motivationshöjande. En elev svarade; ”Ja men alltså på något vis för det är väl bra att få veta  
vad man ska göra det blir ju lite lättare då liksom”.  Men några elever tyckte tvärt om, detta 
eftersom dessa elever föredrog att sitta själva och jobba och därför upplevde genomgångarna 
som störande.

Grupparbete och enskilt arbete
Den typ av arbetsform som har varit mest frekvent är en blandning mellan grupparbete och 
enskilt arbete. Eleverna har varit tvungna att göra och skriva uppgiften själv men har kunnat 
diskutera det i grupper först. En kommentar var;  ”Ja jo det gjorde vi väl eller kanske inte  
grupparbete direkt så vi diskuterade mycket i grupp men oftast skulle vi ändå skriva själva”.

Samtliga elever talade varmt om grupparbeten och dess effekter på lärandet och motivationen. 
Det bästa med grupparbeten anser de är att få prata och diskutera med andra, samt att inte 
behöva göra allting själv. Till exempel svarades det; ”Ja det blev ju som roligare om eller när  
man kan sitta  och prata  om saker  att  man inte  skulle  göra som allt”.  Men en elev  tror 
samtidigt att denne ändå lär sig bättre av att studera på egen hand. Övriga elever anser att 
egna studier kan vara bra ibland men att de ändå föredrar att arbeta i grupp.

Arbetsformen  med  blandningen  av  diskussionsgrupper  och  enskilda  skrivelser  är  något 
eleverna upplever som helt okej och inget de vill ändra på, snarare tvärt om att de vill ha mer 
av den typen av arbetsform. Samtidigt anser en del elever att lektionerna ofta är enformiga 
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och att ämnet i stort är tråkigt. En kommentar var: ”Det är tråkigt man sitter bara och göra  
samma sak hela tiden (paus) det vore mycket roligare om man fick lära sig engelska som man 
skulle ha mer nytta av”.

Bedömning
Den formen av redovisningar som eleverna har gjort är i små grupper. Det har inte gjorts 
några redovisningar framme vid tavlan inför hela klassen eftersom ingen ville eller vågade stå 
och prata inför hela klassen. En elev svarade; ”Ja det gjorde vi fast bara i små grupper”. Men 
eleverna har också fått göra både prov och skrivit uppsatser samt gjort de nationella proven i 
engelska.

Att redovisa i små grupper upplever eleverna positivt, att slippa prata inför resten av klassen 
är bra anser de.  En elev kommenterade följande:  ”Det är jobbigt  att  prata det tycker 99 
procent av hela klassen kan man säga”. Kunskapsbedömning i form av prov och tester tycker 
eleverna är både och. En del tycker det är bra för då vet de exakt vad de ska studera på för att 
få ett visst betyg, andra tycker det är bra men att det även gäller att visa sin kompetens på 
lektionerna i övrigt.

Förändring av bedömningssätten är något eleverna ser lite olika på. Vissa vill ha chansen att 
få göra prov och uppsatser muntligt, en del vill att redovisningar enbart ska ske i små grupper 
och några tycker redan att de bedöms på ett rättvist sätt och vill därför inte förändra något.

Delaktighet och elevens motivation
Under denna rubrik redovisas vad som framkommit i elevernas svar rörande kursintroduktion, 
kursinnehåll, arbetsformer och förändringar.

Kursintroduktion
Alla  intervjuade  elever  uppger  att  de,  vid  kursintroduktionen  av  kursen  Engelska  A  på 
Fordonsprogrammet, tillsammans med läraren gick igenom kursplanens innehåll. De pratade 
bland annat om vilka kunskapsmål eleverna skulle ha uppnått efter avslutad kurs, på vilket 
sätt de skulle nå dessa mål och varför de skulle göra de olika momenten i kursplanen. En elev 
berättar att de även gått igenom kursplanen vid ett flertal gånger under själva kursens gång. 
Något som var nödvändigt eftersom vissa elever i klassen behövde få förtydliganden kring 
vad målen i kursen representerade och varför dessa skulle uppnås.

De  flesta  elever  upplevde  kursintroduktionen  som  mycket  positiv,  inspirerande  och 
motivationshöjande. Att redan från början få en genomgång av vad som skulle hända och på 
vilket sätt gjorde att eleverna kände sig bättre förberedda på uppgifterna.

Förutom  kursplanen  gick  de,  i  samband  med  kursintroduktionen,  även  igenom 
betygskriterierna,  något  som  även  gjordes  upprepade  gånger  under  kursens  gång. 
Genomgången av betygskriterierna gicks igenom flera gånger för att tydliggöra för eleverna 
på vilket sätt de skulle komplettera sitt arbete för att kunna uppnå ett visst betyg.

Att i början på kursen få reda på vad som förväntades av dem, tyckte eleverna var bra. Många 
av eleverna menade att det var mycket motiverande att känna till vilka kriterier som skulle 
uppfyllas för att bli godkänd i kursen. Till exempel svarades: Det är bra att veta vad man ska 
göra det blir lite lättare då”.
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Kursinnehåll
På frågan om eleverna har fått vara med vid själva utformandet av kursens innehåll, svarade 
samtliga elever att de inte hade fått vara med och påverka utformandet.

Att inte få vara med och påverka kursens innehåll tyckte en del elever var negativt. De hade 
gärna sett mer inriktad engelska mot transport och upplevde nu att de inte hade möjlighet att 
påverka kursinnehållet. En elevkommentar var; ”Det blir roligare om man får vara med och 
bestämma lite vad man ska göra”

Arbetsformer
Däremot  har  de  fått  vara  med  och  bestämma  när  det  gäller  vilka  arbetsformer  som ska 
användas,  till  exempel  om de skulle  arbeta  enskilt  eller  ha grupparbete.  Eleverna  berättar 
också att de fått diskutera ihop sig i klassen om de, efter vissa moment, har velat ha prov eller 
hellre skrivit en uppsats på ämnet. Ibland har de även fått välja ett ämne själv att skriva om, 
som till exempel lastbilar.

Att få vara med och påverka arbetsformerna upplevde eleverna som något mycket positivt. 
Till exempel att de i klassen fick avgöra om de ville ha prov eller skriva en uppsats uppfattade 
eleverna  som både  bekräftande  och motiverande.  Även att  få  möjligheten  till  att  påverka 
vilket ämne de exempelvis skulle skriva om, upplevdes av eleverna som motivationshöjande 
och roligt. Ett elevsvar var:  Vi fick komma med förslag och tillexempel bestämma i klassen 
om vi skulle ha prov eller uppsats”.

Förändringar
När eleverna fick frågan om vilken typ  av förändring av sin egen delaktighet  som skulle 
påverka deras engagemang, så har eleverna flera förslag på vad de skulle vilja förändra för att 
höja motivationen för kärnämnet engelska.

De tycker bland annat att det vore bra om de fick vara med och bestämma mer. De önskar 
även  att  ämnet  gjordes  lite  lättare  och  roligare  samt  att  det  skulle  förekomma  mer 
transportinriktad engelska. En elevs kommentar var; ”Ja om det kanske var mer som har med 
transport att göra sånt som man kan ha nytta av till exempel om man kör på utlandet eller  
så”.

Diskussion

Metoddiskussion
Syftet med denna studie var att beskriva och ge en förståelse för undervisningens betydelse 
för elevers motivation i kärnämnet engelska vid Fordonsprogrammet. Den metod jag valde att 
använda var halvstrukturerad livsvärldsintervju, vilket enligt Kvale (2009) är en bra metod att 
använda vid kvalitativa studier där syftet är att beskriva och ge en förståelse för något.

I  förhoppning om att  kunna samla  in  så mycket  information  som möjligt  kring elevernas 
erfarenheter,  konstruerade  jag en halvstrukturerad  intervjuguide  som jag delade  in  i  olika 
områden med öppna frågor (Kvale, 2009). Anledningen till detta var att få intervjuerna att 
fungera  mer  som  samtal  och  på  så  vis  få  eleverna  att  prata  öppet  och  mer  om  sina 
erfarenheter. Vilket skulle ge mig mer och djupare material att analysera och arbeta med, som 
enligt  Kvale  (2009)  är  grunden  till  ett  uppriktigt  resultat.  För  att  ytterligare  förstärka 
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samtalskänslan  i  intervjun  valde  jag  att  inte  tidsbegränsa  intervjun  i  förväg.  Därmed  låg 
intervjutiderna mellan 25-50 minuter, vilket var ungefär det jag hade räknat med.

Jag anser att metoden, halvstrukturerad livsvärldsintervju, tjänade syftet väl. Att genomföra 
intervjuerna  i  samtalsform  passade  bra  till  eleverna,  däremot  upplevde  jag  som oerfaren 
intervjuare  vissa  svårigheter.  Dock  tror  jag  inte  att  detta  berörde  intervjuernas  utgång 
nämnvärt. Den halvstrukturerade intervjuguiden passade väl för ändamålet. Däremot upplevde 
jag att vissa av frågorna i guiden var för komplicerade och svåra för eleverna att förstå, vilket 
gjorde att  jag ibland var tvungen att  omformulera frågorna till  en nivå som eleven kunde 
förstå.

I studien intervjuades sex gymnasieelever, vid Fordonsprogrammets gren transport, om deras 
erfarenheter  kring undervisningen i  kärnämnet  engelska.  Urvalet  av  elever  skedde genom 
frivilligt deltagande, det vill säga att jag endast intervjuade de elever som själva ville vara 
delaktiga. Valet av skolor att besöka styrdes av ekonomiska och tidsbegränsande skäl.

I urvalet av deltagande elever hade jag tur som fick den blandning av både ålder och kön som 
jag fick. Detta anser jag definitivt gynnade min studie, i form av större bredd, och påverkade 
resultatet positivt. Att valet av skolor styrdes av ekonomiska och tidsbegränsande skäl tror jag 
inte har påverkat resultatet av studien nämnvärt.

För att helt kunna fokusera på intervjupersonerna, ämnet och dynamiken i samtalet valde jag 
att spela in intervjuerna istället för att föra anteckningar. Inspelningen av intervjuerna ledde 
till att jag i analyseringen av intervjuerna kunde gå tillbaka och lyssna på inspelningarna flera 
gånger,  vilket  jag  anser  gynnat  studiens  resultat  på  ett  positivt  sätt.  Genom  att  sedan 
transkribera intervjuerna fick jag möjlighet att bearbeta texten på flera olika sätt, vilket jag 
anser gav djup i analysen av svaren (Kvale, 2009).

Sammanfattningsvis  finner  jag av diskussionen ovan,  kring de förtjänster  och brister  som 
förekommit vid genomförandet av studien, att validiteten och reliabiliteten är god.

Resultatdiskussion

Motivationsdrivande faktorer

Intervjuerna visar att eleverna upplever glosor, det vill säga lärandet av engelska ord, som 
mycket motiverande. De flesta menar att det både är bra och roligt att lära sig nya ord, något 
de gärna skulle vilja arbeta mer med på lektionerna. Elevernas svar tyder också på att den 
tekniska engelskan är mycket motivationshöjande. Detta eftersom de anser att sådant man är 
intresserad av ökar motivationen. Det eleverna helst önskar är att engelskan är mer inriktad 
mot transportämnet,  till  exempel  att  de ska få lära  sig mer  yrkesrelaterade glosor och att 
skriva godsdeklarationer.

Att arbeta med andra typer av undervisningsmaterial, än de traditionella engelskaböckerna, 
som extra övningar på stenciler och användandet av datorer tycker eleverna är helt okej. Även 
om de fortfarande anser att det fordonsinriktade materialet är det material som ger allra mest 
motivation. Användningen av stenciler verkar eleverna tycka är ett bra arbetssätt, dels för att 
få  en  variation  i  undervisningen  och  dels  för  att  kunna  komplettera  befintligt 
undervisningsmaterial med sådant som riktar sig till vald inriktning.
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Av intervjuresultatet kan man även konstatera att de flesta eleverna upplever att grupparbeten 
är lärande och motivationshöjande. Anledningen säger eleverna beror på att de gärna vill prata 
och diskutera mycket med varandra, de vill gärna höra varandras åsikter innan de gör något. 
Eleverna  anser  samtidigt  att  egna  studier  kan  vara  bra  ibland,  men  att  de  ändå  fördrar 
grupparbeten för motivationens skull.

Det framgår också av resultatet att redovisningar i små grupper är någonting som eleverna 
upplever mycket positivt, mest för att de då inte har behövt stå upp inför hela klassen och 
prata.  Orsaken  till  detta  verkar  främst  bottna  i  en  osäkerhet  av  att  tala  engelska  och  en 
osäkerhet när det gäller att hålla presentationer överhuvudtaget. Av resultatet kan man därmed 
utläsa  att  det  är  motivationshöjande  för  dessa  elever  att  träna  sina språkkunskaper  i  små 
grupper.

Att ha en genomgång av kursplan och betygskriterier, i början av en ny kurs, anser eleverna är 
både positivt,  inspirerade och motivationshöjande.  Mycket  eftersom de då känner sig mer 
förberedda  på  vad  som  kommer  att  hända  samt  med  vad  och  hur  de  ska  arbeta.  Även 
möjligheten till att påverka arbetsformerna upplever eleverna som något mycket positivt.

Motivationshindrande faktorer

Grammatik  är  både  svårt  och  oinspirerande  enligt  elevernas  svar.  Resultatet  visar  på  att 
eleverna inte tycker  att  det är  roligt  med grammatik,  de anser till  och med att  grammatik 
sänker drivkraften. Elevernas svar tyder även på att de har svårt för att riktigt förstå vad det 
ska vara bra för, detta trots att de vet att grammatik har med språkets uppbyggnad att göra.

En del elever tycker det är jobbigt att tala engelska medan andra tycker att det är okej om det 
är i en liten grupp. Intervjusvaren tyder på att många elever verkar vara rädda för att prata 
engelska för att de saknar självförtroende och inte tycker sig kunna tillräckligt många ord. De 
flesta eleverna anser också att det är svårt att prata engelska, men att det går lättare i en liten 
grupp.

Eleverna upplever de traditionella engelskaböckerna som tråkiga och oinspirerande, mycket 
eftersom de inte handlar om transport och fordon, utan mer om vardagliga saker och ting. Att 
se film däremot tycker eleverna är bra, fast bara om det är med text. Det framgår av elevernas 
svar  att  de  inte  riktigt  hänger  med  i  filmens  handling  utan  text  och  då  blir  filmen  lätt 
ointressant.

Att ha lärarledda genomgångar inför olika uppgifter upplevs av vissa elever som någonting 
bra och av vissa elever som någonting störande. Det framkommer av resultatet att detta kan 
bero på dels vilken nivå eleverna ligger på i engelska och dels vilken typ av inlärning eleverna 
föredrar.

Prov och uppsatser uppfattas olika av eleverna, en del tycker det är tilltalande och andra inte. 
Intervjusvaren tyder på att det här verkar bero på att en del föredrar att veta exakt vad de ska 
lära in och en del vill hellre arbeta sig fram till ett resultat under lektionstid.

Eleverna  upplever  det  mycket  negativt  att  inte  få  vara  delaktiga  i  utformandet  av 
kursinnehållet. De uttrycker att de vill få chansen att vara med och planera och få möjligheten 
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till att påverka kursinnehållet. Detta med förhoppning om att få engelskan mer inriktad mot 
transport.

Resultat kopplat till teorier och forskning

Upplevelsen i stort är att eleverna tycker kärnämnet engelska är tråkigt och enformigt och om 
de skulle få bestämma mer skulle de göra engelskan roligare, lättare och mer inriktad mot 
transport. Vilket i sin tur skulle få dem mer motiverade för ämnet, anser jag. Precis detta tar 
Illeris (2007) upp i drivkraftsdimensionen, det vill säga att om man tycker om det man gör lär 
man sig lättare.

Att eleverna upplever ämnet engelska som tråkigt, anser jag har en direkt koppling till bristen 
på transport inkluderat undervisningsmaterial. Närmare bestämt att eleverna har svårt för att 
hitta  meningen  med  lärandet  när  det  inte  handlar  om något  de  är  intresserade  av.  Illeris 
beskriver detta i drivkraftsdimensionen, det vill säga vikten av att skapa en mening med det 
man gör. Att eleverna upplever ämnet som svårt, tror jag beror på att undervisningens innehåll 
många  gånger  inte  uppfyller  elevernas  förväntningar.  Precis  som  Illeris  beskriver  i 
drivkraftsdimensionen  handlar  det  om  att  få  eleverna  motiverade,  genom  att  se  till  att 
undervisningen och uppgifterna är i harmoni med elevernas utvecklingsnivå.

Eleverna har läst glosor, grammatik, teknisk engelska och pratat engelska på lektionerna. De 
upplever glosor och teknisk engelska som motiverande. Jenner (2004) skriver i sin rapport om 
hur  kognitiv  motivationsteori  påverkar  individens  handlande,  detta  genom  att  dennes 
förväntningar uppfylls eller inte. Grammatik tycker eleverna är svårt och oinspirerande och att 
prata engelska tycker en del är bra och andra inte. Med tanke på det Jenner skriver om att 
motivationen är en följd av tidigare lärdomar och bemötanden vore det betydligt bättre att 
först lära eleverna det som anses roligt och lättare. Detta för att inte eleverna ska uppleva flera 
misslyckanden, vilket enligt Jenner påverkan självkänslan och därmed motivationen negativt.

Eleverna upplever de traditionella engelskaböckerna som tråkiga och oinspirerande. Att arbeta 
med annat undervisningsmaterial som till exempel stenciler och att använda dator tycker de är 
bättre. Men de anser ändå att material som är fordonsrelaterat är det material som ger mest 
motivation. Att se film anser de också är bra, men bara om det är med text. Skolverket (1997) 
konstaterade  efter  en  undersökning  att  intresset  för  karaktärsämnena  är  större  än  för 
kärnämnena och att detta kan bero på att yrkesundervisningen är mer praktiskt upplagd.

Lärarledda genomgångar inför olika uppgifter upplevs av vissa elever som någonting bra och 
av vissa elever som någonting störande. Att arbeta i grupper tycker eleverna genomgående är 
motivationshöjande, även om en del ibland hellre vill jobba enskilt. De redovisningar eleverna 
har gjort har varit i smågrupper, någonting som eleverna upplever mycket positivt. Prov och 
uppsatser av olika slag har förekommit, men uppfattas olika av eleverna, en del tycker det är 
tilltalande och andra inte.

Illeris (2007) beskriver till exempel vikten av att, vi i dagens globala samhälle, inte bara lära 
oss så mycket som möjligt utan också att vi lär oss det på rätt sätt. Illeris talar också om viket 
av att utmaningarna i lärandesituationen måste ligga i fas med elevens utvecklingsnivå. Det 
vill säga att uppgifterna inte får vara för svåra eller för lätta för att lärandet ska bli optimalt.

Genomgång  av  kursplan  och  betygskriterier  anser  eleverna  är  motivationshöjande.  Även 
möjligheten  till  att  påverka  arbetsformerna  upplever  eleverna  som något  mycket  positivt. 
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Hörnqvist (1999) skriver om kompetensens relevans för motivationen och hur motivationen 
stärks om individen förstår varför en uppgift ska göras och på vilket sätt den ska genomföras. 
Detta  ökar  viljan,  och  därmed  energin,  som behövs  för  att  utföra  uppgiften  och  ger  ett 
meningsfullt lärande samt en känsla av kompetens.

Däremot finner eleverna det negativt att inte få vara delaktiga i utformandet av kursinnehållet. 
Även i skolverket rapport (2003) framgår det att eleverna är missnöjda med att inte få vara 
med och bestämma och påverka skolarbetet. Flera av forskarna jag har tagit upp i mitt arbete 
har talat om viket av delaktighet, att få vara med och påverka vad som ska ske och på vilket 
sätt, för att uppnå motivation inför uppgiften och ämnet. I detta sammanhang passar Illeris 
(2007) samspelsteori mycket väl in, tycker jag. Det vill säga att allt lärande sker i samspel 
med  andra  och  omgivningen  via  kommunikation.  Brophy  (1998)  tar  i  målteorin  upp 
betydelsen av delaktighet,  genom att  bestämma vad individen vill  göra och varför uppnår 
denna  motivation  för  uppgiften.  Jenner  (2004)  skriver  om att  pedagogik  handlar  om just 
delaktighet, både individuellt och socialt, genom samspel och dialog.

Avslutande reflektion

Precis  som  Dysthe  (2003)  beskriver  det  sociokulturella  perspektivet,  att  meningsfullhet 
stimulerar drivkraften till lärande, tror jag det är mycket viktigt för motivationen att eleverna 
ser nyttan med det de gör, det vill säga att de förstår varför de behöver lära sig engelska. Att 
eleverna kan se kopplingen till hur de kan använda engelskan i deras framtida yrkesliv anser 
jag kan vara en nyckel till inspiration för dessa elever.

En idé för att komma åt precis det här, att få eleverna att inse vikten av att kunna engelska, 
vore att bjuda in en aktör från branschen som berättar på vilket sätt han eller hon använder 
engelska i sitt dagliga arbete.

Genomgång av kursplan och betygskriterier uppfattar eleverna som något positivt och är ett 
relativt enkelt och effektivt sätt att få med sig eleverna på tåget, redan från början, anser jag. 
Att sen ge eleverna chansen att själva få bestämma om de ska ha prov, skriva uppsats, arbeta i 
grupp eller hur de ska genomföra en redovisning är ett bra sätt att få eleverna mer engagerade, 
både på lektionerna och för ämnet i stort.

Även när  det  gäller  utformandet  av kursinnehållet  tror  jag  på delaktighet.  Vissa  moment 
måste vara med i kursen eftersom de finns med i kursplanen, men hur dessa moment ska 
genomföras, på vilket sätt och med vilken typ av material är något jag anser eleverna skulle 
gagnas av att få vara med att planera. Att förstå varför och på vilket sätt en uppgift ska göras 
stärker enligt Hörnqvist (1999) lusten att lära.

Eleverna anser att de traditionella engelskaböckerna är både tråkiga och oinspirerande. För att 
öka motivationen hos eleverna, anser jag, att det kan vara bra att komplettera läroböckerna 
med extraövningar och extra material  som har med vald inriktning att göra, till  exempel i 
stencilform och via datorn.  Det kognitiva perspektivet  till  exempel  hävdar,  enligt  Hwang, 
Nilsson (2003), att en variation på aktiviteter är en förutsättning för motivationen att lära sig 
nya saker.

Grammatik är också något som eleverna upplever negativt och motivationssänkande. Att lära 
eleverna det grammatiska anser jag är något som går lika bra att genomföra efter det att de lärt 
sig tala engelska, eller kanske snarare i samband med att de lär sig att prata. På detta sätt tror 
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jag att eleverna skulle lära sig grammatiken utan att ens reflektera över att det är det som sker, 
vilket skulle höja motivationsnivån ytterligare.

Om detta skriver Deborah Dean (2011) i sin artikel  Shifting perspectives about grammar: 
changing what and how we teach. Hon menar att grammatik bör läras ut i ett sammanhang, 
det vill säga att grammatikundervisningen sker i samband med övrig undervisning i ämnet och 
inte  som  en  separat  företeelse.  Anledningen  till  detta  anser  Dean  har  att  göra  med  att 
perspektivet på språkinlärningen har svängt och att vi nu ser språket i sin helhet i stället för i 
delar. ”I can drive a car, but I can´t name the parts of it´s engine” (s. 24).

När eleverna sett på film så visade resultatet att det bara var motivationshöjande om det var 
svensk text. Jag tror detta beror på att filmen i fråga kanske inte låg på rätt språkmässig nivå. 
Enligt Illeris (2007) är det av stor vikt att utmaningarna i lärandesituationen ligger i fas med 
elevens utvecklingsnivå, annars menar Illeris att lärandet helt kan gå till spillo.

För att eleverna ska ha en chans att hänga med i filmen och få ett språkligt utbyte av den 
måste filmen vara anpassad på rätt nivå språkmässigt. Om en film med en högre språkmässig 
nivå ska visa kan det nog vara bra om den är textad. Eleverna kan då snappa upp nya ord och 
uttryck och lära sig dem genom att man tillsammans efter filmen går igenom de nya ord och 
fraser som eleverna har hittat. På så vis skulle man få eleverna mer engagerade vid visning av 
en film, även med text, tror jag.

När det gäller arbeten i grupper så framkommer det att eleverna anser att grupparbeten är ett 
bra arbetssätt. Här kan bedömningen av enskilda elever ibland bli svår på grund av att det 
många gånger  är  svårt  att  avgöra vem som har gjort  vad,  men grupparbeten  ger ändå en 
motivationshöjande  effekt.  Grupparbeten  kan  också  vara  ett  bra  sätt  för  eleverna  att 
uppmuntra varandra.

Eleverna  upplever  att  muntliga  redovisningar  är  jobbiga.  För  att  underlätta  dessa 
redovisningar tror jag att eleverna behöver lära sig fler ord och att de behöver träna mycket på 
att redovisa i små grupper. Dessutom anser jag att både lärare och elever endast ska prata 
engelska under lektionerna, på så vis tränas talandet automatiskt vid varje lektionstillfälle.

Jenner (2004) menar  att  motivation  är en följd av tidigare lärdomar  och att  det  därför är 
viktigt  att  förstå  hur  tidigare  misslyckanden  kan  påverka  självkänslan  och  därigenom 
motivationsarbetet. Vi kan inte begära av eleverna, att de ska ställa sig upp och tala inför hela 
klassen, om vi inte först har tränat talandet av engelska ordentligt. Naturligtvis handlar detta 
även om presentationsteknik, något som borde tränas kontinuerligt i samtliga ämnen redan 
från lågstadiet.

Precis som Illeris (2007) beskriver i drivkraftsdimensionen, att om man tycker om det man 
gör lär  man sig lättare,  tror  jag att  det  i  slutänden handlar  om att  se  till  vad eleverna  är 
intresserade av. För att underlätta tillägnelseprocessen, det vill säga tillägnelsen av kunskap, 
måste vi lyfta fram det eleverna tar upp som motivationsdrivande, till exempel delaktighet och 
fordonsrelaterat material. De motivationshindrande faktorer som eleverna tar upp, exempelvis 
grammatik och traditionella läroböcker, motverkar tillägnelsen av kunskap enligt Illeris. Detta 
eftersom det, redan utan hinder, går åt mycket mental energi och drivkraft för att lära.

Så  för  att  framöver  fånga  elevernas  motivation  för  kärnämnet  engelska  tror  jag  att 
undervisningen måste  anpassas  mer  efter  vilken  inriktning  eleverna  har  valt,  detta  för  att 
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drivkraften hos eleverna ska vara tillräckligt stor för att de ska kunna tillägna sig kunskaper i 
ämnet.

Vidare forskning
I min studie har jag fokuserat på vilken betydelse undervisningen har för motivationen hos 
elever  vid  fordonsprogrammet.  Resultatet  visade  bland  annat  att  eleverna  önskade  att 
undervisningen  och  materialet  var  mer  inriktat  mot  fordons.  Jag  tycker  därför  det  vore 
intressant  att  forska vidare  på vad som händer  med motivationen om undervisningen och 
materialet blev mer fordonsinriktat. Ytterligare ett tänkvärt område är infärgning, vad händer 
med motivationen om vi till exempel lägger in engelska i fordonsundervisningen? Dessutom 
anser jag det skulle vara intressant att undersöka genusfrågans inverkan på motivationen, om 
det nu finns någon sådan inverkan.
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Bilagor
Bilaga 1 Intervjuguide

Bakgrunds 
fakta
(Notera)

• Ålder
• Kön
• Årskurs
• Inriktning
• Betyg i engelska

Innehåll • Läser ni grammatik?
• På vilket sätt bidrar grammatiken till att du känner dig motiverad 

av ämnet?
• Läser ni glosor?
• På vilket sätt bidrar glosor till din motivation?
• Pratar ni på lektionerna?
• PÅ vilket sätt bidrar talandet av engelska till att du blir 

motiverad?
• Läser ni teknisk engelska? (Programinriktad)

• På vilket sätt bidrar den tekniska engelskan till att du känner dig 
motiverad?

• Vilken typ av förändring av innehållet skulle kunna påverka ditt 
intresse för ämnet engelska?

Läromedel • Vilken typ av läromedel använder ni?
• På vilket sätt bidrar läromedlet till att du känner dig motiverad för 

ämnet?
• Använder ni andra läromedel? (Film, Internet, tv-program mm)

• På vilket sätt bidrar dessa läromedel till din motivation för ämnet?

• Vilken typ av förändring av läromedel skulle kunna påverka din 
motivation till kärnämnet engelska?
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Arbetsform • Har läraren genomgångar?
• På vilket sätt bidrar lärarens genomgångar till din motivation?
• Arbetar ni i grupp?
• På vilket sätt bidrar grupparbete till att du blir motiverad?
• Arbetar ni enskilt?
• På vilket sätt bidrar dina egna studier till motivation för ämnet?

• Vilken typ av förändring av arbetsformer skulle kunna påverka 
din lust att studera ämnet engelska?

Bedömning • Har ni tester? (Glosförhör)

• På vilket sätt bidrar tester / förhör till att du känner dig 
motiverad?

• Får ni göra prov? (nationella)

• På vilket sätt bidrar prov till att du blir motiverad att studera 
engelska?

• Gör ni redovisningar? (skriftligt / muntligt)

• På vilket sätt bidrar skriftliga redovisningar till din motivation?
• På vilket sätt bidrar muntliga redovisningar till att du blir 

motiverad?

• Vilken typ av förändring av bedömningssätt skulle kunna påverka 
din motivation till kärnämnet engelska?

Delaktighet • Gick ni igenom kursplanens innehåll? (syfte och målen)

• Gick ni igenom betygskriterierna?
• Fick du vara delaktig i att utforma kursens innehåll?
• Får du vara med och bestämma hur ni ska arbeta? (Arbetsform)

• Får du vara med och påverka hur bedömningen av arbetet ska 
genomföras? (Prov, test osv.)

• På vilket sätt bidrar delaktighet / brist på delaktighet till att du blir 
motiverad att studera engelska?

• Vilken typ av förändring av delaktighet skulle kunna påverka ditt 
engagemang för kring ämnet engelska?

Övrigt • Har du något övrigt att tillägga?

• Har du några frågor?

Bilaga 2 Godkännandebrev
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Godkännandebrev av kvalitativ semistrukturerad intervju

Mitt namn är Liza Qvarnlöf och jag läser till yrkeslärare, fordonsprogrammet, via Luleå 
Tekniska Universitet. Anledningen till denna intervju är att jag är intresserad av din 
uppfattning om kärnämnet engelska. Jag vill också veta hur du tänker kring undervisningen i 
engelska, samt vad du tycker påverkar motivationen inför ämnet engelska.
Denna intervju är till för min c-uppsats, Motivation inför kärnämnet engelska. En 
undersökning som ämnar belysa undervisningens betydelse för elevens motivation till ämnet 
engelska vid fordonsprogrammet.
 
Intervjun är konfidentiell, det betyder att det endast är forskaren som vet vem du är och vad 
just du har svarat. Dina svar kommer bara att användas av mig, Liza Qvarnlöf, och stå som 
grund till undersökningens analys.

Härmed godkänner jag att denna intervju spelas in och att forskarens analys av mina svar får 
användas i uppsatsen, Motivation inför kärnämnet engelska.

Datum:__________________ Ort:_______________________________

Underskrift:__________________________________________________________

Namnförtydligan:______________________________________________________
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