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Abstract: 

Denna studie undersöker vilka faktorer som påverkar elevers motivation vid val av 
kurs. Syftet är att skapa kunskap om vad som motiverar gymnasiets yrkeselever att 
välja eller att inte välja kurser som ger behörighet till högre utbildning.  

Som teoretiskt ramverk ligger motivationsteori. En analysmodell, kallad 
motivationsmodellen, operationaliserad utifrån två olika motivationsteorier och 
utformad specifikt inom ramen för denna undersökning, används för att uppfylla 
syftet.  

Studien är etnologiskt inspirerad vilket bland annat innebär att utgångspunkten är 
elevernas och att intervjuer är studiens valda datainhämtningsmetod. Vid analys av 
intervjudata används två metoder: innehållsanalys och analys via 
Motivationsmodellen.  

Resultatet visar att det yrkeselever berättar om skälen till sina val visar att de är 
framtidsfokuserade och ofta pragmatiska i sina val. Resultatet visar även att de 
olika bakomliggande faktorer som motiverar elever vid deras val är många, och 
samverkande med varandra, vilket talar för att skolan bör arbeta på bred front med 
elevernas motivation.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 

Elevers motivation, ett ständigt huvudbry för skolans aktörer, och ett outtömligt 

ämne för diskussion. Kanske är uppgiften att motivera skolans mest svårbegripliga 

och svårgripbara uppgift, inte minst då det gäller de val eleverna ska göra under sin 

skoltid. I den föreliggande studien kastas ljus över elevers motivation utifrån 

yrkeselevers skäl att välja, eller inte välja, högskolebehörighetsgivande kurser. Två 

händelser under tidig höst 2017 ligger till grund för denna studies tillblivelse: 

eleverna på Skifferskolans avhopp från högskolebehörighetsgivande kurser och 

regeringens förslag om utökning av gymnasieskolans yrkesprogram för 

grundläggande behörighet för högskolestudier. 

1.1.1. Bakgrund 

På Skifferskolan startar höstterminen som brukligt i mitten av augusti. En för 

Skifferskolan ovanligt stor grupp elever har i slutet av årskurs 1 valt kurserna 

Engelska 6 och Svenska 2 vilka, tillsammans med Svenska 3, ger grundläggande 

behörighet för vidare studier. Att så många elever valt att läsa kurserna mottas 

positivt av kollegiet, och orsakerna till det stora uppsvinget diskuteras en hel del. 

Skolstartens göranden tar dock vid och diskussionen falnar. Dagarna går och när 

september inleds har samtliga elever valt att avbryta kurserna. Vad har hänt? Varför 

vill inte eleverna längre läsa kurserna? Undervisande lärare har sina aningar, men 

vet inte exakt vad bortfallet beror på. Som specialpedagog på skolan är jag 

egentligen inte delaktig i det som sker. Men jag blir nyfiken, och kallar samtliga 

berörda till ett möte för att försöka utröna vad det är som har hänt. Lärarna kommer, 

men inga elever. Ungefär samtidigt med att händelsen på Skifferskolan äger rum 

presenteras ett förslag från regeringen.  

Förslaget som skickas på remiss den 7 september innebär bland annat en utökning 

av gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande behörighet. Bedömningen har 

gjorts av skolverket att svårigheter att på yrkesprogrammen läsa de 

högskolebehörighetsgivande kurserna har bidragit till det minskade intresset för 

programmen, varför förslaget på förändringar som ska framställa yrkesprogrammen 
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som ett mer fördelaktigt och tryggare alternativ läggs fram. Förslaget innebär att 

utbildningens poäng, och därmed även den garanterade undervisningstiden, ökar:  

[…] att yrkesprogrammens omfattning ska utökas till 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng 

(beroende på i vilken utsträckning behörighetsgivande kurser redan ingår obligatoriskt 

i programmet).  Den garanterade undervisningstiden för yrkesprogram föreslås utökas 

i motsvarande omfattning. En elev som inte vill läsa de kompletterande kurserna ska 

dock kunna välja bort dem och kraven för en examen från ett yrkesprogram ska även 

fortsättningsvis vara betyg från en utbildning som omfattar minst 2 500 

gymnasiepoäng.” (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 5).  

Bakgrunden till förslaget är sannolikt skolverkets senaste utvärdering av 

gymnasiereformen Gy 2011 (Skolverket, 2017). Reformen som sjösattes hösten 

2011 innebar stora förändringar som berörde hela skolformen och syftena var flera. 

Ett av syftena var att i högre grad än tidigare förbereda eleverna för högre studier 

respektive arbetslivet. Sedan fem år har Skolverket ett regeringsuppdrag att följa 

upp och analysera den reformerade gymnasieskolan, och rapporterna som genom 

åren presenterats är spännande läsning för den som är intresserad av skolans 

utveckling. I den senaste rapporten (Skolverket, 2017) står det bland annat att 

elevantalet ökar på samtliga nationella program, men att andelen sökande till 

yrkesprogrammen minskar, och att denna minskning har pågått under många år. 

Rapporten belyser även yrkeselevers studier i behörighetsgivande kurser.  

I dag ingår inte de kurser som ger grundläggande behörighet i yrkesprogrammen 

(Engelska 6, Svenska 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3). Dock 

har elever på dessa program alltid rätt att inom ramen för det individuella valet läsa 

kurserna. Elever som väljer andra kurser, exempelvis yrkeskurser, som individuellt 

val har rätt att som utökat program läsa de kurser som krävs för behörighet till vidare 

studier. Enligt Skolverkets rapport (2017) var det 33 % av de elever som 2016 

slutförde sin utbildning som hade utökat program. Generellt är det vanligare att 

elever på yrkesprogram har utökat program, än att elever på studieförberedande 

program har det. Ser man till andelen yrkeselever som tar examen med 

grundläggande behörighet för högskolestudier är det drygt 40 % som gör det, vilket 

är en nivå som har varit konstant under de senaste åren. Spridningen mellan de olika 

yrkesprogrammen är dock stor då Vård- och omsorgsprogrammet har den högsta 
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andelen elever med behörighet (70 %) och Fordons- och transportprogrammet den 

lägsta (11 %). 

Förslaget från regeringen gör frågan om vad som egentligen hände på Skifferskolan 

än mer brännande, och frågorna hopar sig: Är det möjligt att föreslagen förändring 

får önskad effekt om den genomförs? Skulle yrkeselevernas motivation att läsa 

behörighetsgivande kurser överlag kunna öka av en förändring av detta slag? Blir 

det skillnad om man väljer bort kurser, istället för att välja till dem?  Till syvende 

och sist kvarstår dock den ursprungliga frågan: Vad motiverar egentligen 

yrkeselever att välja behörighetsgivande kurser, och vad motiverar dem att avstå?  

1.1.2. Problembeskrivning 

Föreliggande studie kan omöjligt svara på alla frågor som ställs ovan, men 

förhoppningen är att kunskap ska skapas så att en medveten och fruktsam diskussion 

kan föras om hur skolan kan möta yrkeselevernas behov när de gör sina skolval. 

Sökandet efter denna kunskap måste börja hos eleverna, i det de själva uttrycker om 

saken. Målet med föreliggande studie är således att undersöka vad som motiverar 

yrkeselever att välja, eller inte välja, behörighetsgivande kurser för att diskutera vad 

skolan kan göra för att öka elevernas motivation att läsa dessa kurser. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att skapa kunskap om vad som motiverar gymnasiets yrkeselever att välja 

eller att inte välja kurser som ger behörighet till högre utbildning. 

Frågeställningarna lyder som följer: 

 Vilka faktorer påverkar elever på yrkesprogram att välja behörighetsgivande 

kurser? 

 Vilka faktorer påverkar elever på yrkesprogram att avstå från att välja eller 

välja bort behörighetsgivande kurser?  

 Vilka möjligheter finns för skolan att öka motivationen för elever på 

yrkesprogram att välja behörighetsgivande kurser?  
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2. Tidigare forskning 

Förestående undersökning belyser yrkesgymnasieelevers motivation att välja 

behörighetsgivande kurser, varför forskning som rör motivation i skolsammanhang 

samt gymnasielever, i synnerhet de som går på yrkesprogram, är av intresse. Nedan 

sammanfattas forskning från nämnda fält med utgångspunkt i elevers motivation. 

Efter motivation följer forskning om yrkeselevers val men även om yrkeselevers 

lärande och gymnasieelevers identitet. De sistnämnde antas ha en roll i de faktorer 

som påverkar elever motivation, varför dessa ges utrymme i översikten. 

Vid urvalet av tidigare forskning har både nationell och internationell forskning varit 

av intresse. I synnerhet när det gäller elevers motivation har forskningen framförallt 

internationellt varit omfattande. I föreliggande studie är elevers mål och värderingar 

faktorer som belyses, varför tidigare forskning om just detta har bedömts vara 

särskilt intressant vid skapandet av denna översikt. Forskning om yrkeselevers val 

av behörighetsgivande kurser är i dag mycket begränsad, varför forskning som 

belyser elevers val utifrån andra perspektiv, såsom exempelvis programval, istället 

har lyfts fram. Under arbetets gång blev det tydligt att även yrkeselevers lärande och 

elevidentitet är värt att lyfta fram när elevers motivation är i fokus, varför även 

forskning om detta har getts utrymme i översikten. 

2.1. Elevers motivation 

Att motivation är ett väl beforskat område är ingen överdrift, och flera 

motivationsteorier är vetenskapligt förankrade. Vilken teori som bör användas när, 

för att mäta vad, diskuteras livligt, liksom hur olika teorier kan överlappa och 

komplettera varandra (Wigfield & Cambria, 2010). Inom pedagogiken är motivation 

en ständigt aktuell fråga och föga förvånande har elevers motivation visat sig vara 

en av de främsta framgångsfaktorerna vid inlärning (Dickhäuser, Dinger, Janke, 

Spinath & Steinmayr, 2016; Rosenswig & Wigfield, 2016; Kriegbauma, Jansen  & 

Spinath, 2015; Steinmayr & Spinath, 2008). Forskning visar dessutom att elevers 

motivation kan användas för att förutse akademiska prestationer med större säkerhet 

än både elevers tidigare prestationer och intelligens, när det gäller betyg och 

testresultat som PISA (Kriegbauma, Jansen & Spinath, 2015).  
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2.1.1. Målens betydelse 

Att teorierna kan hjälpa oss att förstå hur vi kan hjälpa våra elever att nå sina mål 

visar bland annat Wery och Thomson (2013) i sin artikel om motivation, vilken 

presenteras på skolverkets hemsida. De lyfter i synnerhet fram två 

motivationsteorier, Achievement Theory och Expectancy–Value Theory som två 

särskilt betydande teorier inom skolforskning. (Vilka kommer att användas även i 

den föreliggande studien.) Achievement Theory, och även Expectancy–Value Theory 

fokuserar på mål, och framförallt på olika sorters mål. Forskning visar att positiva 

effekter kommer ur strävan mot kunskapsmål (Wery & Thomson, 2013). Dock är 

det långt ifrån alla elever som har denna målorientering. Faktum är att ett mål även 

kan vara att undvika att sträva mot exempelvis kunskap eller prestation vilket, föga 

förvånande, kan ha dämpande effekt på lärandet. Exakt detta visar forskning såsom 

den Dickhäuser, Dinger, Janke, Spinath och Steinmayr (2016) har genomfört för att 

belysa samband mellan motivation, mål och akademisk prestation, vilken 

presenteras längre fram i översikten. Blomgren (2016) har undersökt elevers 

motivation och personliga uppnåendemål med utgångspunkt i syftet att beskriva 

grundskoleelevers skäl att prestera eller inte prestera i skolan, samt att identifiera 

vad som främjar respektive hämmar deras motivation, målorientering och lärande. 

Resultatet visar att motivationen stärks av faktorer såsom varierade arbetsmetoder, 

tydlig struktur, formativ bedömning och goda relationer, samt att elever ger uttryck 

för flera målorienteringar bestående av både mastery goals och achievement goals, 

kombinerat med en stark övertygelse om den egna förmågan att lyckas med sina 

studier. Blomgren visar i studien vikten av en mastery goal-orientering hos eleverna 

och i klassrummet. Ytterligare en studie genomförd i grundskolan där elevers mål 

har varit av särskilt intresse är Giotas (2010) studie av elevers olika mål (sociala, 

akademiska och framtida) och om det är möjligt att ordna dessa hierarkiskt, visade 

att elever strävar mot olika typer av mål samtidigt. 

 Yttre motivation kan användas i ett inledande skeende när exempelvis en uppgift 

ska genomföras, för att skapa inre motivation i ett senare. Detta visar forskning där 

prestationsmål som förmedlande konstruktion mellan yttre motivation och inre 

motivation, kopplat till akademisk prestation var av särskilt intresse (Dickhäuser, 

Dinger, Janke, Spinath & Steinmayr, 2016). I studien deltog 288 elever vid två olika 
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tillfällen. Vid det första tillfället tillfrågades eleverna om sina uppfattningar om sin 

intelligens, sina chanser att lyckas, sin rädsla att misslyckas och sin förmåga att 

prestera. Vid det andra tillfället tillfrågades eleverna om sina prestationsmål och sin 

inre motivation. Akademisk prestation påvisades via medelbetyg. Resultatet visade 

att det fanns tydliga samband mellan elevernas motivation, mål och prestationer och 

att prestationsmål kan ha en medlande funktion.  

2.1.2. Värdet i en uppgift 

Rosenzweig och Wigfield (2016) redovisar i artikeln med titeln ” What if reading is 

easy but unimportant?” resultatet av en undersökning om hur elevers motivation 

påverkar läsning av informationstexter i skolan. Resultatet visade att elever som såg 

ett värde med läsningen, och som inte såg några problem med att ta sig igenom 

texten också lyckades få höga poäng, samtidigt som de elever vilka inte såg något 

värde i läsuppgiften, och inte heller trodde sig kunna läsa texten utan problem, fick 

låga poäng. Dessutom upptäcktes mönster där elever med goda förutsättningar att 

läsmässigt lyckas med uppgiften fick låga poäng, då de inte värderade uppgiften 

högt, och vice versa. Undersökningen visade med andra ord att värderingen av en 

uppgift kan påverka resultatet av en prestation åt båda hållen. Olofsson (2011) drar 

i sin avhandling om fordonselevers skriv- och lässtrategier i möte med arbetslivet 

följande slutsats rörande motivation:  

Att uppleva motivation och att se möjligheter är viktigt, och i arbetslivet motiveras 

ansträngningar kring läsande och skrivande av att det måste bli rätt för kunden 

(angående stavning och för att följa reparationsanvisningar). Skriften får en viktig 

funktion eftersom den representerar företaget, vilket motiverar bilförsäljaren till 

strategier som tar tid. Vissa saker får ta tid eftersom det måste bli rätt. I skolmiljö finns 

inte alltid en direkt koppling till ett mottagarperspektiv och elever kan ifrågasätta 

vilken betydelse ämnesinnehållet har. (Olofsson, 2011, s. 110.) 

Resultatet visar med tydlighet hur avgörande motivationen är för elevernas 

prestationer, och hur viktigt det är att tydliggöra betydelsen, det vill säga nyttan, av 

ämnesinnehållet i skolans kurser. 
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2.2. Gymnasieskolans elever 

2.2.1. Yrkeselevers val 

I en studie av integrations- och differentieringsprocesser inom 

gymnasieutbildningen (Lund, 2006) visar resultatet bland annat att valet av program 

beror på en blandning av traditionsinriktad och yrkesinriktad valhandling: 

Eleverna vill att gymnasieutbildningen ska förbereda dem för ett yrke som är förenligt 

med framförallt familjens rekommendationer om vilka möjliga vägar som leder till ett 

bra liv. Bekymret är att eleverna ofta struktureras in i valprocesser som leder fram till 

att det näst bästa valalternativet kommer att väljas. Inom gymnasieutbildningen förlitar 

sig eleverna på att gymnasieprogrammet ska tillgodose deras yrkesinriktade 

studieaspirationer, vilket innebär att de individuella valen av kurser får en ad hoc-

karaktär, som ofta sker i sista minuten.” ( Lund, 2006, s. 212–213).  

Studien visar även att elever i valfrihetens namn överskrider vad som kan betraktas 

som traditionella valhandlingar, och att det bland annat tar sig uttryck i att elever på 

yrkesprogram väljer behörighetsgivande kurser. Lund menar dock att de elever som 

saknar studietradition missgynnas av valfriheten då de saknar reella 

kommunikationspartners som kan vägleda och stödja dem i valprocessen. 

Ytterligare ett resultat från studien visar att kärnämnena (idag 

gymnasiegemensamma ämnen) inom yrkesprogrammen får sekundär betydelse, och 

att kurser såsom svenska inte är likvärdig till innehåll och form på olika program, i 

linje med vad som var gällande under det tidigare linjegymnasiets karaktär. Vid 

valet av gymnasieprogram reproduceras således inte bara sociala traditioner utan 

även det tidigare linjegymnasiets institutionella karaktäristika. Forskning visar dock 

att kraven på läs- och skrivförmåga är högre inom exempelvis bygg- och 

fordonsbranschen än man tidigare trott (Parkinson & Mackay, 2015) vilket kan 

indikera att ett ämne som svenska bör ha högre prioritet inom yrkesutbildningarna 

än det synes ha i dag.  

2.2.2. Yrkeselevers lärande  

En etnografisk studie vilken var del av ett större projekt med inriktning på diskurser 

om intelligens i den svenska gymnasieskolan och hur dessa produceras och används 

i pedagogiska sammanhang, diskuterar identitetskonstruktion i relation till 

marknadiseringen av skolan (Korp, 2012).  Undersökningen som genomfördes på 
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Transportprogrammet, visade att de teoretiska kurserna hölls på en grundläggande 

nivå, samtidigt som lärarnas förväntningar på eleverna var låga. Det visade sig även 

att de teoretiska kurserna inte erbjöd utmaningar för eleverna i form av teoretiska 

kunskaper och djupare inlärning. Korp menar att det finns en risk att individer blir 

värderade efter sina prestationer enligt en standardmodell, utifrån vilken de sedan 

identifieras. 

Följande två studier visar på olika sätt hur lärandet på yrkesprogram kan ta sig 

uttryck i de samhällsorienterade ämnena samhällskunskap och historia. Forsberg 

(2011) har undersökt om intresset för politik och samhällsfrågor hos manliga 

yrkeselever kan förändras via deliberativt arrangerad undervisning. Syftet var även 

att undersöka om elevernas sätt att uttrycka sig kring politik och samhällsfrågor 

förändrades under kursens (Samhällskunskap A) gång. Utgångspunkten för studien 

var att forskning hade visat att pojkar på gymnasieskolans yrkesprogram avvek från 

elever på övriga program, då de hade lägre kunskaper om demokrati och uttryckte 

ett lägre samhällsengagemang. Forsberg menade att detta kunde vara en konsekvens 

av en på yrkesprogrammen ofta rådande motståndskultur, vilken gav uttryck för 

elevernas avståndstagande mot tråkiga och onödiga kärnämnen. Resultatet visade 

att intresset för politik och samhällsfrågor inte hade ökar markant efter avslutad 

kurs, men att den tidigare rådande motståndskulturen hade upphört och ersatts av ett 

mer öppet och positivt klassrumsklimat, då makten hade förskjutits från läraren till 

eleverna i den deliberativa undervisningen.  Ledman (2015)  har undersökt vad 

elever på yrkesprogram anser vara viktig kunskap i den historiekurs de läser. 

Historieämnet är i studien av särskilt intresse då gymnasiereformen som 

genomfördes 2011 innebar att yrkesprogram blev än mer inriktade på elevernas 

framtid som yrkesutövare än tidigare, samtidigt som eleverna skulle fortsätta fostras 

till aktiva samhällsmedborgare. Ämnen som svenska och samhällskunskap 

halverades för yrkeseleverna, samtidigt som historia infördes som 

gymnasiegemensamt ämne. Resultatet visade att eleverna gav uttryck för att vara 

intresserade av historia, främst den som ligger nära i tid, och liknar andra studiers 

resultat som visat att yrkeselev kan se ett värde av de allmänteoretiska ämnena i 

utbildningen de går.  
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2.2.3. Gymnasielevers identitet 

Föreliggande undersökning belyser gymnasieskolan varför Johanssons (2009) 

kritisketnografiska studie om hur uppdraget ”En skola för alla” tolkas av 

gymnasieskolan är av särskilt intresse. I studien framgår hur elevidentiteter skapas 

och utvecklas inom olika gymnasieprogram. Resultatet visar att differentieringen 

förstärks i den dagliga verksamheten, och att olika elevidentiteter formas och 

utvecklas inom olika program trots ”En skola för alla.” Studien visar även att 

identitetskonstruktion kan relateras till faktorer såsom social bakgrund, kön och 

etnicitet. Johansson framhåller att de flesta strävar efter att anpassa sig, men med 

olika grader av motstånd. Resultatet diskuteras i ljuset av skolans marknadisering, 

där individuella prestationer, kontroll och utvärdering blir allt viktigare, och där det 

finns krav på att skolan ska forma olika individer. Johansson framhåller att det är av 

stor vikt att dessa frågor diskuteras med tanke på de framtida konsekvenserna för 

eleverna som skapar dessa identiteter. Ytterligare en studie som belyser elevidentitet 

kopplat till gymnasieprogram är Dovemarks och Holms studie från 2015.  De har 

genom analys av dokument, observationer och intervjuer, undersökt hur svenska 

gymnasieskolor skapar olika pedagogiska identiteter i sin marknadsföring, hur detta 

speglas i olika skolaktörer och hur detta kan förstås i relation till arbetsmarknaden. 

Studien visade ett starkt differentierat och marknadsorienterat utbildningssystem 

med skiftande utformning av kurser och program och skapande av specifika nischer, 

med målet att rekrytera särskilt utvalda typer av elever. Dovemark och Holm menar 

att eleverna genom sina val väljer utbildning på mer än ett sätt. Marknadiseringen 

av skolan har skett på senare tid, men elevidentitet kopplat till program (eller linje) 

har länge varit en diskuterad fråga.  Dovemark (2004) konstaterade långt innan 

Gy11 att elever karaktäriserades och separerades av lärare i termer av att vara svaga 

eller starka, och att eleverna axlade dessa identiteter, trots att skolan hade en 

kunskapssyn och en metodik som uttryckte något annat.  Studien som var 

etnografisk, och baserades på elevintervjuer, visade att dåvarande läroplan som var 

både positiv och inkluderande till sitt innehåll, hade dämpande effekt på elevers 

engagemang och kreativitet. Beach konstaterade redan 1999 att elever på dåvarande 

Handelsprogrammet och Naturvetenskapliga programmet mötte olika verkligheter. 
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Utifrån vad som tidigare har lyfts fram i denna översikt kan slutsatsen dras att 

elevidentiteter skapas, och har skapats, i gymnasieskolan. Forskning visar även att 

elevidentitet inte behöver var statisk. Att elevidentitet kan skifta beroende av kontext 

visar en etnografisk undersökning som utförts i gymnasieskolan där syftet var att 

undersöka elevers engagemang vid matematikinlärning i olika kontexter 

(Andersson, Valero & Meaney, 2015). Likväl som det finns elevidentiteter finns det 

matematikidentiteter, och undersökningen visar att denna kan skifta beroende på 

sammanhang, oavsett elevkategori:  

 Identity narratives change in relation to available contexts. For example, identity 

narratives similar to those expressed by Petra and Malin were also narrated by students 

who could be labelled boys, high-performing, immigrants, coming from certain social-

economic backgrounds and so on. (Andersson, Valero & Meaney, 2015, s. 159)  

Resultatet indikerat således att det kan bli problematiskt om elever objektifieras, och 

delas in i fack, av lärare, forskare, andra elever och inte minst av sig själva. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Motivation är i den här studien definierat som de faktorer som hos individen väcker, 

riktar och formar beteenden mot olika mål. Mängden motivationsteorier kan ses som 

uttryck för de olika definitioner av motivationsbegreppet som i dag existerar. De 

olika teorierna söker, på något eller vitt skilda sätt, förklara varför vi handlar och 

gör vissa saker snarare än andra (Schunk, Pintrich & Meece, 2010).  

Nedan återfinns en översiktlig genomgång av motivationsteori som aktualiserats i 

skolsammanhang under rubriken 3.1. Motivation i skolan vilken följs av 

beskrivningar av två specifika teorier om motivation i samband med skola och val 

under rubriken 3.2. Två motivationsteorier.  Avsnittet avslutas därefter av en 

presentation av den analysmodell som skapats för denna studie, utifrån de 

presenterade teorierna, under rubriken 3.3. Motivationsmodellen. 

3.1. Motivation i skolan 

Motivationsforskare i allmänhet är intresserade av varför människor handlar som de 

gör, och motivationsforskning inom skolan ägnar sig i synnerhet åt elevers intresse 

och engagemang för olika skoluppgifter, deras val inom ramen för utbildningen samt 

deras grad av uthållighet och ansträngning. Utvecklingen har gått från att fokusera 

på motivation som en del av individen, till att betrakta motivation som en social 

aktivitet. En inte sällan förekommande uppfattning i dag är att inlärning i första hand 

är något som sker i ett socialt sammanhang tillsammans med lärare och kamrater, 

snarare än i enskildhet (Wigfield, Cambria & Eccles, 2012). 

Att belysa hur motivation påverkas av elevers uppfattningar om sina förmågor att 

lösa specifika uppgifter är något som skolforskningen uppehåller sig vid. Resultaten 

visar att det finns tydliga samband mellan uppfattningar om den egna förmågan och 

resultat, framförallt gällande avgränsade kunskapsområden såsom exempelvis 

matematik eller språk. Forskare som intresserar sig för elevers känsla av kontroll, 

har funnit att det är skillnad på hur kontroll upplevs och har kopplat detta till 

kompetens. De menar att den som har en känsla av inre kontroll upplever att hen 

styr över resultatet och därmed även upplever sig kompetent, medan yttre kontroll 

innebär att resultatet styrs av faktorer utanför den egna individen, vilket medför en 

känsla av motsatsen. En stöttande miljö hjälper till att utveckla individer som känner 
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sig duktiga och motiverade att ta sig an uppgifter såsom skolarbete, medan en miljö 

med utebliven stöttning leder till den motsatta utvecklingen (Wigfield, Cambria & 

Eccles, 2012). 

Ytterligare motivationsforskning ägnar frågan om individens vilja och skäl att utföra 

en uppgift särskild uppmärksamhet. En vanligt förekommande dikotomi är den inre 

och den yttre motivationen, där den som drivs av inre motivation utför uppgifter för 

uppgiftens skull, av intresse. Forskare som Deci och Ryan har vidareutvecklat denna 

tanke i sin teori om internalisation, vilket kan beskrivas som en överföringsprocess 

mellan yttre och inre motivation. Forskare som Eccles och Wigfield har tillsammans 

med kollegor belyst skäl för att utföra exempelvis skoluppgifter utifrån olika värden 

såsom uppnåendevärde, inneboende värde, användningsvärde samt kostnadsvärde 

genom Expectancy–Value -teorin. Resultaten visar att hur elever värderar uppgifter 

indikerar senare val av kurser och karriärval. Den kanske vanligaste 

motivationsteorin som belyser skäl är Goal Theory där forskare har definierat tre 

olika mål: lärandemål, utförandemål samt undvikandemål, vilka sedan i sin tur har 

nyanserats ytterligare av olika forskare (Wigfield, Cambria & Eccles, 2012). 

3.2. Två motivationsteorier  

Ovan nämnda teorier har samtliga bidragit till ökad förståelse för elevers motivation 

i skolsammanhang. I förestående undersökning kommer två av dessa teorier, 

Expectancy–Value Theory, hädanefter kallad förväntan–värde-teorin och Goal 

Theory, hädanefter kallad målteorin, användas i en analysmodell, kallad 

Motivationsmodellen, på ett kompletterande sätt för att förklara elevers motivation 

vid val av kurs.  

3.2.1. Förväntan–värde-teorin 

Forskare inom förväntan–värde-teorin ”[…] argue that individuals’ choice, 

persistence, and performance can be explained by their beliefs about how well they 

will do on the activity and the extent to which they value the activity”(Eccles & 

Wigfield, 2000) och har under förhållandevis lång tid bedrivit världsomfattande 

forskning med fokus på detta. Traditionen har sina rötter i Kurt Lewins forskning 

inom psykologin på 1930-talet vilken resulterade i teorin Level of aspiration. 

Grundtanken i denna tidiga teori, vilken ännu är aktuell, är att personer bedömer sin 
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kapacitet att lösa en uppgift utifrån tidigare erfarenheter och förtrogenhet med 

uppgiften. John Atkinson utvecklade och nyanserade på 1950- och 1960-talet 

Lewins tankegångar för att ytterligare öka förståelsen för individers motivation att 

prestera. Nutida forskare inom utbildningspsykologin som Eccles och Wigfield har 

i sin tur vidareutvecklat och förankrat traditionen i skolforskning, och det är främst 

i deras teoribildning (Figur 1) förestående undersökning hämtar sitt ramverk. 

Figur 1.  Översikt över Expectancy–Value Theory, här kallad förväntan–värde-teorin.  (Eccles & 

Wigfield 2000, s. 69) 

Eccles och Wigfields modell visar hur val elever gör antas ha direkt koppling till 

deras uppfattning om sin förmåga att lösa en uppgift, och sin värdering av uppgiften, 

vilket ligger i linje med vad förestående undersökning ämnar belysa. Det som skiljer 

Eccles och Wigfields modell från tidigare teorier inom traditionen är att den tar 

hänsyn till fler variabler rörande vad som påverkar förväntan och värde, och att 

modellen baseras på forskning utförd i verkliga skolmiljöer under utsträckt tid, samt 

att den breddar tidigare definitioner av både förväntan- och värdekonstruktionen. 

Modellen läses från höger till vänster, vilket synliggör teorins grundtanke att 

faktorer såsom kulturell och social miljö, tidigare erfarenheter och känslomässiga 

minnen påverkar både uppfattningen om den egna förmågan och värderingen av 

uppgiften (Eccles & Wigfield 2000). 
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3.2.2. Målteorin 

Forskningen om mål och motivation är som synes omfattande och har så varit under 

många år, vilket har resulterat i en mängd olika teorier som ofta överlappar varandra. 

Av intresse för kommande studie är de olika typer av mål som flertalet teorier är 

överens om finns: mastery goals, performance goals och avoidance goals. De två 

förstnämnda målorienteringarna återfinns inom samtliga målteorier, dock är 

forskarvärlden inte fullständigt överens om innehållet i de båda konstruktionerna, 

men nog mycket för att man ska kunna diskutera dem under samma rubrik. Mastery 

goal kännetecknas av en vilja att lära sig, utvecklas och nå kunskap. Performance 

goal kännetecknas av ett fokus på att visa sig kompetent i jämförelse med andra, 

medan att ha som mål att undvika att visa sig inkompetent benämns avoidance goal 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Målet är således inte alltid att lära sig, eller att 

visa att man kan. Det kan likväl vara att undvika detta. 

Dweck menar att den som strävar mot att visa sin kompetens, likväl kan sträva mot 

att undvika att visa sin (bristande) kompetens. Samma princip gäller för strävan mot 

kunskapsmål då den som strävar mot att utvecklas även kan sträva mot att inte 

förlora kunskap. Detta synsätt med flera mål än två, som har introducerats på senare 

tid, nyanserar uppfattningen om målorientering då det blir synliggjort att det ena 

målet inte utesluter det andra, och att en och samma person kan ha olika 

målorienteringar samtidigt. Flera forskare påpekar att det inte bör göras någon 

värdering av de olika målorienteringarna, då exempelvis en orientering med fokus 

på prestation mycket väl kan leda till goda resultat (Maher & Zusho, 2009). 

3.3. Motivationsmodellen 

Motivationsmodellen som används i denna undersökning är en operationalisering av 

i huvudsak Eccles och Wigfields teoribildning och är skapad under arbetet med 

denna undersökning. Då den är utformad efter studiens syfte och metod är den både 

förenklad och utökad. Förenklingen innebär att vissa variabler såsom self-schemata 

och ideal self, vilka inte berörs i undersökningen, har tagits bort, medan andra 

närliggande variabler, såsom childs affective memories och previous achievement 

related experiences har slagits samman i en och samma box (Figur 2). Utökningen 

innebär att målteorin har ersatt Eccles och Wigfields short-term goals och long-term 

goals, för att möjliggöra ytterligare nyansering av elevernas målorienteringar, vilket 
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inte originalmodellen erbjuder i samma utsträckning. För övrigt har samtliga 

variabler översatts till svenska benämningar. 

 

Figur 2. Motivationsmodellen. 

Nedan ges en förklaring av innehållet i de olika boxarna, från höger till vänster, då 

Motivationsmodellen läses i den riktningen för att tydliggöra grundtanken i Eccles 

och Wigfields teori, vilken även är aktuell i denna modell. Pilarnas riktning avser 

att belysa hur påverkan av olika faktorer har lett fram till valen, och avser således 

inte läsriktningen. Dock hindrar inte det att modellen även läses i pilarnas riktning. 

Elevens val av kurs utgör startpunkten för läsningen av modellen, samtidigt som 

innehållet i boxen beskriver det prestationsinriktade val eleven gör i slutet av 

valprocessen. Valet kallas prestationsinriktat då det är direkt relaterat till skola och 

kurs, vari prestation i någon form ofta är central.  

I boxen förväntat resultat anges elevens uppfattning om hur väl den ska lyckas med 

en framtida uppgift, med betoning på framtida. Innehållet i boxen besvarar frågan 

”Har jag kapacitet att lyckas med kursen?” I boxen nedanför, värdering av kurs, 

besvaras i stället frågan ”Varför ska jag läsa kursen?” Värdering bryts ner i tre olika 
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uppgiftsvärden: stimulansvärde, nyttovärde och kostnadsvärde, vilka på olika sätt 

påverkar hur intresserad en elev är av att läsa en eller flera kurser. När en kurs är 

viktig för den egna personens utveckling och välmående har den ett stimulansvärde, 

medan nyttovärde har koppling till elevens uppsatta mål och framtid. 

Kostnadsvärdet visar slutligen vad en elev får offra för att, i det här fallet, läsa en 

eller flera kurser. En elev kan värdera en kurs på olika sätt och tillskriva den flera 

värden, endast ett, eller till och med inget.  

I boxen mål, självuppfattning och kursernas svårighetsgrad förenas olika variabler 

som har direkt koppling till varandra. Eccles och Wigfields kortsiktiga mål och 

långsiktiga mål har för nyanseringens skull målteorins målbegrepp: uppnåendemål, 

prestationsmål och undvikandemål. Uppnåendemål beskriver vad eleven vill uppnå 

med att läsa kursen såsom att utvecklas, att kunna ta sig in på en specifik utbildning, 

eller vilja ha poäng och behörighet. Prestationsmål är direkt kopplat till prestation, 

och ofta till betyg och i relation till andra elever. Att ha som mål att undvika, kan 

vara att inte vilja visa bristande kompetens, men det kan också vara att inte vilja 

förlora kunskap. Viktigt att påpeka är att en och samma elev samtidigt kan ha flera 

målorienteringar, och att ingen värdering av de olika målen görs i undersökningen. 

Självuppfattning beskriver hur eleven beskriver sig själv i skolsammanhang, även i 

jämförelse med andra, vilket innebär en förenkling av Eccles och Wigfields teori. 

Hur eleven uppfattar kursernas svårighetsgrad relaterar till både mål och självbild, 

samt påverkar hur eleven bedömer sin kapacitet i förhållande till att klara kursen. 

I signifikanta andra anges hur relationer av olika slag påverkar elevers motivation 

att välja kurs. Familj, kamrater och lärare är personer som bedöms kunna ha 

påverkan på elevernas val, varför dessa anges som signifikanta andra i boxen. Här 

skiljer sig Motivationsmodellen markant från Eccles och Wigfields modell då den 

senare i olika boxar lyfter fram variabler såsom socializers beliefs, expectations and 

attitudes, socializers beliefes and behaviours, gender roles och stereotypes. Då 

förestående undersökning är mycket begränsad är det inte möjligt att undersöka 

dessa faktorer, varför en förenkling gjorts till att endast belysa signifikanta andras 

eventuella påverkan. I boxen anges om eleven har talat, samtalat eller diskuterat 

med andra personer i samband med valen. Med tala avses envägskommunikation av 

informerande slag, medan samtal avser utbyte av kommunikation. Har eleven 

diskuterat görs bedömningen att samtalet har varit undersökande och prövande, 
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eventuellt med framläggande av argument och motargument. Elever kan även 

påverkas av andra personers handlande, såsom att en kamrat väljer eller väljer bort 

en kurs. Denna box är ett exempel på en variabel som har ökat i betydelse under 

undersökningens gång.  

Den sista boxen kallas tidigare erfarenheter och rymmer variablerna 

omständigheter, känslominnen och prestationsrelaterade erfarenheter. Med 

omständigheter menas erfarenheter på det yttre planet, såsom situationer, villkor och 

händelser. Känslominnen avser erfarenheter som ligger på det känslomässiga planet, 

som hur en elev känner för exempelvis ett ämne. Eccles och Wigfield tar i sin modell 

upp känslomässiga minnen (affective memories) som möjlig påverkan. Denna typ 

av minnen är inte beforskad i hög utsträckning, men i teorin hävdas att tidigare 

känslomässiga upplevelser kan påverka en mängd olika saker såsom hur en person 

värderar en uppgift, vilka mål den sätter upp, hur den bedömer sin komptenens och 

hur den bedömer svårighetsgraden hos en uppgift (Schunk, Pintrich och Meece, 

2010). Prestationsrelaterade erfarenheter avser beskriva hur det tidigare har gått 

prestationsmässigt för eleven i ämnena.  

Som inramning ligger kontexten för att påminna läsaren om att undersökningen i 

högsta grad är kontextbunden, vilket inte utesluter att Motivationsmodellen är 

användbar i andra skolkontexter. Hur Motivationsmodellen används i analysarbetet 

beskrivs utförligt i metodavsnittet.  
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4. Metod 

Denna undersökning avser att undersöka vilka faktorer som kan ligga till grund för 

elevers val. Att ta reda på detta kräver olika tillvägagångssätt vilka utförs i två olika 

delstudier vilka beskrivs nedan. Utblicken för båda delstudierna är dock den samma, 

den etnografiska.  

4.1. Etnografiskt perspektiv 

Denna studie är inspirerad av det etnografiska perspektivet. Inte för att den uppfyller 

merparten kriterier för vad som avses vara en etnografisk studie, utan för att den 

uppfyller några viktiga sådana. Studiens syfte är att söka svar på frågan på vad som 

händer i den lilla del av världen som är föremål för granskning och har således ett 

tydligt inifrånperspektiv. Tillsammans med att det eleverna berättar utgör 

utgångspunkt, och därmed även bestämmer riktningen för undersökningen, talar det 

för att det etnografiska perspektivet är aktuellt. Att studier som denna beskrivs som 

etnografiskt inspirerade är inte ovanligt, och en sökning på etnografiska 

avhandlingar ger flera olika exempel vid handen (jfr Annerberg, 2016, Hultin, 

2006).  

Hammersley och Atkinson (2007) ger följande beskrivning av den etnografiska 

studien:  

The analysis of data involves interpretation of the meanings, functions, and 

consequences of human actions, and perhaps also wider, contexts. What are produced, 

for the most part, are verbal descriptions, explanations, and theories; quantification and 

statistical analysis play a subordinate role at most.” (Hammersley & Atkinson, 2007, 

s. 3)  

Denna beskrivning stämmer väl med undersökningens intention att skapa kunskap 

om vad som ligger till grund för elevernas val i skolan. 

Gobo (2011) menar att i synnerhet tre begrepp, som beskriver etnografisk metod, 

ofta kopplas samman med etnografi, men påpekar samtidigt att dessa inte bör 

betraktas som synonyma med perspektivet: fallstudie, fältarbete och 

medobservation. I denna studie har de olika metodbegreppen olika grad av relevans. 

Studien kan mycket väl beskrivas som en fallstudie då utgångspunkten är en särskild 

händelse som skett i en specifik grupp, i en viss kontext. Då avsikten med studien 

är att på djupet förstå vad som hände, för att få insikt i varför saker är som de är i 
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den skärva av världen som undersöks, stämmer det väl in på hur fallstudiens syfte 

kan beskrivas (Mills & Gay, 2016). Studien kan dock inte beskrivas som en 

fältstudie då den visserligen utförs i informanternas naturliga miljö, men mer ämnar 

undersöka något som redan har hänt, än vad som händer i realtid. Fältstudier brukar 

även genomföras under längre tid än vad som varit möjligt i denna studie.  Gobo är, 

trots sin reservation ovan, ganska strikt i sin uppfattning om att etnografi innebär 

observation. Ursprungligen var etnografi en observationsteknik, men i dag är 

observation en av teknikerna som används. Intervjuer och andra metoder 

kompletterar ofta observationen, vilken fortfarande av många betraktas som den 

grundläggande metoden inom perspektivet. Forskare som Hammersley och 

Atkinson (2007) menar dock att intervjuer kan användas antingen som komplement 

eller som huvudsaklig metod i etnografiska studier. I denna undersökning används 

intervju som huvudsaklig metod.  

Intresseutgångspunkten och metodvalet talar för att studien ska beskrivas som 

etnografisk. Det etnografiska perspektivet möjliggör ett inifrånperspektiv, samtidigt 

som ett utifrånperspektiv är nödvändigt för att analys ska vara möjlig. För denna 

distansering krävs ett verktyg i form av teori. I denna studie är Motivationsmodellen 

det verktyget. Andra studier använder sig av andra teorier, men oavsett vilka, är de 

nödvändiga att ta spjärn emot för att analys av insamlad data ska vara möjlig (jfr 

Annerberg, 2016, Hultin, 2006). 

4.2. Urval 

Datainhämtningen gjordes vid två skilda tillfällen i två olika elevgrupper, vilka 

kallas Elevgrupp 1 och Elevgrupp 2. Faktorer såsom kön, ålder och etnicitet har i 

denna undersökning ingen relevans, varför det heller inte har varit faktorer att ta 

hänsyn till vid urvalet. Samtliga elever går i årskurs 2 på yrkesprogram, vilket fallit 

sig naturligt då undersökningen rör val som görs i årskurs 1 inför årskurs 2.  

Elevgrupp 1 utgjordes av åtta elever ur årkurs 2 från olika yrkesprogram i en svensk 

gymnasieskola. Datainsamlingen gjordes i samband med en annan studie där 

yrkeselever intervjuades och jag fick tillfälle att lägga till tre frågeställningar för 

eleverna att svara på. Jag träffade således aldrig eleverna i fråga och hade ingen 

påverkan på urvalsprocessen i elevgrupp 1. Däremot transkriberade jag själv 

materialet. I resultatet benämns dessa informanter Elev 1–Elev 8. 
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Elevgrupp 2 utgjordes av fyra elever ur årskurs 2 från två olika yrkesprogram på 

Skifferskolan. Skifferskolan valdes då det var i denna skola händelsen som är 

utgångspunkt för denna undersökning ägde rum. Tolv elever hade gjort valen i 

årskurs 1 och sedan valt bort kurserna i årskurs 2, vilket gjorde dem alla aktuella för 

undersökningen. Fyra av de tolv valdes ut. Eftersom det skulle göras djupintervjuer 

var jag intresserad av att intervjua personer som kunde tänkas vara öppna och 

pratsamma. I samråd med deras klassföreståndare valdes två elever från vartdera 

program ut, vilka samtliga visade sig vara villiga att låta sig intervjuas.  I resultatet 

och diskussionen benämns dessa informanter med (figurerade) namn.  

4.3. Insamling, bearbetning och analys 

Insamling, bearbetning och analys har genomförts på olika sätt i de två delstudierna. 

I den första studien (delstudie 1) användes kvalitativ innehållsanalys, för att 

förbehållslöst sortera informanternas utsagor om skäl att läsa/inte läsa kurs i grupper 

och teman. Med utgångspunkt i vad som framträdde i innehållsanalysen skapades 

sedan en modell, den så kallade Motivationsmodellen, för djupare analys av 

bakomliggande faktorer i delstudie 2. Nedan följer en redovisning av hur 

analysarbetet gick till. 

4.3.1. Delstudie 1: Elevers uttalade skäl 

Intervjuerna av elevgrupp 1 genomfördes i samband med ett forskningsprojekt om 

ämnesintegrering på en annan gymnasieskola än Skifferskolan med yrkesprogram 

under höstterminen 2017. Forskarna som genomförde sina intervjuer, och avslutade 

dessa med att kort samtala med informanterna kring min studies tre frågeställningar: 

 Det går att fortsätta matte genom att gå kursen Matematik 2. Har du tänkta 

att gå den kursen? 

 Vad skulle kunna motivera dig att gå den kursen? Vad skulle kunna motivera 

dig att inte gå den? 

 Tänker du lika om andra kurser som behövs för att komma in på högskolan? 

Varför/varför inte? 

Elevgrupp 2 intervjuades av mig några veckor senare och frågorna som ställdes då, 

vilka liksom frågorna ovan rörde skäl att läsa eller inte läsa behörighetsgivande 
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kurser, var del av den intervjuguide som användes vid djupintervjuerna i delstudie 

2 (se bilaga 1). Exakt samma frågor ställdes dock inte då elevgrupp 2 intervjuades 

på ett djupare plan och utifrån det faktum att informanterna vid intervjutillfället både 

hade valt och sedan valt bort behörighetsgivande kurser.  

Med transkribering menas att intervjun återges ord för ord. Transkribering är således 

inget hantverk i sig, utan en viktig del av analysarbetet. Att korrekt återge vad som 

sägs, och vara konsekvent är av största vikt varför transkriberingen skedde med stor 

noggrannhet och med ambitionen att hålla sig så nära ett vardagligt skriftspråk som 

möjligt. Således angavs inte tvekljud, hummanden och pauser, vilket ligger nära det 

som kallas förenklad transkription (Linell, 2011). Detta förfarande valdes då det i 

studien inte är av intresse hur något sägs, utan vad som sägs. I de fall då det inte var 

möjligt att höra vad som sades markerades detta med en hakparentes enligt följande: 

[otydligt]. När en informant citeras i uppsatsen och på så sätt blir tagen ur sitt 

sammanhang är det ibland nödvändigt med en förtydligande kommentar, vilken står 

inom hakparentes.  

I denna delstudie användes kvalitativ innehållsanalys, även kallad tematisk analys, 

för att synliggöra vad eleverna själva uttryckte var skäl att läsa, eller inte läsa, 

behörighetsgivande kurser. Det är en metod som möjliggör sökandet efter mönster 

och teman i elevernas utsagor då syftet med denna delstudie var mycket enkelt: att 

synliggöra vad eleverna säger, för att få en utgångspunkt vid sökandet efter 

bakomliggande faktorer. De motiv informanterna anger betraktas i studien som 

faktiska motiv, och inte som uttryck för vad som är möjligt att uttrycka inom en 

skoldiskurs. Metoden kan dessutom med fördel användas tillsammans med 

teoretiska ramverk såsom motivationsteori, vilket passar väl i denna studie. Till min 

hjälp i analysarbetet har jag haft Braun och Clarks (2006, s. 87) beskrivning av 

analysprocessen. 

Redan vid transkriberingen började arbetet med att bekanta sig med materialet. 

Intervjuerna lästes sedan igenom och olika skäl för att läsa kurs klipptes ut. Det 

samma gjordes med skäl att inte läsa kurs. Endast uttalade skäl klipptes ut, vilket 

innebar att om intervjuaren formulerade frågor med uttalade skäl som informanten 

sedan tog ställning till, bedömdes dessa ogiltiga, och föll därmed bort ur resultatet. 

När skälen väl var utklippta lades de i grupper med liknande skäl, varpå det formades 



 

22 

 

grupper. Vissa uttalanden var enkla att placera såsom ” Jag tycker om matte” som 

placerades i gruppen ”Roligt” medan andra var betydligt svårare såsom ”Jag tror jag 

behöver matte för sig [sic!] själv” som flyttades mellan grupperna ”Bra att ha i 

framtiden” och ”Utvecklas” för att slutligen landa i den senare. Ett uttalande kunde 

endast placeras i en grupp. Efter att grupper skapats kontrollerades dessa för att 

sedan föras samman med andra grupper under teman, vilka slutligen benämndes och 

illustrerades i två översikter (se Resultat). Resultatet av analysarbetet av delstudie 1 

påverkade arbetet med delstudie 2 genom formuleringen av de fördjupande 

frågorna. 

4.3.2. Delstudie 2: Bakomliggande faktorer 

I denna delstudie deltog endast elevgrupp 2. De fyra informanterna intervjuades 

utifrån en intervjuguide bestående av 21 frågor (se bilaga 2). Datainsamlingen 

baserades på den semistrukturerade intervjun, där det är möjligt för intervjuaren att 

fånga upp sådant informanten säger, och ställa följdfrågor samt ändra ordning på 

frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). Intentionen var att låta intervjun ta formen av 

ett samtal, för att underlätta situationen för informanten i möjligaste mån. Syftet med 

intervjuerna var att belysa bakomliggande faktorer till elevernas val, varför frågorna 

till viss del utformades utifrån resultatet av den första delstudien. Intervjuerna tog 

mellan 30 och 45 minuter att genomföra, och transkriberades inom en veckas tid, 

enligt samma förfaringssätt som i delstudie 1. 

Analysarbetet startade via kvalitativ innehållsanalys i intervjudata i delstudie 1 då 

informanterna uppgav skäl till att välja eller inte välja behörighetsgivande kurser, 

varifrån grupper och teman skapades, vilka sedan bildade ett mönster (se figur 3). 

 

Figur 3. Illustration av arbetsgången i analysarbetet i delstudie 1. 

 

Analysarbetet i Delstudie 2 tog avstamp i delstudie 1 och i Motivationsmodellen 

som med sina boxar utgjorde färdiga teman vilka fylldes i utifrån intervjudata vilket 

Intervjudata

Uttalanden klipps ut 

Teman

Uttalanden sorteras 
i grupper. Grupper 

ordnas i teman.

Mönster

Mönster som visar 
hur elever  uttalar 

sig om skäl 
framträder
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skapade mönster som visade hur olika faktorer påverkar elevers val (se figur 4). 

 

Figur 4. Illustration av arbetsgången i analysarbetet i delstudie 2. 

På följande sida visas hur motivationsmodellen användes, och hur den lades som ett 

raster över intervjuerna vid analysen. Långt ifrån allt innehåll i intervjuerna var 

relevant för modellen, dock valdes inget bort som skulle kunna påverka resultatet i 

någon riktning. Flera kontroller gjordes för att försäkra att ingen data förbisetts vid 

läsningen av materialet.  

Modellen visar vilka faktorer som påverkade beslutet att välja kurserna, samt vilka 

faktorer som påverkade beslutet att sedan välja bort kurserna. I de färglagda boxarna 

synliggörs framförallt hur innehållet i boxarna påverkats vid det senare beslutet att 

välja bort kurserna. 

Figur 5 visar Motivationsmodellen ifylld utifrån elevens beslut att välja Engelska 6 

och Svenska 2 och besvara frågan: Varför valde eleven kurserna?

 

Figur 5. Motivationsmodellen visar bakomliggande faktorer till att elev väljer kurser.  

Teman
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Figur 6 visar Motivationsmodellen ifylld utifrån elevens beslut att välja Engelska 6 

och Svenska 2, samt färglagda boxar utifrån elevens senare beslut att välja bort 

kurserna och besvarar således frågorna: Varför valde eleven kurserna? och Varför 

valde eleven bort kurserna? 

 

Figur 6. Motivationsmodellen visar bakomliggande faktorer till att elev både väljer kurser och väljer 

bort kurser.  

4.4. Etiska överväganden 

De etiska krav som ställs på forskare bygger på krav som ställs på människor i 

allmänhet då de forskningsetiska reglerna har förankring i samhällets normer. 

Forskaren förväntas göra sitt bästa för att genomföra forskning av god kvalitet och 

regler behövs för att säkerställa denna kvalitet. Vetenskapsrådet belyser hur det 

ständigt sker en avvägning mellan olika krav i forskningsarbetet: ”Vi ska utföra 

kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som 

deltar i forskningen. Hur detta avvägs och genomförs i forskningen blir avhängigt 

av vad slags forskning (frågeställningar, metoder, deltagargrupper osv.) det är fråga 

om.” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13) Forskningsetik handlar om överväganden av 

etiska frågor som rör dem som medverkar i forskningen medan forskaretik rör 
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resonemang om etiska frågor kopplat till själva hantverket. De etiska överväganden 

som har gjorts i samband med denna undersökning har varit av båda slag, men det 

är främst de forskningsetiska frågorna i form av de fyra huvudkraven som är brukligt 

att ställas på forskning som har varit av särskilt intresse.  

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska informeras om 

studiens syfte och samtyckeskravet att deltagarna har rätt att när som helt avbryta 

sitt deltagande. Vid planeringen av studien inhämtade jag tillstånd från rektor på 

Skifferskolan att utföra undersökningen. Jag informerade även berörd personal, 

såsom klassföreståndare. Inför intervjuerna med elevgrupp 2 samtalade jag med 

samtliga informanter för att muntlig informera dem om studiens syfte, deras uppgift 

i studien och hur intervjuerna skulle gå till.  De informerades även om att deras 

deltagande skulle vara konfidentiellt för läsaren av studien, att deltagande var helt 

frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vid 

intervjutillfällena fick informanterna samma information i skrift (se bilaga 1) vilken 

vi tillsammans läste igenom. Inget samtycke behövde inhämtas från vårdnadshavare 

då samtliga informanter var över femton år.  

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagare i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet och att samtliga personuppgifter ska förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. I studien har samtliga namn ändrats vid 

transkriberingen och könsneutrala pronomen används genomgående. Känsliga 

uppgifter och uppgifter som kan röja informanternas identitet används inte i studien. 

Uttalanden från informanterna som kan ha negativ påverkan på andra personer, 

såsom lärare, har inte tagits med i studien. Nyttjandekravet innebär att insamlade 

uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 

Ljudfiler och annat material är lagrat på en säker plats, och samtliga ljudfiler 

kommer förstöras så snart studien är slutförd. 

4.5. Metoddiskussion 

Denna undersökning är kvalitativ. Det innebär att diskussionen om objektivitet och 

subjektivitet blir särskilt intressant. Att förhålla sig fullständigt objektiv till 

forskningsinnehållet har inte varit möjligt, och egentligen inte heller det mest 

eftersträvansvärda.  Min strävan har istället varit att vara så trovärdig och pålitlig 

som möjligt i min nya roll som undersökare. Min vanliga roll är som lärare och 
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specialpedagog, vilket innebär att jag har en förförståelse för det som undersöks. Jag 

har jobbat i skolan i över tio års tid, och är nu verksam på skolan där elevgrupp 2 

går. Jag känner därmed fyra av informanterna då jag i mer eller mindre mån har 

kommit i kontakt med dem i min roll som specialpedagog och lärare. Jag har dock 

inte varit i delaktig i någon som helst mån i den valprocess som nu är föremål för 

undersökning (förutom mitt försök att kalla till möte). Mitt tillvägagångssätt för att 

hålla isär de olika rollerna har varit att undvika att samtala om undersökningen, både 

med informanter och övriga personer på skolan. I min roll som pedagog är jag van 

att låta min röst höras, men i min roll som undersökare är min uppgift att låta 

informanternas röster höras, vilket har varit mycket lärorikt. 

Definitionerna av etnografi är många, till den grad att den av vissa anses ha mist sin 

udd:  

Everything is now ethnography: from life stories to analysis of letters and 

questionnaries, from autobiography to narrative analysis, from action research to 

performance, to field research lasting §from a few days to several years. [---] 

Ethnography has become an abused buzzword and has been diluted into multitude of 

sometimes contrasting and contradictory meanings, sometimes becoming synonymous 

with qualitative studies. (Gobo, 2011, s. 16). 

I denna studie har inte ett etnografiskt perspektiv varit uddlöst utan istället erbjudit 

ett handlingsutrymme för att utforma studien och göra val som ligger i linje med 

studiens syfte.  Det etnografiska perspektivet inbjuder även till en närhet till 

informanterna och deras miljö, vilket visserligen är på både gott och ont då det krävs 

distans för att analysera materialet. Motivationsmodellen har bidragit med distans, 

och möjliggjort en analys som inte skuggas av närheten till studieobjekten och min 

förförståelse. Genom de metodologiska valen har det varit möjligt att kombinera 

inifrånperspektiv med utifrånperspektiv på ett sätt som har synliggjort flera aspekter 

som annars hade varit skymda.  

Att vara så tydlig som möjligt med redovisningen av tillvägagångssättet är 

avgörande för att en, i synnerhet kvalitativ, studie ska anses vara pålitlig. Att göra 

uppehåll i undersökningen, triangulera och använda olika metoder och källor är 

andra sätt som ökar pålitligheten (Postholm, 2005). Att genomföra studien i två steg 

var ett sätt att använda olika informanter från olika miljöer och att använda olika 

analysverktyg var ett sätt att undersöka syftet från olika håll. Möjligheten till 
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triangulering har ändå varit begränsad varför jag anser att öppenheten och 

tydligheten är det främsta sättet att påvisa pålitlighet i denna studie. Att beskriva 

hela processen på att begripligt sätt visade sig dock vara en utmaning. 

Analysmetoderna har varit två, dels beroende av att studien tog avstamp i elevernas 

uttalade skäl, vilket också försvårade analysbeskrivningen. Metoderna valdes efter 

många överväganden, och vägen dit var både lång och krokig. Rapley (2011) 

beskriver hur förvirrande det kan vara för nybörjaren att veta hur den ska analysera 

data, och menar att det bästa är att handgripligen sätta igång med analysarbetet för 

att därmed börja utveckla vad hen kallar för ”a qualitative analytic attitude” (s.274), 

vilket jag till fullo har erfarit. Kvalitativ innehållsanalys valdes efter att både 

diskursanalys och hermeneutisk analys hade övervägts och valet baserades främst 

på att metoden tillåter att informanternas utsagor betraktas som autonoma utsagor, 

och inte som exempelvis resultat av vad som är möjligt att uttrycka inom en viss 

diskurs.  Den är dessutom en flexibel metod som tillåter sig brukas på olika sätt, och 

som med fördel kan användas tillsammans med andra teoretiska ramverk. 

Motivationsmodellen utvecklades i samband med att delstudie 1 indikerade att visa 

skäl dominerade elevernas utsagor. Flera motivationsteorier prövades mot resultatet 

i delstudie 1, tills två hittades vilka bedömdes kunna svara på frågan om vad som 

motiverar elever att göra sina val. Den ena var dock för komplicerad med tanke på 

att jag var begränsad i mitt val av insamlingsmetod, och den andra för enkel då jag 

ville lyfta fram många variabler, varför jag sammanförde dem i 

Motivationsmodellen. Modellen är enkel, och visar tydligt hur olika faktorer kan 

påverka elevers val, vilket är anledningen till att den används i studien.  

Undersökningen uppehåller sig vid en synnerligen specifik händelse i en mycket 

liten del av världen, och frågan är om resultatet har något att säga de som befinner 

sig på andra ställen än just Skifferskolan. Postholm (2005) skriver om naturalistisk 

generalisering, som handlar om överförbarhet utifrån läsarens värdering av 

forskningstexten, och dess nyttovärde för andra praktiker. Jag vill hävda att denna 

studie har ett högt naturalistiskt generaliseringsvärde då jag bedömer det vara 

mycket troligt att läsare från andra praktiker kan finna studien värdefull. Till och 

med utanför skolans värld.  
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5. Resultat 

5.1. Elevers uttalade skäl att läsa/inte läsa behörighetsgivande kurser 

Resultatet visar att de tillfrågade eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram har 

olika uppfattningar om vad skälen kan vara till att läsa, eller inte läsa, 

behörighetsgivande kurser. Tolv elever tillfrågades, vilket resulterade i femtiotre 

olika uttalanden, vilka redovisas nedan. 

5.1.1. Skäl att läsa behörighetsgivande kurser 

Figur 7. Illustration av elevers uttalade skäl att läsa högskolebehörighetsgivande kurs. 

 

Som framgår av figur 7 uttryckte eleverna tolv olika typer av uttalanden, vilka 

grupperades i fyra olika teman: stimulans, nytta, utveckling och relationer. 

Jämförs antalet uttalanden i respektive tema framgår det att nytta (11) är det 

vanligaste skälet följt av stimulans (6), utveckling (4) och relationer (3) när elever 

talar om skäl att läsa kurs.  

I temat nytta, vilket med god marginal är störst, har framförallt uttalanden placerats 

som berör den tänkta framtiden såsom: Alltså man behöver ju den för att ha så här 
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ett högskolebetyg (Elev 1) med fokus på vidare studier och lätt och få jobb (Elev 2) 

med tydligt fokus på det framtida yrkeslivet. I kategorin har även utsagor som: Att 

jag kände att i fall jag ville, att det var bra att ha med sig i ryggsäcken i fall man 

ville fortsätta. (Love) och Jag tänkte först att det skulle vara bra att klara dem, för 

att det är bra att ha när man går ut gymnasiet (Kim) vilka uttrycker en ospecificerad 

nytta för framtiden placerats. Temat skulle även kunna benämnas framtid, då 

samtliga utsagor, förutom en, på olika sätt uttrycker tankar om nytta inför framtiden. 

Det uttalande som avviker är det som uttrycker nytta med att utnyttja skoltiden: 

Tänker att när man går i skolan då ska man gå i skolan. Då kan man lika gärna 

göra allt nu än att lägga det framför sig, Jag hade inget bättre att göra i skolan 

(Elev 6). Oavsett benämning visar resultatet att elevernas tankar är framåtriktade, 

då de i intervjuerna nämner framtiden och vad de kan ha nytta av, på olika sätt.  

I temat utveckling har uttalanden som rör utveckling av såväl kunskap: Jag tänkte 

väl först att jag är ganska dålig på matte och att jag skulle lära mig vidare (Elev 7) 

som personlig utveckling placerats: Jag tror jag behöver matte för sig [sic!] själv 

(Elev 5). Temat ramar således in skäl som grundar sig i elevers tankar om 

utveckling, på olika plan. 

Uttalanden som i någon mån ger uttryck för känslomässig stimulans som att tycka 

att något är roligt och att känna sig bra på något, har placerats i temat stimulans. En 

elev som har valt Matematik 2 uttrycker det enkelt: Jag tycker om matte (Elev 5) 

medan en annan elev belyser sambandet mellan att ha lätt för något som är roligt 

och vice versa: För jag har aldrig har haft speciellt svårt för matte. Jag har alltid 

tyckt att det var roligt, så varför inte fortsätta tycka matte är roligt. Tycker jag 

någonting är roligt blir det så mycket lättare (Elev 8). Resultatet visar att det är 

viktigt för elever att stimuleras känslomässigt på ett positivt sätt, då de gör sina val. 

I kategorin relationer har uttalanden placerats som uttrycker något som har med 

andra individer, såsom syskon, att göra: Det var att min bror och min syster hade 

klarat kursen (Kim) eller kanske lärare: Ja, jag tror jag hade klickat i ändå men, det 

är väl klart om de [lärarna]pratar om det så blir man ju påverkad av det (Mika). 

Det kan även vara så att kurser läses för att kamrater väljer att göra så.  
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5.1.2. Skäl att inte läsa behörighetsgivande kurser 

 

Figur 8. Illustration av elevers uttalade skäl att inte läsa högskolebehörighetsgivande kurs. 

Tretton olika sorters uttalanden gjordes av eleverna, vilka delades in i fem olika 

teman: svårighet, kostnad, nytta, stimulans och relationer, vilket framgår av 

figuren 8. Jämförs antalet uttalanden i respektive tema framgår det att temat 

svårighet innehåller tio uttalanden, vilket kan jämföras med kostnad (8), nytta (5) 

och stimulans (4). I kategorin relationer placerades två uttalanden. 

Svårighet framstår som det främsta skälet till att elever inte väljer att läsa 

behörighetsgivande kurser. I kategorin har uttalanden som uttrycker elevers 

upplevelse av svårighet placerats: Men sen när jag kom in på den första lektionen 

kände jag att jag inte kunde klara av det (Kim) tillsammans med hur elever hört 

sägas att det är svårt: Det var mycket prat om att den matten är annorlunda och 

mycket svårare än den matten vi läste innan. (Elev 7). Inom ramen för kategorin 

ryms även utsagor om att det är svårt att sitta stilla under längre tid, och att det blir 

mer press på eleverna i de aktuella kurserna. Av resultatet framgår tydligt att 

upplevelsen av svårighetsgrad har stor betydelse för hur elever väljer, eller inte 

väljer, behörighetsgivande kurser. 
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Vad det kostar, i form av tid och ansträngning, tycks påverka elevernas val i hög 

grad. Tar en kurs för mycket tid i anspråk är det skäl nog för att inte läsa den: Mycket 

arbete hemma och att man inte har ja, tid med allting (Elev 3). I intervjuerna blev 

det även tydligt att kurser prioriteras bort till förmån för det övergripande 

skolresultatet: Så då kände jag att "nej, då skiter jag i det här. Då kan jag 

koncentrera mig på de ämnen jag har och bli bättre i dem." (Love) och att en oro 

för växande arbetsbörda avskräcker: Både och, det kommer ju vara många olika 

uppsatser i både svenska och engelska och sedan ska man räkna matte uppe på det, 

kanske hemma så att det inte bara är i skolan det blir mycket (Elev 3). 

Nyttan med kurserna är även skäl för att inte läsa kurs, visar fem uttalanden. Två 

av dessa ser inte nyttan med att läsa en kurs, om det ändå inte leder till 

grundläggande behörighet, och tre uttalanden visar på uppfattningen att kunskapen, 

eller behörigheten, inte är nödvändig, som exempelvis Elev 4: det är väl bra, men 

jag känner inte att jag behöver det. 

Temat stimulans rymmer uttalanden som är kopplade till individens känslor, såsom 

att tycka att något är tråkigt. Elever kan uppleva att det är tråkigt att studera överlag: 

Alltså, jag tycker inte om att sitta vid bänkar och plugga och greja. Tycker det är 

tråkigt (Elev 4) eller tråkigt utifrån ett specifikt ämne: men svenska är för att jag 

tycker det är så mycket text och man repeterar bara saker och jag kan ju svenska, 

jag pratar ju det (Elev 8). 

I temat Relationer placerades två uttalanden som har koppling till andra personer 

än den egna, såsom att inga kamrater läser kursen, eller att en lärare inte är 

uppmuntrande. 

5.2. Faktorer som kan motivera elever att läsa eller inte läsa 

behörighetsgivande kurser 

Nedanstående resultat visar att olika faktorer påverkar elever i olika hög grad, då de 

gör sina val. Gemensamt i samtliga fall är att Motivationsmodellen belyser en 

process som är allt annat än statisk, både ur ett längre och ett kortare tidsperspektiv, 

vilket belyser motivationens komplexitet. I studien blir det tydligt att specifika 

faktorer, såsom signifikanta andra och tidigare erfarenheter, har avgörande 

betydelse för andra faktorer och i förlängningen för elevers val. I redovisningen 
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nedan, vilken inleds med ett kort bakgrundsavsnitt, kan varje enskild elevs process 

följas. Varje avsnitt inleds av en koncentrerad sammanfattning av resultatet för den 

enskilda eleven, vilken sedan följs av en redogörelse i detalj.    

5.2.1. Bakgrund  

Vårterminen 2017 gick Love, Kim, Mika och Tintin i årskurs 1 på Skifferskolan. I 

slutet av årskurs 1 görs flera val, bland annat väljer eleverna om, och i så fall vilka, 

behörighetsgivande kurser de ska läsa i årskurs 2.  Samtliga ovanstående elever 

gjorde dessa val innan sommarlovet. 

Vanligtvis väljer en majoritet på Skifferskolan att inte läsa behörighetsgivande 

kurser, men vid det aktuella tillfället valde tolv elever Svenska 2 och elva elever 

Engelska 6, varav majoriteten gick på ett av programmen. Att så många elever väljer 

dessa kurser är således ovanligt på skolan.  

Två veckor in på höstterminen hade samtliga elever valt att avbryta kurserna. Love, 

Kim, Mika och Tintin var fyra av de elever som valde, och valde bort, de 

behörighetsgivande kurserna. 

5.2.2. Love väljer Engelska 6 och Svenska 2 

Resultatet visar att det som leder fram till att eleven fattar beslutet att välja Svenska 

2 och Engelska 6 i hög grad påverkas av det som sker i boxarna tidigare 

erfarenheter och signifikanta andra. Kombinerat med elevens självbild och 

bedömningen att kurserna inte bör vara särskilt svåra och därför inte heller bör 

kosta särskilt mycket leder det till att eleven väljer kurserna. Dock finns 

undvikandemål med i bilden i form av den reservation som görs.  

Det som i detaljs sker är följande: i slutet av vårterminen 2017 väljer Love Svenska 

2 och Engelska 6. Love förväntar sig att klara båda kurserna utan svårigheter 

(förväntat resultat), men reserverar sig för att hen kan komma på andra tankar då 

höstterminen startar, och då välja att inte läsa kurserna. Dock anser hen att det är 

bättre att välja och välja bort, än att göra tvärtom. För Love skulle det kännas skönt 

att klara kurserna och det skulle vara bra att ha poängen ifall att hen kommer på 

andra tankar och väljer att studera vidare i framtiden. Att läsa Svensk 2 och Engelska 

6 bör, enligt Loves bedömning, inte innebära någon större kostnad i form av tid och 

ansträngning, då hen vanligtvis har lätt för teoretiska ämnen (värdering av kurser).  
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Loves uppnåendemål relaterat till de aktuella kurserna är att få poängen som leder 

till grundläggande högskolebehörighet, men även att lära sig. Prestationsmässigt 

(prestationsmål) siktar Love på bra betyg och resonerar enligt följande på frågan 

vad som är viktig när hen läser en kurs: Nej, jag tror att jag vill ha bra betyg. För 

jag har inte upplevt det förut att få bra betyg så. Eller jag har ju blivit stolt nån gång 

i grundskolan av att bara ha fått ett D. Då har det ju känts bra liksom att få lite 

högre än man brukar få. Den här gången så känner jag att jag tar det mer seriöst, 

nu vill jag ha lite högre betyg kanske. Eller högt och högt, jag kan även D om det 

är så, men det är fortfarande högre för mig än vad det har varit tidigare. Något 

undvikandemål är inte direkt uttalat, men tankar på att kanske inte läsa kurserna 

finns varför undvikandemål ändå finns. Love ser sig själv som en elev som har lätt 

för teoretiska ämnen, och som gör det som ska göras i skolan. Efter en stunds 

betänketid slår Love fast att hen kanske skiljer sig från den stora massan på 

Skifferskolan.  Loves bedömning är att de valda kurserna är sådana som inte är 

svåra, om man inte har svårt för sig i ämnena, vilket hen inte har (kursernas 

svårighetgrad). 

Inför valet i årskurs 2 samtalade Love med sin familj (signifikanta andra) och 

talade då om att hen planerade att välja de behörighetsgivande kurserna. Detta tyckte 

familjen var en god idé, men framhöll att Love väljer helt själv hur hen vill göra 

med den saken. I skolan samtalade Love med sina klasskamrater, och en majoritet 

av kamraterna valde även kurserna. Loves lärare talade om kurserna och valen, och 

i synnerhet en yrkeslärare argumenterade för nyttan med att läsa kurserna: Ja, de 

var på oss rätt så mycket att det är ju bra att ni har det annars så blir det dyrt om 

ni ska plugga upp, eller plugga vidare sen. [otydligt] när man ändå får dem gratis 

genom skolan nu.  

När det kommer till tidigare erfarenheter berättar Love att hen tidigare, i 

grundskolan, inte tog skolan på allvar och att det även var en del konflikter med 

lärare, som bland annat resulterade i några F (omständigheter). I detalj återger Love 

en incident under nationella provet i historia i årskurs 9, vilken fick negativa 

konsekvenser i betyget. I svenska och engelska har hen däremot positiva 

känslominnen, då hen alltid har känt sig duktig i de ämnena. Love beskriver att det 
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under årskurs 1 skett en förändring i inställning till skolan och att betygen har stigit 

i takt med denna förändring (prestationsrelaterade erfarenheter). 

5.2.3. Love väljer bort Engelska 6 och Svenska 2 

Av undersökningen framgår att kursintroduktionen utlöser en kedjereaktion som 

leder till elevens beslut att välja bort båda kurserna. Det som sker i boxen 

signifikanta andra påverka elevens val direkt, men analysen visar även att flera 

underliggande faktorer såsom tidigare erfarenheter starkt påverkar hur eleven 

kommer att värdera kurserna. Detta främst beroende av att kostnaden att klara 

kurserna ökar. Det förväntade resultatet förändras, vilket leder till att 

undvikandemålet förstärks och slutligen till valet att avbryta. 

Det som i detalj sker är följande: Två veckor in på höstterminen i början av årskurs 

2 väljer Love bort Svenska 2 och Engelska 6 efter att ha varit på kursintroduktion i 

Engelska 6. Resultatet visar att innehållet i samtliga boxar i någon mån berörs av 

det som inträffar under introduktionen.  

I boxen Signifikanta andra sker följande då engelskläraren informerar om kursen 

och framhåller att den är mycket svår. Reaktionen hos eleverna låter inte vänta på 

sig, utan flera reser sig upp och går under introduktionen medan Love sitter kvar: 

Jag var ju kvar. det var ju folk som när hon satt och sa så, då gick ju folk direkt ut 

ur dörren och sa "Nej, då kommer jag inte vara här nå mer. Skriv av mig så går 

jag". Så gick ju folk, men det var jag och nån till som gick i klassen som satt kvar 

och var med till lektionens slut för att faktiskt ge det en liten chans för att se riktigt 

vad vi skulle göra. Att Love upplever att läraren inte är uppmuntrande förstärks 

sannolikt av de tidigare erfarenheter som eleven har när det gäller relationer till 

lärare i grundskolan.  

Resultatet visar även att lärarens information påverkar Loves uppfattning om 

kursens svårighetsgrad, vilket leder till att undvikandemålet, där målet är att 

undvika att misslyckas med kursen, förstärks från att ha bestått av en reservation att 

kanske inte läsa kurserna. Plötsligt ökar kostnaden att klara kursen markant och 

överskuggar de andra värdena, vilket påverkar Loves sammantagna värdering av 

kurserna. Tillsammans med att Love nu bedömer att det finns en överhängande risk 

för att misslyckas med kursen (förväntat resultat), väljer hen att avbryta båda 
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kurserna. Svenska 2 har inte börjat, men Love tror att det inte är möjligt att läsa 

endast Svenska 2, varför kursen avbryts.  

5.2.4. Mika väljer Engelska 6 och Svenska 2 

Resultatet visar att det som främst leder till att eleven att eleven väljer kurserna är 

att de tidigare erfarenheterna, som trots att de är av skiftande karaktär väger till 

väljandet av kursernas fördel. Elevens självbild och uppfattning om sin egen 

förmåga leder tillsammans med detta till att kurserna väljs. I boxen signifikanta 

andra är det stiltje, då kommunikationen med andra personer synes vara knapp.  

I detalj sker följande: i slutet av vårterminen 2017 väljer även eleven Mika Svenska 

2 och Engelska 6.  Mika förväntar sig att klara båda kurserna; Svenska 2 utan 

svårigheter och Engelska 6 med vissa svårigheter (förväntat resultat). För Mika 

skulle det se bra ut att ha klarat kurserna och hen tänker att betyg i de svårare 

kurserna kan leda till anställning efter skolan. Mika räknar med att det kommer kosta 

en del i arbetsinsats för att klara kurserna, främst i Engelska 6 då hen bedömer sig 

vara svag i det ämnet (värdering av kurser). 

Mikas uppnåendemål relaterat till de behörighetsgivande kurserna är att få poängen 

och prestationsmässigt strävar hen efter att få godkända betyg (prestationsmål). 

Något undvikandemål är inte aktuellt. Mika beskriver sig som en person som är 

dålig på att läsa och skriva, då hen har dyslexi, men som är bra på att lyssna och tala 

(självuppfattning). I jämförelse med sina skolkamrater upplever Mika att hen är 

mer seriös i skolarbetet överlag, då hen alltid gör det som krävs av lärarna, trots att 

inställningen kanske inte alltid är den bästa: Jag klarar det ju åtminstone, för de 

[klasskamraterna] sitter ju och pratar och jobbar ju inte. Men jag försöker jobba 

och så. Men, jag har väl inte så bra inställning till att jobba, men jag gör det ändå. 

Kursernas svårighetsgrad bedömer Mika vara olika och bedömer Svenska 2 som 

inte så svår, och Engelska 6 som ganska svår. 

Inför valet i årskurs 2 talade Mika med sin familj (signifikanta andra), med 

kamrater talade hen inte alls, och lärare hade talat lite om kurserna. När det kommer 

till tidigare erfarenheter berättar Mika att svenska alltid har fungerat bra, men att 

undervisningen i engelska har varit bristfällig (omständigheter). Hen berättar även 

att undervisningen blev bättre i åttan och nian, vilket gav resultat 
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(prestationsrelaterade erfarenheter): Ja, det blev ju bättre på en gång. Fast inte 

tillräckligt för att typ få mer än godkänt men. I intervjun framgår det att Mika 

kopplar goda resultat till bra lärare. Känslominnena skiljer sig mellan de olika 

ämnena då de är positiva för svenska, och relativt negativa för engelska. 

5.2.5. Mika väljer bort Engelska 6 och Svenska 2 

Av resultatet framgår att det är i framförallt boxen signifikanta andra som påverkan 

startar vilken leder till att kurserna väljs bort, till skillnad mot när kurserna valdes. 

Skälen är mer knutna till tidigare erfarenheter i form av omständigheter, än till 

prestationer och kursernas svårighetsgrad då det framstår som att det är själva 

undervisningssituationen som leder till att kostnadsvärdet ökar, och att kurserna 

väljs bort.  

Det som i detalj sker är följande: Två veckor in på höstterminen i början av årskurs 

2 väljer Mika bort Svenska 2 och Engelska 6. Resultatet visar att innehållet i 

samtliga boxar i någon mån berörs av det som inträffar under de inledande veckorna 

av höstterminen. I boxen signifikanta andra sker den första förändringen som 

startar händelsekedjan vilken leder till beslutet att välja bort kurserna. Vid första 

anblicken synes det som att kamraternas avhopp direkt leder till att Mika avbryter 

kurserna, men närmare granskning visar att flera bakomliggande faktorer bidrar till 

beslutet.  

Det som inledningsvis sker är att samtliga kamrater väljer att avbryta kurserna, 

vilket resulterar i att Mika blir ensam kvar. När Mika ser sig bli ensam med läraren 

i respektive kurs bedömer hen, med bakgrund av sina tidigare erfarenheter, att det 

kommer bli svårare att läsa kurserna: För att jag inte ville sitta själv med en lärare. 

[---] men jag tycker inte om att vara helst själv och ett undvikandemål uppstår.  

Det eleven vill undvika är obehaget och pressen med att vara ensam med 

undervisande lärare: Jag vet inte, det känns som man får mer press. Nej, det är inge 

bra då. vilket leder till att kostnaden att läsa kursen blir hög, och överskuggar både 

att det ser bra ut med betygen och att de kan leda till anställning. Mika bedömer att 

kurserna som ensam elev kommer bli svårare att genomföra, även Svenska 2 vilken 

tidigare bedömdes vara ganska lätt. Detta leder till beslutet att välja bort både 

Svenska 2 och Engelska 6.  
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5.2.6. Kim väljer Engelska 6 och Svenska 2 

Resultatet visar att elevens beslut främst påverkas av det som sker i boxen 

Signifikanta andra inför valet. Eleven inser att kostnaden för att klara kurserna är 

relativt hög, med tanke på tidigare erfarenheter, men bedömer ändå att det är mödan 

värt, då uppnåendemålet är tydligt. Inget undvikandemål är aktuellt för eleven då 

kurserna väljs. 

Det som sker är följande: i slutet av vårterminen 2017 beslutar sig Kim för att välja 

Svenska 2 och Engelska 6. Kim förväntar sig att klara båda kurserna, dock med vissa 

svårigheter i Engelska 6 (förväntat resultat). För Kim skulle det vara bra att ha 

poängen ifall planerna ändras i framtiden och hen vill läsa på högskola eller byta 

karriär (nyttovärde): Det hade känts som man är säkrare i livet, ifall att det går åt 

skogen. Kim bedömer att det kommer kosta en del i tid och ansträngning att läsa 

kurserna, framförallt Engelska 6 (kostnadsvärde). Något stimulansvärde 

tillskriver Kim inte kurserna.  

Kims mål relaterat till kurserna är att få poängen som ger behörighet 

(uppnåendemål) och att klara kurserna (prestationsmål). Något undvikandemål 

är inte skönjbart. Kim beskriver sig som en elev som pluggar lagom mycket, och 

som inte skiljer sig från andra elever på Skifferskolan på den punkten. Hen har svårt 

för engelska, tycker svenska är roligt och har överlag lättare för praktiska ämnen än 

teoretiska. Kims bedömning är att Svenska 2 inte är en särskilt svår kurs, men att 

Engelska 6 nog är ganska svår (kursernas svårighetsgrad). 

Inför valet diskuterade Kim med sin familj (signifikanta andra), vilket påverkade 

hen att välja kurserna: De sa väl att det var bra att ha med sig i framtiden, i fall att 

det händer nånting eller att man inte tycker om att jobba på samma ställe hela tiden. 

Byta. Dessutom har Kims äldre syskon läst och även klarat kurserna vilket framstår 

som en viktig bakomliggande faktor för valen. I intervjun framgår det även att Kim 

inte talade med någon kamrat om kurserna, och att lärare inte heller talade särskilt 

mycket om dem, utan att det var familjen som påverkade i så hög grad att hen gick 

ifrån att ha bestämt sig för att inte läsa, till att välja kurserna.   

När det kommer till tidigare erfarenheter berättar Kim att hen alltid har haft svårt 

för engelska, även i årskurs 1 på gymnasiet och att svenskan nästan alltid är rolig 
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för att den är mer fri än till exempel engelskan (omständigheter). Svenskan känns 

mer positiv än engelskan när Kim tänker tillbaka på skolåren som gått 

(känslominnen). Trots svårigheter med engelska har det skett en positiv utveckling 

i ämnet, framförallt i åk 8 och 9, men det är fortfarande svårt tycker Kim 

(prestationsrelaterade erfarenheter).  

5.2.7. Kim väljer bort Engelska 6 och Svenska 2 

Av resultatet framgår att eleven väljer bort kurserna då uppfattningen om den ena 

kursens höga svårighetsgrad blir tydlig. Detta leder till att elevens värdering av 

kursen ändras, och kostnaden att klara kursen överstiger andra värden. 

Uppnåendemålet som var av vikt vid valet av kurs, överskuggas snabbt av 

undvikandemålet, vilket leder till elevens beslut att avbryta båda kurserna.  

Det som i detalj sker är som följer: två veckor in på höstterminen i början av årskurs 

2 väljer Kim bort Svenska 2 och Engelska 6. Resultatet visar att innehållet i samtliga 

boxar i någon mån berörs av det som inträffar under de första två veckorna i skolan 

och det är i boxen signifikanta andra den första förändringen sker som startar 

händelsekedjan. Det som sker är att läraren i engelska informerar om att Engelska 6 

är en mycket svår kurs. Informationen leder till att elever, vid skilda tillfällen, 

avbryter kursen (även Svenska 2), men Kim väljer att vara med några lektioner för 

att se om det verkligen är så svårt. Då Kim sedan tidigare har kämpat med engelskan 

(tidigare erfarenheter) gör hen snart bedömningen att kursen är svår och ett 

undvikandemål uppstår, då Kim vill undvika att misslyckas med kursen. I och med 

denna förändring stiger kostnaden för kursen och kostandsvärdet kommer att 

överskugga nyttovärdet att det kan vara bra att ha högskolebehörighet i framtiden. 

Kombinerat med att eleven nu bedömer att det finns en överhängande risk att 

misslyckas med kursen (förväntat resultat), väljer hen bort Engelska 6, och även 

Svenska 2. Den senare kursen på grund av att eleven inte ser någon nytta med att 

läsa en kurs som inte ensam leder till behörighet.  

5.2.8. Tintin väljer Svenska 2 

Resultatet visar att det som sker i boxen signifikanta andra inför valet starkt 

påverkar beslutet att välja kursen, i kombination med tidigare erfarenhet. Även 
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prestationsmål spelar in då eleven gör sitt väl. Samtidigt är ett undvikandemål 

närvarande, då eleven reserverar sig för att kanske inte läsa kursen.  

Det som i detalj händer är följande: i slutet av vårterminen 2017 väljer Tintin 

Svenska 2. Tintin förväntar sig att klara kursen med viss ansträngning, men 

reserverar sig för att eventuellt välja bort kursen vid höstterminens början 

(förväntat resultat). Tintin värderar kursen relativt högt då det skulle kännas bra 

att lyckas (stimulansvärde) och att poängen är bra att ha om hen vill läsa på 

högskola i framtiden (nyttovärde). Hen räknar med att kursen kommer kosta en hel 

del i både tid och arbetsinsats (kostnadsvärde) om hen ska lyckas. 

Målen med kursen är att få bra betyg, helst bättre än kamraterna (prestationsmål) 

men även att få poängen (uppnåendemål).  Inget uttalat undvikandemål finns vid 

valtillfället, men tanken att kanske inte läsa kursen är starkt närvarande varför 

undvikandemål ändå är med i bilden. Tintin identifierar sig med sina kamrater på 

skolan och påverkas lätt av dem, men menar att hen vet var gränsen går hos lärarna 

till skillnad från andra (självuppfattning). Hen upplever sig vara bra på svenska, 

trots en dyslexidiagnos, och är bra på att anstränga sig. Svenska 2 bedömer Tintin 

som en inte så svår kurs (kursens svårighetsgrad).  

Inför valet diskuterade Tintin med familjen: Jag dividerade med pappa och mamma 

om att det var bättre att klara av skolan än att läsa vidare fast jag förmodligen inte 

kommer göra det. Och inte sabba andra betyg eller och de var alla överens inför 

valet. Ett äldre syskon hade valt kurserna några år tidigare, och sedan valt bort dem. 

(signifikanta andra). Tintin samtalade även med kamrater, och valde till slut 

Svenska 2 på grund av att en kamrat gjorde det. Merparten av klasskamraterna valde 

dock inte kurserna. En tidigare elev som läst de behörighetsgivande kurserna och 

som Tintin tycker är duktig i skolan har samtalat om kurserna med hen. Enligt Tintin 

talade lärarna om kurserna i viss mån, dock mest om det praktiska med att välja. 

Tintins tidigare erfarenheter av skolan är skiftande beroende på ämne. I svenska 

har hen aldrig haft stora svårigheter, trots en dyslexidiagnos (omständigheter), och 

känslominnet är således positivt. Tintin har under årskurs 1 lagt ner mycket tid på 

studierna, av rädsla för att inte flyttas upp i årskurs 2. Ansträngningen har resulterat 

i god utveckling och höga betyg (prestationsrelaterade erfarenheter), något som 

är nytt för Tintin: Ja i ettan var det ju, då skulle jag väl själv säga att jag var bland 
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de bästa i klassen i alla ämnen. Men det var för att jag var så orolig att jag inte 

skulle komma upp i tvåan så då pluggade jag varje dag istället. 

5.2.9. Tintin väljer inte Engelska 6 

Resultatet visar att elevens tidigare erfarenheter av att engelska är svårt, och att det 

kräver stor ansträngning för att lyckas i ämnet, leder till att eleven vill undvika att 

prestera dåligt i ämnet och i skolan överlag. Värderingen att kostnaden blir för hög 

i kombination med att det förväntade resultatet är osäkert leder till att eleven väljer 

att inte läsa Engelska 6 i årskurs 2.  

Det som i detalj händer är som följer: i slutet av vårterminen 2017 väljer Tintin att 

inte läsa Engelska 6. Hen bedömer sig visserligen ha goda möjligheter att klara 

kursen, dock med stor ansträngning (förväntat resultat) men att kostanden 

(kostandsvärdet) därmed blir för stor, vilket överskuggar både att det är bra att 

lyckas med kursen (stimulansvärde) och nyttovärdet att det är bra att ha poängen 

(värdering av kurs). Detta leder till beslutet att inte välja kursen.  

Tintin bedömer att kursen är mycket svår (kursens svårighetsgrad) och tycker sig 

inte vara bra på engelska (självuppfattning), och vill därför undvika att misslyckas 

med kursen, och att prestera sämre i andra kurser (undvikandemål). Inför valet 

diskuterade Tintin med familjen (signifikanta andra), och var överens med denna 

om att det inte är värt att misslyckas med andra kurser för att lyckas med engelskan. 

Hen talade även med kamrater, men till skillnad från vid valet av Svenska 2, ledde 

inte detta till att kursen valdes. Utifrån Tintins tidigare erfarenheter beskriver hen 

sig som värdelös på engelska (känslominnen), och som en elev som alltid har 

kämpat med ämnet (omständigheter). Under åk1 lade hen ner mycket av sin fritid 

på att klara bland annat engelska, vilket gav utdelning i form av höga betyg, och D 

i betyg i Engelska 5 (prestationsrelaterade erfarenheter). 

5.2.10. Tintin väljer bort Svenska 2 

Resultatet visar att tidigare erfarenheter och påverkan av signifikanta andra, 

främst familjemedlemmar och vänner, starkt påverkar hur eleven värderar kursen 

och det förväntade resultatet.   
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Det som händer är som följer: två veckor in på höstterminen väljer Tintin bort 

Svenska 2. Redan under vårterminen reserverade sig Tintin för att hen kunde komma 

att bestämma sig för att inte läsa kursen och det tillsammans med informationen att 

lektionerna ligger i slutet av skoldagen leder, enligt Tintins egen utsago, till det 

slutgiltiga beslutet att välja bort kursen.  Resultatet visar att det som sker i boxen 

signifikanta andra startar en kedja av reaktioner som alla ligger till grund för 

beslutet att välja bort kursen. Under kursintroduktionen bekräftas Tintins 

uppfattning att kursen är ganska svår. Denna information i kombination med att 

lektionen ligger sist på en skoldag, då övriga elever fått sluta för dagen, leder till att 

hen avbryter kursen, innan den ens har börjat. Närmare granskning visar att tidigare 

erfarenheter bidrar starkt till beslutet då tid är en viktig faktor för Tintin då mycket 

tid har lagts på studier i årskurs 1. Bekräftelsen av kursens svårighetsgrad och 

insikten om den troliga tidsåtgången växer undvikandemålet som slutligen 

överskuggar både uppnåendemål och prestationsmål. Den stigande kostanden för 

att klara kursen, vilket starkt påverkar värderingen av kursen, i kombination med 

risken att klara andra kurser sämre, förväntat resultat, leder till beslutet att välja 

bort Svenska 2. 
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6. Diskussion 

Studien tar avstamp i det yrkeselever uttrycker som skäl att läsa eller avstå ifrån att 

läsa behörighetsgivande kurser, varför även diskussionen tar sin början där för att 

sedan fortsätta med bakomliggande faktorer och slutligen mynna ut i vad skolan kan 

göra för att underlätta elevers skolval.  

6.1. Elevers skäl att välja och inte välja kurs 

Resultatet visar att yrkeselever är framtidsfokuserade och ofta pragmatiska i sina 

val. Nytta är det skäl som anges mest frekvent av eleverna när de väljer kurs, och är 

heller inte ovanligt när de väljer bort kurs. Nyttan kan vara av olika karaktär, men 

vanligast är att det finns en tydlig koppling till framtiden. Vissa elever har siktet 

inställt på kommande arbetsliv och studier, medan andra uttrycker en mer 

ospecificerad nytta. Klart är att samtliga elever som intervjuades i delstudie 2 såg 

någon form av nytta med att läsa kurserna, vilket bidrog till att de gjorde valen. Dock 

uttrycktes inget konkret uppnåendemål, och ofta heller inget konkret nyttovärde, 

med studierna. En öppenhet för att saker och ting kan förändras i framtiden vittnade 

flera elever om vilket är intressant då det visar att yrkeselever tänker en hel del på 

sin framtid redan vid 16 års ålder. Kanske är framtiden mer närvarande på 

yrkesprogrammen än på de studieförberedande, då yrkeskarriären ligger endast ett 

par år in i framtiden. Olofssons (2011) studie av fordonselevers motivation att läsa 

visar att ansträngning är starkt kopplat till nyttan eleverna ser med läsningen, vilken 

ofta har koppling till yrkeslivet. Samtidigt visar forskning som Ledmans (2015) att 

yrkeselever även kan se ett värde av de allmänteoretiska ämnena i utbildningen de 

går, på ett annat plan än det rent yrkesmässiga. Med bakgrund av detta vill jag belysa 

vikten av att lyfta fram nyttan med olika typer av kunskap i skolan. Flera är de 

studier som belyser skolans marknadisering (Korp, 2004, Johansson, 2009, 

Dovemark & Holm, 2015) och hur denna bidrar till att forma individer på olika sätt 

på olika gymnasieprogram vilket bland annat tar sig uttryck i undervisningen på 

olika sätt, inte minst genom att vissa ämnen får högre status och ägnas mer intresse 

än andra. Det finns därmed en risk att kunskap som inte har direkt koppling till yrket 

hamnar i skymundan på yrkesprogrammen, vilket kan få konsekvenser för elevernas 

framtid.    
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Ytterligare ett framträdande skäl att välja, och välja bort, kurs var stimulans av olika 

slag. Främst handlar det om att uppskatta ämnet, men även om att känna sig bra på 

ett ämne. Är en kurs tråkig, eller tycker eleven att det är tråkigt att plugga, är risken 

stor att kursen inte väljs. Eleverna som djupintervjuades uttryckte att de tyckte om 

åtminstone ett av ämnena och att de kände sig duktiga, antingen i ett visst ämne eller 

mer allmänt i skolan. I synnerhet en elev hade pluggat hårt i årskurs 1 och fått smak 

på att vara bäst i klassen, vilket blev en drivkraft. Andersson, Valero och Meaneys 

(2015) studie av elevers engagemang vid matematikinlärning visar att elever kan ha 

olika identiteter i olika ämnen och i olika kontexter. Resultatet i denna studie stödjer 

detta då samma elev kan uppleva att hen är duktig i ett specifikt ämne eller i skolan 

överlag, och samtidigt uppleva sig som ”värdelös” i ett annat. Dock visar även 

resultatet att gränsen mellan att känna sig bra, och att känna sig dålig är tunn och 

skör, då det i vissa fall inte behövs stor yttre påverkan för att dåliga erfarenheter 

överskuggar goda.  

Svårighet är det skäl vilket i studien framstår som det vanligaste till att inte välja 

behörighetsgivande kurs, tätt följd av kostnad. Svårighet och kostnad har dock ett 

tydligt samband, då svåra uppgifter torde kräver mycket av eleven.  De svårigheter 

som nämns i delstudie 1 är framförallt kurserna svårighetsgrad, men även att 

eleverna hört sägas att de är svåra. Hög svårighetsgrad visade sig dessutom kunna 

medföra ökad press på eleverna. Flertalet elever i delstudie 2 uppgav att det var 

svårighetsgraden i Engelska 6 som fick dem att välja bort kurserna. Svårighet 

framstår dock inte i alla fall som ett oöverstigligt problem, då flera elever i delstudie 

2 utgick ifrån att kurserna skulle vara svåra, men ändå valde dem.  Med tydlighet 

framgår det således att det är när svårigheten bedöms som så hög att eleverna 

riskerar att misslyckas, som undvikandemålet uppstår och kan komma att 

överskugga andra mål. Korp (2012) som har undersökt diskurser om intelligens i 

gymnasieskolan kom i sin undersökning fram till att de akademiska kurserna hölls 

på en mycket grundläggande nivå, och att lärarnas förväntningar på eleverna var 

låga på det undersökta Transportprogrammet. Om så även är fallet på Skifferskolan, 

och andra yrkesskolor, är det inte överraskande om de mer avancerade kurserna 

framstår som ogenomförbara för eleverna. Att det dessutom är en balansgång för 

undervisande lärare att informera och förbereda eleverna på svårigheter de kan stöta 

på, och samtidigt vara uppmuntrande, visar inte minst denna studie.  
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Yrkeselever är pragmatiska även när det handlar om att välja bort kurser. Kostar en 

kurs för mycket i tid och ansträngning, är risken stor att den inte blir vald. Flera 

elever nämner att de prioriterar bort de behörighetsgivande kurserna till förmån för 

det övergripande studieresultatet. Detta framstår som en vanlig uppfattning bland 

yrkeselever. Vid en första anblick skulle slutsatsen att yrkeselever är bekväma av 

sig kunna dras. Dock visar Skolverkets rapport (2017) att yrkeselever är den grupp 

som oftast har utökat program i gymnasieskolan, vilket talar emot detta. Att läsa fler 

poäng borde innebära mer arbete, varför slutsatsen att detta kan vara en anledning 

till att yrkesprogrammen sjunkit i popularitet, inte är orimlig.  

Utveckling är ytterligare ett skäl att välja kurs, som dock tenderar ha en mer 

undanskymd plats i sammanhanget. Utveckling kan handla både om att utveckla 

kunskaper och om att utvecklas som person. Är inte eleverna intresserade av att 

utvecklas? Eller gömmer sig utveckling i andra uttalanden såsom exempelvis nytta? 

Kanske behöver inte det ena utesluta det andra. Endast ett fåtal uttalanden 

tematiserades som relation, både då det gällde att välja och välja bort kurs, vilket är 

intressant då det i delstudie 2 visar sig att relationer på ett eller annat sätt spelar 

avgörande roll för hur eleverna väljer och väljer bort kurser.  

6.2. Bakomliggande faktorer som påverkar elevers motivation 
 

De fyra elevers berättelser som modellen applicerades på berättar fyra unika 

historier som tillsammans skapar en gemensam bild av elevers motivation.  Bilden 

som framträder visar en dynamisk process, som ofta sträcker sig många år bakåt i 

tiden. Samtidigt som processen är föränderlig och kraftfull är den också skör, och 

känslig för påverkan.  Några specifika faktorer utmärker sig som särskilt 

betydelsefulla vid elevernas val och är därför särskilt intressanta att lyfta fram för 

diskussion, vilket görs nedan.  

Besluten som eleverna fattade var ibland grundligt genomtänkta, och ibland fattade 

i stunden. Oavsett vilket, var de resultatet av en mängd olika faktorer i samspel med 

varandra. Om vi drar oss till minnes Motivationsmodellens utformning ligger 

boxarna signifikanta andra och tidigare erfarenheter längst till vänster. Detta 

illustrerar även deras position som mest betydelsefulla faktorer när det gäller elevers 

motivation, då de är placerade längst bak som en utgångspunkt för elevernas val. 
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Studien visar med tydlighet att tidigare erfarenheter har stor betydelse för hur 

eleverna värderar kurser, och hur de sedan gör sina val därefter. Värt att notera är 

att erfarenheterna kan vara såväl nya som av äldre datum, och att det i 

undersökningen tenderar vara de äldre, som är avgörande i högre grad än övriga. 

För att tydliggöra detta kan vi ägna uppmärksamhet åt eleven Tintin. Om vi tittar på 

Tintins tidigare erfarenheter så framträder en intressant bild. Omständigheterna har 

varit problematiska, så till den grad att hen inte var behörig till programmet på grund 

av F i grundskolans engelska. Känslominnena relaterade till engelskämnet är således 

negativa då eleven beskriver det som ”värdelöst” medan känslorna till svenskämnet 

är betydligt mer positiva. Omständigheterna i svenska har varit annorlunda och 

bättre trots tidigare svårigheter på grund av dyslexi, i det ämnet. De 

prestationsrelaterade erfarenheterna är intressanta då Tintin har erfarit både att 

misslyckas, och att lyckas. Tintin har lagt ner oerhört mycket möda på studierna i 

årskurs 1, av rädsla för att inte flyttas upp till följande årskurs med resultatet att hen 

ofta var bäst i klassen. Värt att notera är att Tintin aldrig övervägde att läsa Engelska 

6.  Hade vi granskat en annan elev, hade bilden sett annorlunda ut, men den hade 

belyst samma resultat: erfarenheter av olika slag spelar stor roll för hur eleverna 

väljer, och tidigare erfarenheter tenderar väga tyngre än nyligen gjorda.  

När eleverna i studien själva uttrycker skäl framstår relationer vara ganska oviktiga 

i sammanhanget, men när Motivationsmodellen appliceras på intervjuerna 

framträder en bild där mycket händer i boxen signifikanta andra. Det framgår med 

tydlighet att elever påverkas av andra personer vid sina val, både av vad andra säger 

och vad andra gör. Vilka personer som påverkar skiljer sig åt, men de elever som i 

studien hade diskuterat valet med sin familj framstod ha påverkats av detta i hög 

grad. Samtliga informanter gjorde som sina kamrater, valde bort kursen, vilket är 

talande. Detta skedde dessutom snabbt. Intressant är även att lärare inte tycktes ha 

varit framträdande samtalspartners till eleverna, förutom i ett fall. Lund (2006) 

menar att elever som saknar kommunikationspartners missgynnas i valsituationer, 

vilket kan ligga nära sanningen i denna studie då elevernas beslut att välja bort 

kurserna inte ventilerades med vare sig familj eller lärare, utan var beslut som synes 

vara fattade i stunden. Att inte få möjlighet att ventilera det som sker vill jag mena 

är missgynnande för eleverna, vilket kan få långtgående konsekvenser. Resultatet 

visar således att även när det kommer till signifikanta andra, skiljer sig de olika 
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analyserna åt, samtidigt som de ger en gemensam bild av att relationer av olika slag 

är oerhört viktiga vid valen av kurs.  

Både tidigare erfarenheter och signifikanta andra påverkar elevernas mål, självbild 

och hur de bedömer kursernas svårighetsgrad. Målorientering brukar väga tungt i 

motivationssammanhang, och visar sig även i denna studie ha betydelse för hur 

eleverna värderar kurserna och sedan gör sina val. Både Giotas (2010) och 

Blomgrens (2016) studier visar att elever kan ge uttryck för flera olika 

målorienteringar samtidigt, och att det ena inte behöver utesluta det andra. Detta är 

märkbart även i denna studie då det är tydligt att samtliga elever har olika 

målorienteringar samtidigt, och att det under de första veckorna av höstterminen 

sker förändringar som får konsekvenser sett till målen. Ingen av eleverna har 

konkreta uppnåendemål, med stark koppling till framtiden, utan det handlar om att 

få behörighet ifall planerna på studier ändras i framtiden. Det finns således ett starkt 

närvarande om i berättelserna. För vissa elever är undvikandemål del av bilden redan 

från början, medan det för andra kan vara att undvikandemålet skapas i en situation 

och snabbt växer i styrka för att slutligen överskugga både prestation och 

uppnående. Forskning (Blomgren, 2016) visar att kunskapsmål, vilket här kan 

jämföras med uppnåendemål, är att föredra, men att det samtidigt inte betyder att 

andra målorienteringar inte leder till utveckling, utan att de kan ha en förmedlande 

effekt (Dickhäuser, Dinger, Janke, Spinath & Steinmayr, 2016). Gemensamt för 

samtliga elever i delstudie 2 är att målen inte är tydligt uttalade, undvikandemålet 

undantaget. Det är anmärkningsvärt att undvikandemålet är det enda målet som är 

uttalat och tydligt, och samtidigt det mål som framstår ha störst påverkan på 

motivationen. Resultatet indikerar således att tydliga uppnående- och 

prestationsmål med studierna, minskar risken för att studierna ska avbrytas. Studien 

ger inte svar på frågan varför eleverna har så otydliga målorienteringar när det 

kommer till prestation och uppnående, men den ger en fingervisning om att eleverna 

kan vara i behov av hjälp för att tydliggöra sina mål. Inte minst med tanke på 

arbetsmarknadens utveckling, och den breda kompetens som efterfrågas i olika 

branscher.  

Elevernas självuppfattning och hur de uppfattar kursernas svårighetsgrad påverkar 

även värdering och förväntat resultat, och i förlängningen valen. Forskning visar att 
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olika elevidentiteter formas på olika gymnasieprogram, och att många accepterar 

detta medan andra gör motstånd (Johansson, 2009). I denna studie framgår att 

eleverna inte ser sig som avvikande i någon högre grad, men att de ändå ofta ser sig 

som mer seriösa än sina klasskamrater. Gemensamt för samtliga elever i delstudie 2 

är att de uppfattar sig som ganska duktiga elever, som presteras när det krävs. Det 

bidrar till att de väljer kurserna, trots att de bedömer dem vara ganska svåra. I 

intervjuerna framgår det även att det på Skifferskolan finns en form av protestkultur 

(Forsberg, 2011) och att eleverna i studien inte ser sig som deltagande i denna. En 

protest i denna kultur kan vara att välja behörighetsgivande kurser, vilket är tänkvärt.  

6.3. Möjligheter för skolan att öka motivationen för elever på 

yrkesprogram att välja behörighetsgivande kurser 

Resultatet visar att valprocessen på yrkesprogram är skör, och att skolan på olika 

nivåer, kan göra mycket för att hjälpa eleverna att underbygga sina beslut, och 

därmed stärka processen. Med hjälp av Motivationsmodellen belystes processen 

med alla de faktorer som påverkar elevernas beslut, och hur det ständigt sker en 

överföring mellan olika faktorer. Motivationsprocessen kan således även beskrivas 

som dynamisk, vilket inte utesluter dess skörhet, utan mer talar för vikten av att 

arbeta med motivationsfrågan på bred front.  Två faktorer som är avgörande i hög 

grad är tidigare erfarenheter och signifikanta andra då de påverkar andra faktorer, 

både direkt och indirekt. Skolan har goda möjligheter att skapa nya erfarenheter 

tillsammans med eleverna, och har även goda möjligheter att i relationer av olika 

slag påverka elever att fatta sina beslut.  

Studien visar att elever tar chansen att börja om och skaffa sig nya erfarenheter om 

de får möjlighet. Flera av eleverna vittnar om hur de i viss mån har ändrat sin 

självbild i gymnasiet, men studien visar samtidigt hur svårt det är att frigöra sig från 

tidigare erfarenheter och dess påverkan. Dovemark (2004) visar i sin studie att 

elever karaktäriseras och separeras av lärare i termer av starka eller svaga, och att 

elever är snara att axla dessa identiteter. Likaså vittnar flera studier om 

differentieringen av gymnasieskolan, där olika villkor gäller för skilda elevgrupper, 

trots skolans strävan att vara jämlik (Dovemark & Holm, 2015, Johansson, 2009, 

Lund, 2006). Med bakgrund av detta blir det än mer förståeligt hur svårt det är för 

elever att hitta sig själva, och hur viktigt det är att gymnasieskolan arbetar för en 
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skola fri från strukturer som stöper elever i färdiga formar. Att förändra strukturer 

är svårt och tar tid, och är ett arbete som kräver medvetenhet, kritiskt förhållningssätt 

och inte minst mod hos samtliga inblandade. Att skolidentiteter är djupt rotade, men 

inte oföränderliga visar både tidigare forskning och denna studie. 

Flera av eleverna i studien upplever att Engelska 6 är för svår, och väljer därför bort 

kursen. Frågan är om detta beror på att eleverna faktiskt har begränsade möjligheter 

att klara kursen, eller om det handlar om att svårighetsnivån har varit låg i Engelska 

5. Trots att kursen ska vara likvärdig på alla program, och ge alla elever samma 

förutsättningar att utvecklas och fortsätta sina studier, talar forskning för att det finns 

risk att det inte alltid är så. Lunds (2006) undersökning visar bland annat att ämnen 

som svenska och engelska tenderar få sekundär betydelse i jämförelse med andra 

ämnen på yrkesprogram vilket kan leda till att yrkeseleverna inte får likvärdiga 

kunskapskvalifikationer som eleverna på studieförberedande program. Även Korps 

(2012) forskning visar att de akademiska kurserna hölls på en grundläggande nivå, 

och att eleverna riskerade att bedömas utifrån en standardmodell, och inte utifrån 

sina prestationer. Huruvida fallet är så på Skifferskolan kan vi inte veta, och det är 

heller inte nödvändigt för diskussionen. Skolan ska vara jämlik och det är av största 

vikt att de grundläggande kurserna hålls på en nivå som möjliggöra studier på högre 

nivå än den grundläggande, samt vidare studie, oavsett program. Likvärdighet är 

således en fråga som inte bör prioriteras bort i skolan, då det inte är önskvärt att de 

stereotyper som finns lever kvar, frodas och förstärks. 

Vikten av kommunikation kan som bekant inte överskattas, och i denna studie ställs 

detta påstående verkligen på sin spets. Djupintervjuerna visar att det ibland brister i 

kommunikationen på olika plan och att det får konsekvenser som kunde ha 

undvikits. Studien visar att graden av kommunikation i hemmen skiljer markant, 

vilket belyser skolans viktiga uppgift att stötta eleverna i valsituationen. Inte många 

16-åriga personer har förmåga att helt på egen hand fatta beslut om framtiden, och 

studieval är viktiga, om än inte livsavgörande. Samtliga elever i Delstudie 2, 

förutom Love, vittnar om att lärarna inte hade talat mycket om valen. Studien visar 

att det är nödvändigt att valen kommuniceras på olika plan i skolan, inte minst 

mellan lärarna för att möjliggöra en samsyn på skolan. Det är tydligt att eleverna 

fattade besluten att välja bort kurserna utan att kommunicera detta med vare sig 
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lärare eller familj. Love hade inte valt bort Svenska 2 om hen hade vetat att det var 

möjligt att läsa enbart denna behörighetsgivande kurs, vilket sannolikt hade fått 

Mika att stanna kvar i kursen. Och kanske ytterligare elever.  

Det går inte att blunda för att relationer av olika slag har stor betydelse för elever, 

både vad andra säger och hur andra gör. Det blir i studien tydligt att relationer både 

kan hjälpa och stjälpa elever, vilket är särskilt intressant i relation till regeringens 

framlagda förslag. Om förslaget skulle gå igenom och få önskad effekt, att fler 

elever väljer yrkesprogram, ställs skolan inför en ny situation, vilken måste hanteras. 

Om fler elever, vilka har som uppnåendemål att studera vidare, komma till 

yrkesprogrammen skulle det kunna påverka antalet elever som tar examen med 

grundläggande behörighet över lag, om den nya elevgruppen påverkar de andra. Om 

däremot det omvända skulle ske, skulle det kunna leda till att elever som från början 

har som ambition att studera vidare ändrar sig och väljer bort kurserna. Om kurserna 

ligger på en mycket grundläggande nivå, och det dessutom råder en sådan 

motståndskultur som Forsberg (2011) skriver om i sin studie, skulle det kunna få än 

mer negativ effekt. Att lägga in kurserna från början och låta eleverna välj bort dem, 

lär ha mindre betydelse, enligt min bedömning. Dessutom, att lägga in kurserna från 

början ändrar inte det faktum att yrkeselever måste läsa fler poäng än andra elever 

för att få grundläggande högskolebehörighet. Dock är inte syftet i denna studie att 

avgöra om förslaget är rimligt eller ej, utan snarare att belysa skolans roll i att 

hantera frågan om yrkeselevers motivation att läsa studieförberedande kurser på ett 

medvetet och realistiskt sätt. Genom att uppmärksamma det som ligger bakom 

elevernas val, kan vi lägga fokus och arbetsinsats på de aspekter som får önskad 

effekt. Att prioritera är en del av skolarbetet, det kan både elever och lärare vittna 

om. Mycket är det som faller mellan stolarna då vardagens arbetsuppgifter hopar 

sig. Diskussionen om vad som hände på Skifferskolan överskuggades snabbt av 

andra nog så viktiga frågor i skolvardagen, och situationen är inte ovanlig.  En studie 

som denna kan hjälpa skolan att prioritera rätt.  

6.4. Summering och framåtblick 

Det yrkeselever berättar om skälen till sina val visar att de är framtidsfokuserade 

och ofta pragmatiska i sina val. Det främsta skälet vid val av kurs är nytta, och det 

främsta skälet då kurs väljs bort är svårighet, tätt följd av (hög) kostnad. Resultatet 
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visar även att de olika bakomliggande faktorer som motiverar elever vid deras val 

är många, och samverkande med varandra. Det talar för att skolan måste arbeta på 

bred front med elevernas motivation. Motivationsfrågan är komplex, men det 

innebär inte per automatik att motivationsarbetet måste vara komplicerat eller 

betungande. Skolan har goda möjligheter att motivera elever att välja 

behörighetsgivande kurser, likväl som att göra andra val. De två faktorer som i 

studien visat sig vara utgångspunkter i motivationsprocessen är signifikanta andra 

och tidigare erfarenheter då de indirekt och direkt påverkar andra faktorer och i 

förlängningen elevernas val. Sett till de båda faktorerna kan skolan bidra med nya 

erfarenheter och även skapa goda förutsättningar för elevernas val via relationer och 

kommunikation med andra människor. Undersökningen visar att motivationsfrågan 

är värd att tas på allvar, då elevers motivation, och effekterna av den, sträcker sig 

långt utanför skolans väggar.   

Denna studie har svarat på frågan vad som egentligen hände på Skifferskolan, och 

kunskap om vad som motiverar elever att välja behörighetsgivande kurser har 

skapats. Samtidigt som frågor har besvarats har andra formulerats. Det är min 

förhoppning att mer kunskap om yrkeselevers motivation som är bredare, djupare 

och mer nyanserad ska skapas i framtiden. Denna studie har lyckats belysa 

motivation på ett sätt som kan leda utvecklingen framåt trots sina begränsningar. 

Vad skulle då inte en liknande etnografisk studie kunna täcka in när det kommer till 

faktorer såsom social och kulturell miljö och stereotyper? Likväl som ett breddat 

perspektiv skulle vara intressant skulle ett smalare och djupare perspektiv kunna 

vara lika spännande. Varför inte fokusera på en faktor, såsom signifikanta andra, 

eller elevers känslominnen? Ett jämförande perspektiv mellan olika elevgrupper 

rörande motivation och skolval skulle även vara intressant.  

Denna studie har ett uttalat elevperspektiv, att byta perspektiv till lärarens eller 

skolledarens skulle kunna innebära intressanta upptäcker. Frågan om huruvida det 

är eftersträvansvärd att motivera yrkeselever att läsa behörighetsgivande kurser, har 

ej varit föremål för diskussion i denna undersökning. Frågan är dock intressant, och 

jag efterlyser en problematisering. Kanske är det där vi måste börja i 

motivationsarbetet.  
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Bilaga 1 

Information om att delta i studie om yrkeselevers motivation 

Jag heter Sofia Söder och går Magisterprogrammet i pedagogiskt arbete vid 

Högskolan Dalarna. Jag genomför en undersökning om yrkeselevers motivation att 

välja, eller välja bort, behörighetsgivande kurser. Syftet är att skapa kunskap om vad 

det är som motiverar elever, så att skolan kan bli bättre på att hantera valprocessen. 

Jag vill intervjua dig om frågor som rör motivation, kopplat till val av kurs. Du 

kommer att vara helt anonym. Vårt samtal kommer spelas in och sedan 

transkriberas, för att sedan användas i undersökningen.  Jag kan komma att behöva 

ställa kompletterande frågor vid ett annat tillfälle. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta mig på 0240-868 79 eller 

sofia.soder@vbu.ludvika.se 

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande 

i undersökningen. 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i undersökningen. 

 

 

Grängesberg, 2017-11-16 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

1. Du sökte en del behörighetsgivande kurser i våras. Vilka var det? 

 

2. Hur svåra är kurserna tror du?  

 

3. När du valde kurserna, hur bra trodde du att du skulle klara dem? 

 

4. Hade din tro på att klara kurserna förändrats över sommaren? Vid kursstarten? 

 

5. Vad tycker du att du är bra på i skolan? Vad är du sämre på? 

 

6. Vad skulle det betyda för dig personligen att klara kurserna du valde? Är något 

viktigare än annat? 

 

7. Vad har du för mål med din utbildning? Hur tänker du dig framtiden? 

 

8. Vad har du för erfarenheter av ämnena sedan tidigare? Positiva eller negativa? 

 

9. Hur uppfattar du dig själv med tanke på teoretiska kurser som svenska och 

engelska? Tycker du att du är som de flesta på skolan, eller är du annorlunda på 

något sätt när det kommer till inställning och förmåga? 

 

10. Har du diskuterat dina val av kurser med familjen? Har det påverkat dig? 

 

11. Har du diskuterat dina val av kurser med kompisar? Har det påverkat dig? 

 

12. Har du diskuterat dina val av kurser med lärare? Har det påverkat dig? 

 

13. När du läser en kurs, vad är viktig för dig: att lära dig? att få bra betyg? att inte 

vara sämst i klassen?  

 

14. Kan det skifta mellan olika kurser? 

 

15. Nämn en kurs där du har lyckats riktigt bra. Varför gick det så bra i just den 

kursen? 

 

16. Nämn en kurs som det har gått sämre i. Varför gick det inte bra i den kursen? 



 

 

 

 

17. Vad krävs av läraren för att du ska göra bra ifrån dig i en kurs?  

 

18. Du valde ju att hoppa av i början av kursen/kurserna. Vad var skälen till det? 

 

19. Vad hade kunnat påverka dig att inte göra det?  

 

 

20. Vad tycker du skolan kan göra för att fler elever på yrkesprogram ska välja 

behörighetsgivande kurser? 

 

21. Om man ska sammanfatta; vad var det alltså som motiverade dig att välja kursen/ 

kurserna i första hand? Vad var det som motiverade dig att avbryta 

kursen/kurserna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


