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FÖRORD 
 
Vi vill tacka rektor, studievägledare och lärare på Kvarteret Kungsfågeln i Luleå Gymnasieby 
för att de har ställt upp med stort engagemang och gett oss råd och stöd. Det har därför varit 
möjligt för oss att genomföra denna studie. Tack till alla elever på I-Tek programmet som har 
ställt upp på intervjuer och svarat på enkäten.  
 
Vi vill även tacka vår handledare på Luleå tekniska universitet, Kjell Ledin som har väglett oss 
genom arbetet.  
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ABSTRACT 
 
The head and the teachers at the upper secondary school, Kvarteret Kungsfågeln in Luleå 
experienced that the students at the industrial technology program (I-Tek) was loosing their 
motivation from first to third grade. The purpose of this study was to investigate what 
motivates the students at the I-Tek program, and if there were any differences between grades. 
Also, what would increase the motivation among the students was studied. The methods that 
were used were questionnaires and partly structured interviews formed on the basis of Vrooms 
expectancy theory (Dipboye, 1994), Herzberg’s two-factor theory (Herzberg, Mausner, & 
Snyderman, 1959) and Maslows need hierarchy (1982). The results showed that the work 
possibilities after education, interest of subject and practical work were big motivational factors. 
Many similarities but also some differences could bee observed between the grades. Things that 
could increase the motivation were, among other things, a better schedule, more practical 
work, and less theory.  
 
Keywords: motivation to study, motivation, expectancy theory, upper secondary school 
students, Luleå.  
 
 

 



SAMMANFATTNING 
 
Rektor och lärare på Luleå Gymnasieby, Kvarteret Kungsfågeln upplevde att eleverna på ett 
industritekniskt program (I-Tek) tappade studiemotivationen från årskurs ett till tre. Syftet med 
undersökningen var att undersöka vad det är som motiverar eleverna vid I-Tek programmet, 
samt att undersöka om det fanns några skillnader mellan årskurserna. Det var även av intresse 
att undersöka vad som kan öka studiemotivationen. Metoden som användes var enkäter och 
halvstrukturerade intervjuer, utformade utifrån Vrooms förväntansteori (Dipboye, 1994), 
Herzberg två-faktor teori (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959) och Maslows 
behovshierarki (1982). Resultaten visade att jobbmöjligheterna efter utbildningen, intresset för 
ämnet och det praktiska arbetet var de främsta motivationsfaktorerna. Många likheter men även 
några skillnader kunde urskiljas mellan årskurserna. Det som skulle kunna öka motivationen var 
bland annat bättre schema, mer praktik och mindre teori.  
 
Nyckelord: studiemotivation, motivation, förväntansteori, gymnasieungdomar, Luleå. 
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INLEDNING 
 
Rektor och lärare på gymnasieskolan i Luleå har under en längre tid upplevt att eleverna tappar 
motivationen från årskurs ett till tre, speciellt på det specialutformade industritekniska 
programmet I-Tek.  När eleverna börjar på utbildningen är de entusiastiska och motiverade, 
men med tiden förändras deras inställning till skolarbetet och betygen sjunker. Detta sker 
främst i de teoretiska kurserna. Lärarna och även rektorn var intresserade av att veta varför 
eleverna tappar motivation och vad de kan göra för att förändra detta. Under förberedande 
samtal med rektor, studievägledare och lärare framkom att de ansåg att schemat är en orsak till 
varför elevernas motivation sjunker. De ansåg också att det är efter den arbetsplatsbelagda 
undervisningen (APU:n) i årskurs två som motivationen sjunker. 
 
I-Tek är ett specialutformat industriprogram, utformat i samarbete med det lokala näringslivet. 
Det är en modern teknisk utbildning som ger en bra teoretisk grund men också praktisk 
kompetens. Alla elever läser gemensamma kärnämnen och karaktärsämneskurser. Det finns 
både en teoretisk och en praktisk inriktning. Det finns fyra olika praktiska inriktningar 
svetsare/plåtslagare, CNC-operatör, verktygsmakare och underhållsmekaniker. Den teoretiska 
inriktningen ger särskild behörighet till civilingenjörsutbildningar och de praktiska ger 
grundläggande behörighet till universitet och högskola. Eleverna väljer i årskurs två inriktning 
och cirka 20 % väljer den teoretiska inriktningen. Efter årskurs ett och två erbjuds alla elever 
minst tre veckors sommarjobb hos något av de medverkande företagen.  
 
 
Definition av motivation 
 

”Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra 
handlingar färg och glöd. En aktivitet föregås av känslor och förväntningar, och de följer 
med när vi utför handlingen och lägger sig som en slöja runt minnet av den utförda 
handlingen. Motivation definieras gärna som det som förorsakar aktivitet hos individen, 
det som håller aktiviteten igång och ger den mål och mening. Motivation är därför mycket 
central för förståelsen av mänskligt beteende.” (Imsen, 2006 s. 457). 

 
Begreppet motivation kommer från det latinska ordet `movere´ vilket betyder ”att röra sig”. 
Enligt Jenner (2004) är motivation ett vitt och svårt begrepp att precisera, det bästa som går att 
få är en arbetsdefinition. Det finns ingen definition som alla är överens om. 
 
 
Motivationens olika faktorer 
 
Enligt Jenner (2004) har motivation tre samverkande faktorer. Den första handlar om 
motivation som en inre faktor. Det kan förklaras med att det är något som sätter igång 
beteendet eller handlandet. Handlandet förutsätts ha en avsikt eller intention. Handlingar är 
mer medvetna än beteenden som kan vara reflexmässiga. Ordet drivkraft kan ses som ett 
samlingsbegrepp, det betyder inte att det behöver vara kopplat till drivkraftsteorin. Ofta ses 
drivkraft vara samma som motivation, men genom frågan ”är du motiverad” är det lätt att se att 
det inte är samma sak. En sådan fråga är svår att besvara ifall den inte är specifik, ”är du 
motiverad att studera” till exempel. Drivkraften måste ses i relation till något mål.  
 
Den andra faktorn innebär att individen har en tanke om en strävan efter mål, detta ska vara 
riktat mot något. Här kan det handla om yttre belöningar som till exempel höga betyg eller 
andra människors uppskattning. Det kan också vara inre belöningar som till exempel glädje, 
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stolthet eller känsla av självförverkligande.  Målen här är sällan genuina, trots det så anser Jenner 
(2004) att forskare ändå har kunnat påvisa att yttre och inre mål på olika sätt påverkar 
beteendet. Om tyngdpunkten ligger på yttre mål kommer individens studerande att inrikta sig 
på sådana kunskaper som premieras i form av höga betyg. Om däremot tyngdpunkten ligger på 
inre mål kommer individen att få en intellektuell tillfredsställelse. Om de yttre målen tar över 
kommer sannolikt de inre målen att komma i skymundan.  
 
I den tredje faktorn ses drivkraften och målen som ett samspel. Detta hänger samman med 
individens självförtroende samt om målen uppnås eller inte. Varje individ har en inre drivkraft 
som är grundad i behov, önskningar eller förväntningar och utlöser beteenden eller handlingar 
riktade mot vissa mål, dessa kan vara både yttre och inre. Oavsett om målet nås eller inte blir 
resultatet en modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften.  
 
 
Motivationsprocessen 
 
Motivationsprocessen påverkas av individuella och sociala faktorer. Till individfaktorerna hör 
personlighetsdrag, värderingar, tidigare upplevelser/minnesbilder med flera. Till de sociala 
faktorerna hör relationer och roller, andra människors förväntningar, organisationsförhållanden 
med flera. Vidare menar Jenner (2004) att det finns tre andra faktorer som starkt påverkar 
motivationsprocessen. 
 

• Målet; om det ligger innanför synranden och verkar vara möjligt att uppnå.  
• Uppnåendets värde; om målet är värt att eftersträva.  
• Misslyckandets sannolikhet; individens bedömningar av vad hon har för chanser att 

lyckas.  
 
Den första punkten innebär att om målet ligger alltför långt borta är det inte värt att sträva efter, 
den andra punkten handlar om ett subjektivt mått, det vill säga nyttan av målet och den tredje 
punkten handlar om hur personen ser på sig själv och sina egna möjligheter att lyckas. Ofta gör 
människor en bedömning om för- och nackdelar när de ska fatta ett beslut. Vad vinner jag och 
vad förlorar jag? Om sannolikheten att misslyckas bedöms som för stor kanske individen inte är 
beredd att satsa. Det beror inte på att hon inte vill uppnå målen, utan att hon vill skydda sig 
mot besvikelsen av att misslyckas. Det handlar mycket om vad som finns med i bagaget sedan 
tidigare. Om en person har fått lära sig att hon klarar av något bara hon kämpar, torde hon ha 
större chans att i alla fall prova på. Har hon däremot fått höra att hon inte klarar av någonting 
tänker hon kanske att det inte spelar någon roll hur mycket jag anstränger mig, jag klarar ändå 
inte av det. Motivationen är alltså inte bara en fråga om viljan. Chansen att få uppleva 
framgångar och slippa att misslyckas är minst lika viktig.  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 

Olika synsätt på motivation 
 
Hedonism 
Många teorier om motivation har sitt ursprung i principen om hedonism, vilket innebär att 
människan i allt hon gör strävar efter njutning och välbefinnande samt undvikande av smärta. 
Dessa tankar ligger långt tillbaka i tiden och formulerades redan av ”de gamla grekerna”. De 
blev dock mer framträdande som en tolkning till mänskligt beteende under 1700- och 1800-
talen av bland andra filosofer som Locke, Mill och Bentham. I början av 1900-talet började 
motivationsteoretikerna att vända sig mot de nya ämnena psykologi och pedagogik och insåg 
de brister hedonismen hade. För att försöka komma till rätta med dessa brister utvecklades flera 
teorier om motivation (Jenner, 2004). 
 
Instinktteorier 
Instinktteorierna utvecklades av William James, Sigmund Freud och William McDougall 
(Jenner, 2004). Dessa förgrundsgestalter menade att varje individ är försedd med instinkter eller 
drifter som ligger bakom hur en människa beter sig. Vidare definierades termen instinkt som 
ett anlag eller en medfödd benägenhet. Detta innebär att människan beter sig på ett 
förutbestämt sätt. Freud menar att driften har en källa, ett mål, ett objekt och en styrka. Målet 
är att avlägsna driftens källa, med det menas att tillfredsställa ett speciellt behov som till exempel 
hunger. Objektet kan liknas vid sättet att uppnå målet. Driftens styrka är direkt relaterad till hur 
starkt behovet är. I detta fall är Freuds inslag att motiven inte alls behöver vara medvetna och 
ligga i en persons eget intresse utan kan vara omedvetna.  
 
De grundläggande instinkterna ansågs kunna förklara allt mänskligt beteende och dominerade 
fram till början på 1920-talet. (Jenner, 2004).  
 
Drivkraftteorier  
Clark Hull, refererad av Franken (2002), gav upphov till en av de mest inflytelserika teorierna. 
Den utgår ifrån att beteendet = driften x vanan. Om vanan är svag måste driften vara hög för 
att producera beteende. Är vanan stark kan en svag drift aktivera den. Om det inte finns någon 
drift finns heller inte något beteende. Drivkraftsteoretikerna har i sin forskning sysslat med 
djurförsök i laboratorier. 
 
Kognitiv teori   
Det finns vissa delar som stämmer in på Hulls omarbetade teori, refererad av Jenner (2004), 
och en tredje grupp av motivationsteorier, närmare bestämt de kognitiva teorierna. 
Orden ”kognitiv” och ”kognition” har att göra med kunskaps- och tankeprocesser. 
Kognitionsteoretikerna har varit mest intresserade av att förklara mänskligt beteende och 
de ”psykologiska drivkrafterna”.  
 
En av grundsatserna i den kognitiva motivationsteorin är att de viktigaste faktorerna i mänskligt 
beteende är de tankar, förväntningar och aningar som individen har vad gäller framtida 
händelser. Beteendet ses som målorienterat och det är också grundat på medvetna avsikter. 
Valet av olika mål grundas på tidigare erfarenheter. Inom kognitiv teori är Kurt Lewin (Jenner, 
2004) en av de mest framstående forskarna. Han har utformat en tes som säger att: målets värde 
= uppnåendets värde x uppnåendets sannolikhet - misslyckandets värde x misslyckandes 
sannolikhet. Denna tes ses numer som klassisk.  
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Teorierna som nämnts här har en gemensam nämnare trots att de har många olikheter. De har 
en strävan efter att förklara motivation. Det har dock framkommit att det inte går att bara 
förlita sig på en enda teori för att kunna förklara motivationens alla olika sidor. Dagens forskare 
försöker därför att få en fördjupad kunskap om motivationens olika delar. De försöker också att 
utveckla teorier för att kunna avgränsa delar av problemområdet (Jenner, 2004).  
 
 
Inre och yttre motivation 
 
Det finns olika typer av motivation, yttre och inre. Den yttre kännetecknas av att individen gör 
något för att få belöningar medan den inre kännetecknas av att individen gör något för att det 
är roligt. Den inre motivationen kan vara svår att behålla eftersom den ofta byts ut till yttre 
(Axelsson & Rannestam, 2003). 
 
Inre motivation mäts oftast genom beräkning av den tid som individen lägger ned på uppgiften 
när hon fritt får välja vad hon ska göra, den underlättas om individen har ett val om vad som 
ska göras och i vilken ordning detta ska ske (Miner, 2005). Inre motivation är mångsidig och 
leder till stor tillfredsställelse, den kräver övertygelse, en vilja att göra bra ifrån sig. Den är 
självgående och fast förankrad i det som individen själv finner meningsfullt (Boëthius & Ehdin, 
1993). 
 
Yttre motivation leder till en känsla av meningslöshet. Den går ut på att knuffa på bakifrån och 
locka framifrån med belöningar. Så fort belöningarna slutar komma och piskan läggs bort så 
avstannar arbetet. Belöningarna måste hela tiden stegras eftersom förväntningarna på dem ökar, 
tillslut kommer det inte att gå längre och bubblan spricker. Yttre motivation måste hela tiden 
fyllas på (Boëthius & Ehdin, 1993). 
 
Yttre belöningar, varav pengar är den vanligaste, har en kontrollerande- och en 
informationsaspekt. Om den kontrollerande aspekten är framträdande minskar den inre 
motivationen. Om informationsaspekten är framträdande och positiv ökar den inre 
motivationen (Miner, 2005). 
 
 
Arbetsmotivation 
 
När en arbetares värderingar korrelerar med företagets värderingar skapas en mening med 
arbetet. Denna mening leder till inre motivation, arbetsglädje och prestation. En arbetare som 
känner till meningen med sitt arbete fylls av glädje och övertygelse. För att uppnå goda resultat 
krävs det att medarbetarna har gemensamma värderingar, respekt för varandra, att de kan och 
får ha kul tillsammans på arbetsplatsen, att de får ständig feedback om hur det går för dem och 
att de krav som finns på dem är höga. De behöver också mål, men de måste själva få vara med 
att utforma dessa, det går inte att vara motiverad när ett mål är påtvingat. Genom att ta ansvar 
för sin egen situation blir arbetaren motiverad (Boëthius & Ehdin, 1993). 
 
 
Maslows Behovshierarki/behovstrappa 
 
Abraham H. Maslows (1908-1970) behovsteori ingår, enligt Tamm (2002), i den humanistiska 
psykologin. I denna menas att människan ses som en unik individ med egna möjligheter och 
problem. Hon har en strävan att växa och mogna, hon är ingen statisk individ. Människan är 
föränderlig och utvecklas ständigt och blir någon annan än hon varit. Maslow anser att 
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människan är en helhet, för att förstå henne måste alla delar ses, det vill säga att den biologiska 
och psykologiska delen integrerar med den sociala miljön. Människan är i grunden god eller 
neutral, det är genom miljöns påverkan som det onda kommer. För att vara frisk och sund 
måste människan förverkliga sig. 
 
Enligt Maslow, refererat av Franken (2002), är mänskliga behov grupperade och hierarkiskt 
arrangerade. De grundläggande behoven är kopplade till brister medan de högre är associerade 
med utveckling. Eftersom behoven är hierarkiskt ordnade måste de grundläggande behoven 
tillfredsställas innan individen kan gå vidare till nästa steg. 
 
Tamm (2002) beskriver hur Maslow förklarar mänskligt beteende genom människans tendens 
att söka mål som ger livet mening. Motivation är en stark drift hos människan, hon strävar 
ständigt efter olika mål. När ett mål är uppnått upplever människan ett kort tillstånd av 
harmoni, men snart kommer nya mål och drömmar. 
 
Den ursprungliga pyramiden bestod av fem nivåer (Figur 1); Fysiologiska behov, 
trygghetsbehov, behov av kärlek och gemenskap, behov av självuppskattning och behov av 
självförverkligande (Maslow, 1982). I nyare versioner har stegen utvecklats och blivit fler 
(Tamm, 2002): 
 

 
Figur 1. Maslows Behovshierarki (Maslow, 1982). 
 

 
Fysiologiska behov. De fysiologiska är de mest grundläggande. Till dessa räknas, 
mat, dryck, andning, sömn och vakenhet, sinnesstimulering samt skydd mot för 
höga och för låga temperaturer. Alla människor har dessa behov, utan dem 
överlever hon inte. 

 
Trygghetsbehov. Nästa trappsteg i pyramiden består av känsla av trygghet, säkerhet 
och ett behov av medmänsklig kontakt. Trygghetsbehoven och de fysiologiska 
behoven ligger väldigt nära varandra och har grundläggande betydelse för 
människorna. Särskilt uttalade är dessa behov hos barn, de får sina trygghetsbehov 
tillgodosedda av föräldrarna eller andra vårdnadshavare och skulle inte klara sig 
utan dem. Som vuxen finns också behov av trygghet, detta tillgodoses av familj, 
vänner och arbete. I ålderdomen växer trygghetsbehovet, det blir viktigt att vistas 
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i välkända miljöer och äldre kan känna otrygghet tillsammans med okända 
personer. 

 
Behov av kärlek och gemenskap. Människan har ett behov av att ingå i en 
gemenskap med andra, att älska och älskas. Dessa inkluderar relationer till barn, 
föräldrar, vänner och intima kärleksrelationer. Många människor har brister i 
dessa behov och det kan vara svårt att tillfredsställa dem. 
 
Behov av självuppskattning. På denna nivå vill människan känna uppskattning av 
andra och uppleva självrespekt. Hon behöver känna att hon har ett egenvärde 
samt att hon har förmågan att kunna besegra svårigheter. 

 
Behov av självförverkligande. Med självförverkligande menas människans strävan att 
vara allt det hon skulle kunna vara. Det är på denna nivå människan utvecklar sin 
kunskap, sin kreativitet, sin begåvning, sina anlag och sin idérikedom. En 
människa kan uppleva självförverkligande om det är något som motsvarar dennes 
begåvning, förutsättningar och intressen. Självförverkligande är individuellt och 
är inte samma för alla individer. Det är här som de största individuella 
skillnaderna märks. 

 
Metabehov. Utanför behovspyramiden beskriver Maslow (1982), refererad av 
Tamm (2002), ett antal så kallade metabehov. Dessa behov är till exempel 
sanning, rättvisa, godhet och skönhet. Metabehoven är enbart utvecklingsbehov, 
till skillnad från de grundläggande behoven som är bristbehov i grunden. 
Metabehoven kan ersätta varandra, de ingår ej i den hierarkiska modellen som de 
grundläggande. Vidare menar Tamm (2002) att metabehoven är lika viktiga för 
den självförverkligade människan som de grundläggande, basala behoven. Blir 
dessa inte tillfredsställda kan människan uppleva ångest och apati. Hos den 
självförverkligade människan är metabehoven oftast tillfredsställda. 

 
 
Vrooms förväntansteori 
 
Det finns flera olika förväntansteorier men Victor Vrooms, refererad av Dipboye (1994), är den 
mest kända. Teorin går ut på att individen, innan hon gör något, ställer sig frågan; vad ger det 
mig? Hur motiverad individen är beror på de förväntningar hon har på de framtida resultaten 
samt det subjektiva värdet av resultatet (Granström & Lundberg 2006). 
 
Enligt Dipboye (1994) identifierade Vroom tre olika faktorer: valence, instrumentality och 
expectancy och därför kallas den ibland VIE teorin. De tre faktorerna är multiplicerbara med 
varandra, produkten kallas motivational force och ju större den är desto mer motiverad är 
individen att utföra beteendet.  
 

• Expectancy är den uppfattade sannolikheten att den möda som läggs ned/handlingen 
kommer att leda till ett önskat resultat (Dipboye, 1994). Hög ansträngning leder till bra 
betyg. 

• Instrumentality, den uppfattade korrelationen mellan resultaten (Dipboye, 1994). En 
resultat-resultat association (Van Eerde & Thierry, 1996). En tanke om att bra betyg 
leder till bra utbildning och ett bra arbete i framtiden. 

• Valence, värdet av resultatet (Dipboye, 1994). Alla möjliga affektiva inriktningar på 
resultatet, vilket kan tolkas som betydelsen, attraktiviteten, önskvärdheten eller den 
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förväntade tillfredsställelsen med resultatet (Van Eerde & Thierry, 1996). Värdet 
individen lägger på att ha ett bra arbete. 

 
Individens motivation att prestera bra på ett arbete/utbildning är baserat på dennes subjektiva 
uppskattning (expectancy). Lyckad arbetsprestation i sin tur blir attraktiv när den leder till 
uppnåendet av olika eftertraktade mål (instrumentality), till exempel lön och avancemang. 
Bemödandet kommer att leda till en lyckad prestation och attraktiviteten (valence) av den 
prestationen (Sheridan, Slocum, & Richards, 1974). 
 
 
Herzbergs två-faktor teori 
 
I Herzbergs teori finns två olika faktorer, hygienfaktorer och motivatorer (Herzberg, Mausner, 
& Snyderman, 1959). Om hygienfaktorerna försämras så försämras också arbetstillfredsställelsen, 
däremot så ökar den inte ju bättre de är. Hygienfaktorerna inkluderar kontroll, interpersonella 
relationer, fysiska arbetsförhållanden, lön, företagets policy, företagets administration, förmåner 
och säkerhet på jobbet.  
 
Motivatorerna ökar motivationen men kan inte minska den om de försämras. Det är faktorer 
som är relaterade till arbetet i sig, det vill säga arbetsuppgifterna, ansvar, utveckling, prestationer, 
lärande och befordringsmöjligheter. Motivatorerna tillfredsställer individens behov av 
självförverkligande i arbetet.  
 
 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar gymnasieeleverna på I-Tek programmet, 
det är också av intresse att se om motivationen skiljer sig mellan årskurserna.  
 
De frågeställningar som utgåtts ifrån är:  

• Vad är det som motiverar eleverna på I-Tek? 
• Finns det några skillnader i motivationen mellan årskurserna? 
• Vad skulle kunna göras för att motivationen ska öka? 
• Vad har schemat, sociala faktorer, förväntansfaktorer och bakgrundsfaktorer för 

inverkan på studiemotivationen? 
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METOD 
 
Försökspersoner 
 
Sammanlagt utdelades och besvarades 70 enkäter. I årskurs ett besvarade 24 elever enkäten, i 
årskurs två 26 elever och i årskurs tre 20 elever. Sammanlagt var det sju kvinnliga elever som 
besvarade enkäten, tre av dem gick i årskurs ett och fyra i årskurs tre. Vid tillfället saknades 
nitton elever. 
 
 
Material 
 
Enkäten utformades utifrån den teoretiska referensramen med störst vikt på Vrooms 
förväntansteori och Herzbergs två-faktor teori. Frågor om schemat lades till på grund av att 
rektor och lärare ansåg att schemat var en stor motivationsfaktor. Enkäten inkluderade 
flervalsfrågor, öppna frågor och skattningsfrågor (Bilaga 1). Skattningsfrågorna hade en 
svarsskala från ett till sex där 1 motsvarade i mycket låg grad/inte alls och 6 i mycket hög 
grad/mycket höga. Till intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 2), som grundades 
delvis på enkäten och delvis på den teoretiska referensramen.  
 
 
Procedur 
 
Innan enkäterna delades ut på I-Tek programmet genomfördes en pilotstudie på sammanlagt 
tio personer från två olika gymnasieskolor och två olika program. Efteråt gjordes några små 
ändringar, som formuleringar av frågor. 
 
Alla elever som gick I-Tek som var närvarande fick under vårterminen 2007 besvara en enkät. 
Innan enkäten delades ut fick de veta att svaren var konfidentiella. Författarna var närvarande 
när enkäterna besvarades, detta för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. Alla klasser 
besvarade enkäten samma dag. 
 
Tre halvstrukturerade djupintervjuer genomfördes i varje årskurs. Urvalet av intervjupersoner 
skedde genom lottdragning utifrån klasslistorna. Varje elev skrevs i tur och ordning upp på en 
lista. Om en person inte var närvarande tillfrågades nästa på listan. Innan intervjun började blev 
de tillfrågade om det gick bra att deras enkät togs fram för att ha som underlag. Samtliga elever 
svarade att det gick bra. Intervjuerna utfördes på olika tider under skoldagen och på olika 
lektioner. Vid alla intervjuer var båda författarna närvarande och turades om att intervjua och 
föra anteckningar. Efter varje intervju skrevs intryck och reflektioner ned.  
 
 
Avgränsning 
 
Undersökningen är avgränsad till elever som går på ett specialutformat gymnasieprogram, I-
Tek, i Luleå. Alla tre årskurser inkluderades. I-Tek programmet valdes beroende på att det är 
där rektor och lärare uppmärksammat bristande motivation. Vad gäller motivation har 
avgränsningen varit motivation att studera på I-Tek. 
 
 
 
 

8 



Databehandling 
 
Alla enkätsvar fördes in i statistikprogrammet SPSS 14.0 för Windows. Ingen databehandling 
har gjort av fråga två och sex. Detta eftersom att de inte ses som relevanta för studien. De 
öppna frågorna, sju till nio, kategoriserades. Medelvärden och standardavvikelser räknades fram 
på frågorna tio till tjugo. En korrelationsanalys utfördes med fråga elva; ”I hur hög grad 
anstränger du dig i skolan?” Denna fråga användes eftersom den kan ses som ett mått på hur 
motiverade eleverna är till studierna.  
 
Intervjuerna analyserades och kategoriserades.  
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RESULTAT 
 

Enkäten 
 
Bakgrundsfaktorer 
De flesta, 49 av 70 elever, angav att de valde I-Tek programmet av eget intresse. Det var 
endast några få som hade påverkats av föräldrar eller kompisar. Tolv elever angav att det var 
jobbmöjligheterna och att I-Tek är en bra utbildning som påverkade deras val. Det var inga 
skillnader mellan årskurserna. 
 
Av totalt 70 elever var det 60 som hade I-Tek som förstahandsval. Av 24 elever i årskurs 1 var 
det 17 som hade I-Tek som sitt förstahandsval, samtliga i årskurs 2 hade I-Tek som 
förstahandsval, och i årskurs 3 var det bara två elever som inte hade det som förstahandsval. 
 
Av 132 föräldrar hade 73 gymnasieutbildning och 45 av de 132 hade högskoleutbildning. Det 
var endast 14 föräldrar som hade grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå.  
 
Motiverande faktorer           
Tabell 1 visar att det som främst motiverade eleverna på I-Tek är intresset för praktiska 
uppgifter. De angav att de tyckte om att arbeta praktiskt samt att de var intresserade av 
svetsning. Andra frekventa motivationsfaktorer var att de antog att de skulle få bra jobb och 
hög lön efter att de hade gått ut gymnasiet. I kategorin övrigt ingår bland annat svar som tar 
upp sommarjobbstilldelning, roligt på lektionerna och de har mycket APU. Inga större 
skillnader mellan årskurserna kan ses, förutom att eleverna i årskurs 2 angav att bra jobb och 
lön motiverade dem i mycket högre grad än vad eleverna i årskurs 1 och 3 angav.  Femton 
elever gav inget relevant svar på frågan eller svarade inte alls.  
 
Tabell 1. Vad motiverar dig på I-Tek? (öppen fråga) 
Motivationsfaktorer 
 

Alla 
(n=70) 

Åk 1 
(n=24) 

Åk 2 
(n=26) 

Åk 3 
(n=20) 

Intresse för praktiska uppgifter 42 15 15 12 
Bra jobb och lön 25 6 14 5 
Bra utbildning 8 4 3 1 
Bra lärare 3 1 0 2 
Övrigt 10 1 5 4 

En elev kan ha angett flera svar. 
 
Avmotiverande faktorer 
Enligt Tabell 2 var det dåliga lärare och för mycket teori som minskade elevernas motivation 
mest. Schemat var något som sex elever i årskurs 1 var missnöjda med, eleverna i årskurs 3 
nämnde inte alls schemat. Av eleverna i årskurs 3 tyckte sex att det var för många teoretiska 
kurser. Eftersom svaren var så olika har många kategoriserats under övrigt, det kunde till 
exempel vara, gammal utrustning, B-kurser, för styrt arbete och för få studiebesök. Av 70 
elever var det också 20 som gav ej relevanta svar eller inte besvarade frågan.   
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Tabell 2. Vad/vilka saker minskar din motivation på I-Tek? (öppen fråga) 
Avmotiverande faktorer 
 

Alla 
(n=70) 

Åk 1 
(n=24) 

Åk 2 
(n=26) 

Åk 3 
(n=20) 

Dåliga lärare 11 4 4 3 
För mycket teori 11 2 3 6 
Dåligt schema 9 6 3 0 
Obetald APU 3 0 3 0 
För mycket läxor 3 0 3 0 
Övrigt 20 8 6 6 

En elev kan ha angett flera svar. 
 
Motivationsökande faktorer 
Tabell 3 visar att den mest motivationsökande faktorn var mer praktiskt arbete och mindre 
teori. I årskurs 1 angav sju elever att bättre schema skulle kunna öka deras motivation medan 
de i de andra årskurserna inte alls nämnde schemat. Betald APU och mer självständighet samt 
bättre utrustning tycks vara faktorer som skulle kunna öka motivationen enligt fyra elever i 
årskurs 2. Kategorin övrigt har hög svarsfrekvens. I den ingår svar som fler studiebesök på 
arbetsplatser, fler inblandade företag, bättre lokaler och mer betydelsefulla uppgifter. Det var 20 
elever som inte alls svarade eller gav ej relevanta svar.  
 
Tabell 3. Vad skulle kunna öka din motivation på I-Tek? (öppen fråga) 
Motivationsökande faktorer 
 

Alla 
(n=70 

Åk 1 
(n=24) 

Åk 2 
(n=26) 

Åk 3 
(n=20) 

Mer praktik/mindre teori 13 2 6 5 
Bättre kursplan 9 5 4 0 
Bättre schema 7 7 0 0 
Mer självständighet 5 0 4 1 
Betald APU 4 0 4 0 
Lärarna 4 1 2 1 
Bättre utrustning  4 0 3 1 
Övrigt 15 6 5 4 

En elev kan ha angett flera svar. 
 
Förväntansfaktorer 
Enkätfråga 18  ”Om du skulle anstränga dig mycket, hur tror du dina betyg skulle bli?” 
motsvarar expectancy i Vrooms förväntansteori, refererad av Dipboye (1994). Enkätfråga 
19 ”Om du går ut med höga betyg, hur bedömer du möjligheterna att få ett bra arbete?” 
motsvarar instrumentality. Enkätfråga 20 ”Vilket värde lägger du vid att ha ett bra arbete i 
framtiden? (ett arbete som är välavlönat och/eller trivsamt för dig)” motsvarar valence.  
 
Tabell 4 visar att eleverna av förväntansfaktorerna lade störst värde (M=5,5) vid att ha ett bra 
arbete i framtiden (valence) och att variansen i svaren var lägst (std 0,8). De trodde i nästan lika 
hög utsträckning att de skulle få bra betyg om de skulle anstränga sig (expectancy) samt att de 
trodde att de skulle få ett bra arbete om de har bra betyg (instrumentality). De bedömde att de 
ansträngde sig till ett värde av M=3,5 och deras tillfredsställelse med nuvarande betyg var 
M=3,9. De tre årskurserna hade liknande medelvärden.  
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Tabell 4. Enkätfråga 18-20, 11, 10 (skala 1-6) 
Förväntansfaktorer M alla M åk 1 M åk 2 M åk 3 Std. alla 
  (n=70) (n=24) (n=26) (n=20) (n=70) 
Expectancy 
(Betygsförväntan vid 
ansträngning) 

5,2 4,8 5,4 5,4 0,9 

Instrumentality 
(Arbetsförväntan vid bra 
betyg) 

5,0 5,4 5,0 4,4 1,1 

Valence (Framtida 
arbetets värde) 

5,5 5,4 5,6 5,3 0,8 

      
Ansträngningsgrad  3,5 3,4 3,6 3,6 1,0 
      
Betygstillfredsställelse 3,9 3,8 3,9 4,0 1,0 

 
För att räkna ut motivational force av VIE har råpoängen för expectancy, instrumentality och 
valence multiplicerats. Motivational force för alla årskurserna hade ett värde av 141,06. Årskurs 
2 hade det högsta värdet (150,27), och årskurs 3 hade det lägsta värdet (127,11). Årskurs 1 hade 
ett värde på 141,57. 
 
I Tabell 5 visas sambanden mellan den grad av ansträngning eleverna gör i skolan och 
förväntansfaktorerna inklusive motivational force. Mellan den ansträngning eleverna gör och 
motivational force fanns ett signifikant samband (r=.33, p<.01.). Ett signifikant samband (r=.36, 
p<.01.) fanns även mellan ansträngning och tanken om att bra betyg ger möjlighet att få bra 
arbete och mellan den ansträngning eleven gör och det värde som läggs vid att ha ett arbete i 
framtiden (r=.26, p<.05.).  Ansträngningen hade inget samband med expectancy.  
 
Ansträngningen i årskurs 2 och 3 hade ett signifikant samband med motivational force. I 
årskurs 1 fanns ett samband (r=.42, p<.05.) mellan ansträngning och valence medan 
ansträngning korrelerade med instrumentality på nivån .05. både i årskurs 2 (r=.42) och 3 
(r=.52). 
 
Tabell 5. Korrelationer med ansträngning 
Vrooms förväntansfaktorer Alla Åk 1 Åk 2 Åk 3 
Expectancy (Betygsförväntan vid 
ansträngning) 

.04 -.14 .38 .00 

Instrumentality (Arbetsförväntan vid 
bra betyg) 

.36** .30 .42* .52* 

Valence (Framtida arbete) .26* .42* -.02 .27 
     
Motivational force .33** .12 .54** .49* 

** p<.01. 
*p<.05. 
 
Sociala faktorer 
Alla elever oberoende av årskurs bedömde att lärarna, kamraterna och föräldrarna påverkade 
studiemotivationen (ungefär 3 på den sexgradiga skalan) (Tabell 6). Minst påverkan hade 
kamraterna. Årskurs 2 hade ett högre medelvärde än eleverna i de andra årskurserna på lärarnas 
påverkan. Eleverna i årskurs 1 hade ett högre värde på föräldrarnas påverkan än de andra 
årskurserna.  
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Tabell 6. Enkätfråga 12-14 (skala 1-6) 
Sociala faktorer M alla M åk 1 M åk 2 M åk 3 Std. alla 
  (n=70) (n=24) (n=26) (n=20) (n=70) 
Lärarnas påverkan 3,3 3,0 3,6 3,3 1,3 
Föräldrarnas påverkan 3,3 3,4 3,2 3,2 1,3 
Kamraternas påverkan 2,5 2,4 2,4 2,6 1,3 

 
Tabell 7 visar att betygstillfredsställelsen endast hade ett signifikant samband med lärarnas 
motivationspåverkan (r=.24, p<.05.). Elevernas ansträngning korrelerade signifikant med de 
sociala faktorerna. Lärarna (r=.41, p<.01.) och föräldrarna (r=.37, p<.01.) påverkade 
ansträngning och även kamraternas motivationspåverkan hade ett samband med ansträngning 
(r=.29, p<.05.).  
 
Tabell 7. Korrelationer 
Sociala faktorer Betygstillfredsställelse Ansträngning 
Lärarnas påverkan .24* .41** 
Föräldrarnas påverkan .10 .37** 
Kamraternas påverkan .10 .29* 
 ** p<.01. 
 *p<.05. 
 
Övriga faktorer (schema och krav) 
Schemat upplevdes av eleverna påverka studiemotivationen relativt mycket (M=4,2) (Tabell 8). 
Eleverna bedömde att kraven på dem i skolan låg på M=4,0. Medelvärdet av hur nöjda 
eleverna var med schemat låg på 2,8. Eleverna i årskurs 1 var minst nöjda med sitt schema. En 
signifikansprövning visade inget samband mellan schemats motivationspåverkan och hur nöjda 
eleverna var med schemat. Mellan upplevda krav och ansträngning fanns ett positivt samband 
på .01 nivån (r=37). 
 
Tabell 8. Enkätfråga 15-17 (skala 1-6) 
Övriga faktorer M alla M åk 1 M åk 2 M åk 3 Std. alla 
 (n=70) (n=24) (n=26) (n=20) (n=70) 
Nöjd med schemat 2,8 2,4 3,1 3,0 1,4 
Schemats påverkan 4,2 4,3 4,4 3,9 1,4 
Upplevda krav 4,0 3,8 4,2 3,8 1,1 

 
 
Intervjuerna 
 
Bakgrundsfaktorer 
Av de nio elever som intervjuades angav fem att det var av eget intresse som de valde att gå I-
Tek. I årskurs 2 hade samtliga påverkats av att föräldrarna arbetade inom yrket. Många angav att 
de tyckte om att arbeta praktiskt, samt att de hoppades på bra arbete efter gymnasiet.  
 
Åtta elever angav att de tyckte om de praktiska ämnena. De gillade att arbeta praktiskt samt att 
det fanns ett intresse för ämnena. En elev berättade ”Jag gillar det fria jobbet, att pyssla på för sig 
själv”. Många elever tyckte att de teoretiska ämnena var tråkiga, ointressanta och onödiga ”Man 
måste tänka för mycket i de teoretiska ämnena”, berättade en elev och en annan nämnde ”Jag gillar 
inte engelska och svenska, onödiga saker, tråkigt. Jag tror inte att jag kommer att ha någon nytta av dem”.  
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Förväntansfaktorer 
Studiemotivationen var inte så hög hos eleverna. En elev sa ”Någorlunda, inte den högsta. Jag är 
ganska skoltrött”. Det som påverkade studiemotivationen var främst lärarna men även föräldrarna, 
schemat och skoltrötthet. Vissa ansåg att det bara låg hos en själv ”Det är mest lärarna som påverkar 
studiemotivationen, föräldrarna ibland, men till största delen är det jag själv”.  
 
Alla elever tyckte att det är deras eget ansvar hur det går för dem i skolan ”Det ligger på mitt ansvar, 
är här för att lära mig”. De var på skolan, gjorde det de skulle och bad om hjälp om de 
behövde. ”Man kanske inte gör precis varje liten grej, men man ser i alla fall till att ligga på godkänt”.  
 
Alla ville ha jobb efter skolan. De flesta trodde att det fanns goda chanser till jobb ”Det känns 
som att det kommer att gå bra, de brukar få jobb de som gått I-Tek”. Många trodde också att bra 
betyg påverkade chanserna att få jobb ”Jag tror att höga betyg gör det lättare att få jobb. Och sköter 
man sig på praktiken och så, så får man bra rykte på arbetsplatserna”. Två elever funderade också på 
att senare studera vidare. 
 
Sociala faktorer 
Samtliga svarade att de trivdes på I-Tek, några av orsakerna de nämnde var roliga ämnen, bra 
praktik, bra lärare, de praktiska ämnena och ”mer fritt än vanlig skola”. 
 
Sex av nio elever svarade att de trivdes med sina klasskamrater, och de övriga trivdes skapligt. 
En elev uttryckte att ”Klassen är väldigt indelad i grupper, man umgås inte med alla”. ”Det är en bra 
gemenskap”, menade en annan elev.  
 
Några elever tyckte att det fanns grupptryck och det kunde vara både positivt och negativt ”Alla 
jobbar om någon gör det”. De flesta som angav att det fanns grupptryck berättade vidare att de inte 
själva blev påverkade av det ”Jag har inte lätt för att falla för grupptryck”. De fanns även de som 
menade att det inte fanns grupptryck ”Nej, man accepteras för den man är och vad man vill göra”. 
 
Alla elever utom en tyckte att relationen mellan lärare och elever var bra. Det berodde bland 
annat på att de kunde prata med lärarna om annat än skolan, lärarna frågade hur de mådde, de 
lyssnade och de kunde umgås även utanför lektionstid ”Bra, vissa är inte lika bra, det är individuella 
skillnader. Det är bra att man kan prata med dem om annat än skolan, de gör så bra de kan för oss”.  
 
Alla elever ansåg att de flesta lärare var bra ”De flesta är bra. De kan vara både lärare och inte lärare, 
de är inte stränga och de har sin egen stil att vara lärare på”. De menade dock att det fanns vissa 
skillnader mellan de praktiska och de teoretiska lärarna. Lärarna i de praktiska ämnena var inte 
lika noga och det var mer fritt arbete. De lärare som var bra kunde förklara och lära ut, de hjälpte 
till och de var inte stränga. En elev berättade ”De pushar en, kommer och pratar, berättar hur man 
ligger till och vad man kan göra för att få bättre betyg. De engagerar sig i eleverna och det ökar 
motivationen”. De sämre lärarna var stränga och de hjälpte inte till så mycket som eleverna 
behövde. En elev tyckte att det fanns skillnader på hur manliga och kvinnliga lärare behandlades 
av eleverna ”Det är som att eleverna har mindre respekt för de kvinnliga”. I ämnen med kvinnliga 
lärare var klassen surrigare. 
 
Övriga faktorer (schema och krav) 
Håltimmar var ett stort missnöje hos eleverna ”Det är dåligt med de oändliga håltimmarna. Ibland 
åker man hem och orkar inte vänta på nästa lektion”. Samtliga elever tyckte att schemat hade blivit 
bättre. Eleverna i årskurs 1 ansåg att schemat på vårterminen var bättre än på höstterminen på 
grund av att de hade färre håltimmar. Några elever nämnde att de hade lagom många 
lektioner ”Det är inte för lite lektioner, men man hade kunnat komprimera ihop dem till två dagar”. 
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De allra flesta ansåg att kraven var medelhöga. Någon nämnde att det var för höga krav i matte B 
och naturkunskap, samt att de inte fanns någon tid på schemat för projektarbetet. En elev tyckte 
att ”Det går att fixa allt om man vill, det är inte omöjligt”. ”Vi ska klara vissa grejer, och det är rimligt” 
berättade en annan.  
 
Det var bara någon enstaka som hade något att tillägga. En elev tyckte att det var för lite 
studiebesök, han ville komma ut mer på arbetsplatserna och se hur det går till, för att lättare 
kunna välja inriktning. En elev nämnde att informationen från skolan var dålig ”Man måste ta reda 
på allt själv, vi får inget framlagt. Till exempel skulle vi på kurs imorgon men så kommer halva klassen och 
säger att det är inställt, vi visste inte vad som gällde och fick ta reda på det själva”. 
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DISKUSSION 
 
Det var stor skillnad på motivationen i de praktiska och de teoretiska ämnena, motivationen 
tycktes vara högre i de praktiska ämnena. Många elever tyckte att de teoretiska kurserna var 
tråkiga och verkade inte villiga att läsa dem. Skolan tycktes engagera sig mycket i eleverna. 
Lärare, studievägledare och i vissa fall rektor hade kontinuerliga samtal med eleverna vilket 
innebar att de hade möjlighet att säga till om det var något som de hade problem med. De 
elever som intervjuades tyckte att det var helt på deras eget ansvar hur det gick för dem i 
skolan, de lade inte ansvaret på lärare eller någon annan.  
 
 
Bakgrundsfaktorer 
 
En stor andel av eleverna hade I-Tek som förstahandsval vilket innebär att de själva hade valt 
att gå programmet. Om ett mål (till exempel att gå ut gymnasiet) är påtvingat kan 
motivationen bli låg, men eleverna på I-Tek har förutsättningar för hög motivation då deras 
mål var självvalt. Många hade föräldrar som jobbar inom branschen och det verkade ha 
påverkat deras val av program. Jobbmöjligheterna var också en bidragande orsak till valet av I-
Tek. Att ha ett arbete innebär lön, vilket innebär försörjning och trygghet i tillvaron, vilket 
motsvarar de två lägsta nivåerna i Maslows hierarki (1982).  
 
 
Motiverande och avmotiverande faktorer 
 
Intresset för att gå I-Tek programmet var högt därför finns förutsättningar till hög 
studiemotivation, vilket motsvarar inre motivation (Miner, 2005). Upplevelsen från 
intervjuerna var att studiemotivationen varierade från elev till elev, men att det inte var någon 
större skillnad mellan årskurserna.  
 
Det som främst motiverade eleverna på I-Tek programmet var intresset för praktiska uppgifter, 
bra jobb och lön, bra lärare samt uppfattningen om att I-Tek är en bra utbildning. Dessa 
faktorer handlar om utbildningen i sig och är då motivatorer enligt Herzberg (Herzberg, 
Mausner, & Snyderman, 1959). 
 
Lärarna påverkade elevernas studiemotivation. Många angav att lärarna minskar deras 
motivation, men få har angett att lärarna ökar den. Enligt Herzbergs teori (Herzberg, Mausner, 
& Snyderman, 1959) försämras arbetstillfredsställelsen om hygienfaktorerna försämras. Om de 
däremot förbättras så ökar inte arbetstillfredsställelsen. I detta sammanhang kan lärarna ses som 
en hygienfaktor, en ledare. Även för mycket teori, obetald APU och dåligt schema var några 
av hygienfaktorerna som minskade elevernas motivation. Eftersom att elevernas intresse för 
praktiska ämnen var stort är det inte så konstigt att för mycket teori minskar motivationen. 
 
Två elever hade i sina förslag till vad som skulle kunna öka deras motivation på I-Tek angett 
att de ville ha fler studiebesök ute på arbetsplatserna och fler företag involverade i utbildningen, 
vilket kan bero på att de vill ha en större förankring i arbetslivet, samt att de då får möjlighet att 
uppleva hur det är ute på arbetsplatserna. Som motivationsökande faktorer angav fyra elever 
också att de ville ha betald APU. Dessa kan ha tappat den inre motivationen och ville nu ha 
yttre belöningar i form av pengar.  
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Förväntansfaktorer 
 
Eleverna i årskurs 2 och 3 hade samma värde på ansträngning, årskurs 1 hade det lägsta värdet.  
Det var större skillnad mellan klasserna i motivational force. Motivational force har samband 
med den ansträngning eleven gör. Detta visar på att resultaten stämmer överens med Vrooms 
teori, refererad av Dipboye (1994). 
 
Årskurs 1:s värde på motivational force låg nära värdet för alla elever. Detta kan bero på att de 
var nya och kände sig inspirerade att göra bra ifrån sig.  
 
Att årskurs 2 hade högt värde på motivational force kan bero på att de just hade varit ute på 
APU och kände sig stimulerade att göra bra ifrån sig.  De hade också tid och chans att påverka 
sina betyg, om de får bra betyg ansåg de att det kunde leda till arbete (instrumentality).  
 
Årskurs 3 hade lägst värde på motivational force, vilket också lärare och rektor hade intryck av.  
En anledning till att eleverna i årskurs 3 hade så låg motivation kan vara att de var skoltrötta 
och längtade ut i arbetslivet, de värderade arbetslivet högt och valence hade ett starkt 
signifikant samband med betygstillfredsställelsen. En annan anledning kan vara att betygen 
redan var satta och opåverkbara. Detta med hänvisning att expectancy inte hade något samband 
med vare sig betygstillfredsställelse eller ansträngningen eleven gör.   
 
Eleverna i årskurs 3 verkade oengagerade, enkäten utfördes på en teoretisk lektion, nästan 
ingen hade med sig penna och deras kroppsspråk visade på ointresse för skolan. De elever som 
gick i årskurs 1 verkade vara mer engagerade i skolan och atmosfären i klassrummet kändes 
positiv, i årskurs 1 utfördes enkäten också på en teoretisk lektion. I årskurs 2 genomfördes 
enkäten på en verkstadslektion vilket inte kan jämföras med en teoretisk lektion, de verkade 
dock ha en positiv inställning.  
 
Det fanns ett signifikant samband mellan den ansträngning eleverna gjorde och instrumentality 
(tron på att bra betyg ger arbete), det vill säga, eleverna anstränger sig mer om de tror att bra 
betyg leder till arbete. I årskurs 1 fanns dock inte detta samband. En orsak kan vara att de inte 
kan se den kopplingen och skjuter det på framtiden och de kan också ha fullt upp att klara av 
det de ska. 
  
 
Sociala faktorer 
 
Eleverna ansåg att lärarna i de praktiska ämnena brydde sig om dem och att de kunde prata 
med dem om allt möjligt. Upplevelsen var att de hade en kamratrelation till sina lärare och de 
umgicks även med lärarna utanför lektionstid. Det kan betyda mycket att känna att någon bryr 
sig, en sådan upplevelse kan leda till att motivationen ökar. Någon av eleverna nämnde att 
lärarna brydde sig mycket om dem men att lärarna inte fick något tillbaka. Lärarna tycktes 
enligt eleverna inte ha insikt i vilken betydelse de själva hade för elevernas motivation. 
Kontakten och samhörigheten mellan lärare och elever verkade vara djupare med lärarna i de 
praktiska ämnena. Det kan ha att göra med att eleverna var mer intresserade av de praktiska 
ämnena. Det behöver inte ha med lärarna som personer i sig att göra. Det kan också vara så att 
de lärarna hade större möjlighet att engagera sig för att de inte hade lika många klasser.  
 
Alla elever trivdes på I-Tek, och de flesta trivdes också med sina klasskamrater. Gemenskap 
med andra och social uppskattning motsvarar tredje och fjärde nivåerna i Maslows hierarki. När 
det gäller motivationspåverkan hade lärarna större betydelse än föräldrar och kamrater på den 
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ansträngning som eleverna lade ner i skolan och på deras betygstillfredsställelse. Detta kan delvis 
bero på att lärarna är de som eleverna har mest kontakt med. Det är också lärarna som ska 
betygsätta eleverna.  
 
 
Övriga faktorer (schema och krav) 
 
Eleverna uppgav under intervjuerna att schemat påverkade deras studiemotivation i ganska hög 
grad, men sambandet var inte signifikant, varken mellan ansträngningen de gjorde och hur 
nöjda de var med schemat eller med schemats påverkan. En tolkning av detta kan vara att 
håltimmar kan anses vara en hygienfaktor (Herzbergs, Mausner, & Snyderman, 1959) tiden i 
skolan används inte rationellt. Under de förberedande samtalen med rektor, studievägledare 
och lärare framhölls att den låga motivationen berodde på dåligt schema och ointresse för de 
teoretiska ämnena vilket inte stöds med Herzbergs teori (Herzbergs, Mausner, & Snyderman, 
1959).  
 
Eleverna i årskurs 2 ansåg att kraven på dem var något högre än vad eleverna i årskurs 1 och 3 
ansåg att de var. En orsak till det kan vara att personalen på skolan har högre förväntningar på 
eleverna i årskurs 2 än på eleverna i årskurs 1 och 3, vilket framkom under förberedande samtal 
med personalen. Om eleverna känner att de har höga krav på sig borde de också prestera bra i 
skolan för att de känner att lärarna tror på dem och att de kan prestera bra. Om däremot 
kraven är för höga kan det leda till att eleverna ser kraven som ouppnåeliga. Eleverna angav i 
enkäten att kraven var tämligen höga men intrycket från intervjuerna var att kraven på eleverna 
var låga och att lärarna inte var så krävande. Vid en intervju framfördes att eleverna fick samma 
möjlighet att få bra betyg även om de inte lämnade in sina uppgifter i tid. Låga krav kan leda 
till att eleverna tappar studiemotivationen. 
 
 
Sammanfattning  
 
Det som framkommit av enkäterna och intervjuerna är att intresset för praktiska uppgifter, bra 
jobb och lön var de faktorer som motiverade eleverna på I-Tek programmet mest. Lärarna 
påverkade elevernas studiemotivation mer än vad föräldrarna och kamraterna gjorde. Ingen 
större skillnad mellan årskurserna har däremot kunnat urskiljas. Bra jobb och bra lön 
motiverade eleverna i årskurs 2 mer än eleverna i de andra klasserna. I årskurs 1 hade eleverna 
fullt upp med att klara av det de skulle. Deras motivation var relativt hög. Årskurs 2 hade högst 
motivational force. De hade fortfarande möjlighet att påverka sina betyg och de hade varit ute 
på APU vilket innebar goda förutsättningar för bra motivation. I årskurs 3 kunde eleverna inte 
påverka sina betyg då flera redan var satta.  
 
 
Kritisk granskning av det egna arbetet 
 
Det kunde ha varit bra att ha en skattningsfråga som löd: hur motiverad är du? Istället fanns 
endast en fråga där eleverna fick skatta i hur hög grad de ansträngde sig i skolan. Begreppet 
motivation är dock svårförstått därför valdes enbart frågan om ansträngning.  
 
En intervju utfördes i verkstaden där det inte var helt ostört, till exempel gick en lärare förbi ett 
antal gånger. Detta kan ha påverkat elevens svar. De resterande eleverna intervjuades ostört och 
deras svar borde därför inte ha påverkats. Intervjuerna bandades inte, på grund av att eleverna 
då förmodligen hade blivit mer hämmade i sina svar.  Det hade varit intressant att veta vilken 
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inriktning eleven gick, både i enkäten och i intervjun, eftersom det verkade finnas stora 
skillnader i motivation vad gällde teoretiska och praktiska ämnen. 
 
 
Validitet 
 
Mätinstrumentets giltighet att användas i en specifik situation kallas för validitet. Att ett 
mätinstrument har god validitet i en viss situation betyder inte att det har det i en annan 
(Sandberg & Sandberg, 2002). En pilotstudie genomfördes för att öka enkätens validitet. Denna 
har även stärkts av att både intervjuer och en enkät med såväl öppna som strukturerade frågor har 
använts.  
 
Innan enkäterna delades ut informerades eleverna om att undersökningen handlade om 
studiemotivation. När sedan intervjuerna genomfördes visste eleverna vad undersökningen 
handlade om vilket kan ha inneburit att flera elever tackade nej. De sa att de inte var 
motiverade och därför inte ville ställa upp på intervjun trots att de fick veta att det inte hade 
någon betydelse hur motiverade de var. Om eleverna istället fått mer allmän information, att 
undersökningen handlade om hur det var att gå I-Tek programmet skulle kanske fler ha ställt 
upp på intervjuerna. Skillnaden i studiemotivation hos de elever som ställde upp på intervju 
och de som tackade nej kan ha påverkat resultatet. När undersökningen utfördes saknades 
nitton elever, i årskurs tre var nio elever frånvarande, i årskurs två var det åtta och i årskurs ett 
två elever. Detta har dock inte påverkat studien eftersom eleverna inte visste att en 
undersökning skulle genomföras, de som saknades hade andra orsaker till frånvaron än att de 
inte ville ställa upp. Hos de elever som var närvarande var deltagandet hundraprocentigt. Vid 
intervjuerna upplevde författarna att eleverna inte alltid vågade säga vad de tyckte, och många 
hade svårt att prata om negativa saker. 
 
 
Reliabilitet 
 
Oavsett vad ett mätinstrument mäter är det säkerheten och precisionen som utgör dess reliabilitet. 
Reliabiliteten handlar om i vilken grad enkäten är tillförlitlig (Sandberg & Sandberg, 2002). 
Eftersom mätinstrumentet är utformat av författarna kan reliabiliteten diskuteras. Intervjuerna 
utfördes av författarna varannan gång vilket kan ha påverkat eleverna olika. De kan genom sin 
person ha gett olika intryck på eleverna och ha ställt frågorna på olika sätt, detta kan ha minskat 
reliabiliteten, samt att intervjuerna utfördes på olika ställen. Två intervjuare har tolkat svaren från 
intervjuerna vilket kan öka reliabiliteten eftersom en person kan ha uppfattat något som inte den 
andra har, samt att tolkningarna kan ha blivit aningen mindre subjektiva.  
 
 
Etik 
 
Alla elever blev informerade om att undersökningen var konfidentiell och att inga enkäter eller 
intervjuer skulle kunna kopplas till en speciell individ, de fick även veta att studien handlade om 
studiemotivation. När intervjuerna utfördes blev eleverna underrättade om att deltagandet var 
frivilligt.   
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Förslag till skolan 
 

• Många av eleverna ville ha mindre teori och mer praktik. De verkade inte förstå vikten 
av teori utan ansåg att den är tråkig och onödig. Någonstans har skolan/lärarna 
misslyckats att förmedla till eleverna varför de behöver teoretiska kunskaper. 

• Det är viktigt för eleverna att få kontinuerlig feedback för att veta hur de ligger till i de 
olika ämnena och vad de kan göra för att förbättra sina betyg. 

• Om lärarna är entusiastiska över att undervisa torde det påverka eleverna på ett positivt 
sätt eftersom lärarna upplevs påverka elevernas studiemotivation i ganska hög grad. 

 
 
Framtida forskning 
 
Något att studera vidare skulle kunna vara att klasserna följs upp genom hela gymnasietiden, för 
att kunna se om det sker någon förändring av studiemotivationen. En studie med fler intervjuer 
skulle kunna genomföras för att få en mer generell bild av vad som påverkar elevernas 
studiemotivation. Det skulle också vara intressant att jämföra I-Tek programmet med andra 
gymnasieprogram, både praktiska och teoretiska. Praktiska för att se om I-Tek elever verkligen är 
mindre motiverade än elever på andra program och teoretiska för att se vilka skillnader och 
likheter det finns i studiemotivationen mellan praktiska respektive teoretiska program.  

20 



REFERENSER 
 
Axelsson, P. & Rannestam, P. (2003). Motivation och intresse – en fallstudie vid en folkhögskola.  
         Examensarbete. Luleå tekniska universitet.  
 
Boëthius, S. & Ehdin, M. (1993). Myten om moroten. En ny syn på ledarskap och motivation. 
          Södertälje: Fingraf. 
 
Dipboye, R. (1994). Understanding industrial and organizational psychology an integrated approach.  
          Florida: Harcourt Brace & Company. 
 
Franken, R. (2002). Human motivation. 5. ed. Belmont: Wadsworth/Thompson Learning.  
 
Granström, L. & Lundberg, E. (2006). Att skapa motivation. D-uppsats. Luleå tekniska  
          universitet. 
 
Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). The motivation to work. 2. ed. New 
          York: Wiley. 
 
Imsen, G. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. 4., rev. uppl. Lund:  
          Studentlitteratur. 
 
Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Stockholm:  
          Myndigheten för skolutveckling, Liber Distribution. 
 
Maslow, A. (1982). Toward a psychology of being. 2. ed. New York: Van Nostrand.  
 
Miner, J. (2005). Organizational behavior. 1, Essential theories of motivation and leadership.  
          Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, cop.  
 
Sandberg, L. & Sandberg, R. (2002). Elementär statistik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Sheridan, J. E., Slocum, J. W., & Richards, M. D. (1974). Expectancy theory as a lead 
          indicator of job behavior. [Elektronisk version]. Decision Sciences, 5, 3, 507-522. 
 
Tamm, M. (2002). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. uppl. 2. Lund: Studentlitteratur. 
 
Van Eerde, W. & Thierry, H. (1996). Vroom’s Expectancy Models and Work-Related   
          Criteria: A Meta Analysis. [Elektronisk version]. Journal of Applied Psychology, 81,  
          5, 575- 586. 
 
 

21 



Bilaga 1 
1. Jag är: 
 
Kvinna  Man  
 
 
2.  Vilket år är du född? 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
3. Varför valde du att gå I-Tek? 
(Kryssa i endast ett alternativ) 
 
Eget intresse    
Föräldrarnas påverkan   
Kompisarnas påverkan   
Annat     Vad?............................................................................................ 
 
 
4. I-Tek var mitt: 
 
Förstahandsval  
Andrahandsval  
Tredjehandsval  
 
 
5. Vilken är den högsta utbildningsnivå dina föräldrar/förälder har? 
 
                 Mamma           Pappa 
Grundskola    
Gymnasieskola   
Högskola    
 
 
6. Vad har dina föräldrar för yrken? (vilket arbete/sysselsättning har de vanligtvis om de 
inte arbetar just nu) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
7. Vad motiverar dig på I-Tek? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

I 



8. Vad skulle kunna öka din motivation på I-Tek? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
9. Vad/vilka saker minskar din motivation på I-Tek? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
På följande frågor, ringa in endast ett alternativ 
 
10. Hur tycker du att dina nuvarande betyg är? 
 
 
 
 
 

           1                    2                    3                    4                    5                    6 
   Inte alls bra                                                                                            Mycket bra 
 

11. I hur hög grad anstränger du dig i skolan? 
 
 
 
 

           1                    2                    3                    4                    5                    6 
I mycket låg grad                                                                                I mycket hög grad 
 

 
12. Hur mycket påverkar lärarna din studiemotivation? 
 
 
 
 

        1                    2                    3                    4                    5                    6 
   Inte alls                                                                                          Väldigt mycket 

 
 
13. Hur mycket påverkar föräldrarna din studiemotivation? 
 
 
 
 
 

        1                    2                    3                    4                    5                    6 
   Inte alls                                                                                           Väldigt mycket 
 

II 



14. Hur mycket påverkar kompisarna din studiemotivation? 
 
 
 
 
 

        1                    2                    3                    4                    5                    6 
   Inte alls                                                                                           Väldigt mycket 

15. Hur nöjd är du med ditt schema? 
 
 
 
 
 

        1                    2                    3                    4                    5                    6 
Inte alls nöjd                                                                                       Mycket nöjd 
 

16. I vilken grad påverkar utformningen av schemat din studiemotivation? 
 
 
 
 
 

            1                    2                    3                    4                    5                    6 
I mycket låg grad                                                                               I mycket hög grad 
 

17. Hur är kraven på dig som elev i skolan? 
 
 
 
 

         1                    2                    3                    4                    5                    6 
Mycket låga                                                                                         Mycket höga 
 

 
18. Om du skulle anstränga dig mycket, hur tror du dina betyg skulle bli? 
 
 
 
 

           1                    2                    3                    4                    5                    6 
   Mycket låga                                                                                         Mycket höga 
 

 
19. Om du går ut med höga betyg, hur bedömer du möjligheterna att få ett bra arbete? 
 
            1                    2                    3                    4                    5                    6 

   Mycket låga                                                                                          Mycket höga  
 
 
20. Vilket värde lägger du vid att ha ett bra arbete i framtiden? (Ett arbete som är 
välavlönat och/eller trivsamt för dig) 
 
 
 
 

           1                    2                    3                    4                    5                    6 
   Mycket litet                                                                                           Mycket stort 
 

 
 

Tack för din medverkan! 

III 



Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Vad tyckte du om att fylla i enkäten? 
 
Varför valde du att gå I-Tek? 
 
Trivs du på I-Tek? 
 
Trivs du tillsammans med dina klasskamrater? Varför trivs du/trivs du inte med  
dem? (På viket sätt) 
 
Vilka ämnen tycker du om/inte om? Varför, utveckla! 
 
Vad tycker du om dina lärare? Vad är det som är bra/dåligt? Vad skulle de kunna  
göra för att bli bättre? 
 
Känner du att det finns grupptryck i klassen? Är det i så fall på ett bra eller  
dåligt sätt? 
 
Vad tycker du om ditt schema? Om du är missnöjd, hur skulle man kunna ändra det  
till det bättre? 
 
Vad anser du om din egen studiemotivation? Vad är det som påverkar den? T.ex.  
lärare, föräldrar, kamrater, schema. 
 
Hur tycker du att relationen mellan lärare och elever är? 
 
Anser du att kraven på dig som elev är rimliga, eller är de för höga eller  
låga? På vilket sätt? 
 
Vad har du för planer efter gymnasiet? 
 
På vilket sätt tar du ansvar för din egen utbildning? 
 
Är det något du vill tillägga? 
 

IV 
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