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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har för avsikt att ta reda på vilka faktorer inom ”Expectancy-
Value” (Förväntan - värde) teori är avgörande för motivationen i naturkunskap bland 
gymnasieeleverna. Förväntan-värde teori utgår ifrån 2 faktorer: förväntan på att 
lyckas och målvärden, dvs värden man sätter på målen. Undersökningen ämnar att 
besvara frågan om samverkan mellan elevernas förväntningar på sina egna förmågor 
och målvärde ur elevernas och lärarens perspektiv. Två kompletterande metoder 
används: lärarintervjuer och elevenkäter. Resultat pekar på ett komplext samspel 
mellan ovannämnda faktorerna. Eleverna värderar högt viktighet av sina 
prestationer. Däremot visar de varken starkt inre intresse eller ser innehållets 
viktighet utanför skolan. Lärarna anger större perspektivet på fenomenet och 
elevsvaren. Vidare nämns andra betydelsefulla faktorer som ligger i samklang med 
förväntan-värde teoretiska ramverket. Examensarbetets resultat är viktigt både för 
författarens framtida jobb samt för lärare och forskare som vill skapa förståelse av 
fenomenet,  förbättra undervisningskvalité och som underlag för vidare forskning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel på engelska 
 
Desire to Learn: 
How factors included in “Expectancy – Value” theory affect gymnasium students’ 
motivation to study Science. 
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Förord 

I 5 år hade jag forskat om molekylärbiologi och fysiologi vid Umeå Universitetet. 

Under den tiden arbetade jag också som lärarassistent på några masters kurser. När 

jag hade närmat mig slutet på kontraktet kände jag att att min motivation att jobba 

inom forskning hade minskat och att jag ville byta mitt sysselsättning och göra större 

och mer meningsfulla insatser för framtiden. Forskning i mitt fältet kändes som ett 

väldigt begränsat och snävt område som varken har en riktig mening för samhället 

eller ger några chanser för självutveckling. Däremot hittade jag sådana möjligheter 

inom läraryrket. Förutom att det är ett socialt, kreativt, utmanande arbetet som 

innehåller många omväxlande uppgifter (Håkansson & Sundberg, 2012), har det stor 

påverkan på samhället. Lärare fungerar som en förebild och ambassadör vars 

uppdrag blir att fostra framtids medborgare som tar ansvaret för sitt och andras liv 

och som har nyfikenhet för världen omkring (Håkansson & Sundberg, 2012; Imsen, 

2006). Det råder ingen tvivel om att elever som har tillägnat sig kunskap, förmågor 

samt förståelse av mänskliga rättigheter blir grunden för landets ekonomi och 

outtömliga resurser för framtiden. Men vad ska lärare göra för att elever skapar sig 

lust att lära? 

 
 

1. Inledning 

Under mitt första VFU-besök i höstas lärde jag känna elevernas inställning till 

lärande särskilt de elever som studerade på de yrkesförberedande program. Under 

min VFU praktik i våras blev jag genast förvånad att märka relativt lågt intresse till 

naturkunskap bland gymnasieelever. Detta stämmer ganska överens med studier 

Berglund, 2011, Quvang, 2017), nationella utredningar (Skolverket, 2016; Sjøberg & 

Schreiner, 2010) och rapporter i dagstidningar (Treijs, 2015, 25 juni; Kärrman, 2014, 

06 maj). Den internationella undersökningen PISA som mäter elevers prestationer i 

ämnena naturkunskap, läsförståelse och matematik och jämför dessa prestationer 

mellan OECD-länderna (Skolverket, 2013) visar en allvarlig och oroväckande trend i 

kunskaper bland svenska elever. Lågprestation i naturkunskap har bland annat 

förknippats med amotivation till lärande i allmänhet och naturkunskap som ämne i 

synnerhet. Intressant nog visar rapporten att den försämringstrenden som har 

observerats tidigare har brutits ner (Sjøberg & Schreiner, 2010; Skolverket, 2016).  
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Mot bakgrund av detta har jag fått mig grubbla över faktorer som har inverkan på 

gymnasieelevers motivation till naturkunskap och vilka insatser lärare kan göra för 

att förbättra situationen. Att åstadkomma riktiga och långvariga förändringar i både 

prestationer och motivationer kräver självklart långsiktiga och genomtänkta insatser 

från olika håll eftersom skolan som organisation är påverkad av många faktorer 

(Imsen, 2006).  

Detta examensarbete syftar således till att belysa och analysera påverkande av några 

faktorer som är avgörande för motivationen till Naturkunskap bland gymnasieelever 

på de yrkesförberedande program. Undersökningen är relevant, aktuell och kan ge 

insikt i hur man som lärare kan försöka skapa underlag för elevers ”livslångt 

lärande”. Studien kan upprepas vid olika tillfällen i framtiden och kan till och med 

användas som underlag för formativ bedömning. Om sådana studier genomförs 

kontinuerligt och med jämna mellanrum kan man förvänta sig skapa inblick i 

elevernas lärande och förbättra undervisningskvalité. Vidare kan följande 

undersökningar jämföras med förändringarna som nyligen observeras i PISA-

utredning (Skolverket, 2016) för att bättre förstå fenomenet. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ge inblick i vilka påverkningsfaktorer som 

beskrivs inom förväntan-värde teori är mest inflytelserika för motivationen i 

Naturkunskap bland gymnasieeleverna i åk 1.  

 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

1. Hur påverkar elevernas förväntningar på sina egna förmågor och elevernas 

målvärde av momentet hållbar utveckling elevernas motivation enligt lärarens 

perspektiv? 

2. Vilka av de två påverkningsfaktorer (förväntningar på sina förmågor och 

målvärde) är viktiga för motivationen under samma förutsättningar enligt 

elevers perspektiv? 
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3. Bakgrund 

3.1. Läraryrke	och	motivation	
 
Läraryrket är mångfacetterat. Det innehåller inte bara kunskapsgivande funktion 

utan också ett uppdrag att fostra ansvarsfulla medborgare som förankrar 

grundläggande demokratiska värderingar (Skolverket, 2011a; SFS 2010:800). 

Pedagogen är dock inte ensam i klassrummet, lärandeprocess blir inte 

envägskommunikation utan flervägskommunikation lärare och elever emellan. Bara i 

detta naturliga och rofyllda samspel kan elevers nyfikenhet främjas, deras 

självförtroende förstärkas och vägen till målet underlättas (Skolverket, 2011a). Men 

hur kan man säkerställa att elever är med på tåget? Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

måste lärare utföra sitt arbete med stöd i vetenskapen och beprövade erfarenheter. 

Sådan vetenskapsgrund är naturligtvis allmän- och ämnesdidaktiken som inte bara 

ger en uppsättning av tillvägagångssätt för lektionsplaneringar och genomförande 

utan också information om viktiga steg i ungdomsutveckling. En del av viktiga 

kunskaper som behövs för att utöva läraryrket beskrivs inom flertal 

motivationsteorier. 

Motivation är en komplex, invecklad drivkraft som karakteriseras av en viss styrka 

och riktning (Petri, 1991). För elever är skolan en arbetsplats där de spenderar 

mycket tid, där de måste prestera och uppnå sina mål (Skolverket, 2011a). Det visar 

sig att framgångsrikt lärande är omöjligt utan motivation (Hattie, 2012). Hedin och 

Svensson (1997) hävdar att motivationen i lärandesammanhang betyder inte bara att 

individen lägger mer energi och tid på att utföra uppgifter utan att den gör det mer 

effektivt och mer större framgång. Samtidigt skapas positiv feedback med uppnått 

resultat som i sin tur leder till högre motivationsgrad (Hedin & Svensson, 1997). Inte 

nog med att motivationen främjar lärande, den skapar också ett vänligt, ljuvligt 

klimat som i sin tur förbättrar och förstärker vänliga sociala relationer (Aspelin, 

2015). Å andra sidan kan amotivationen, dvs avsaknaden av motivationen, leda till 

frustration, negativa självuppfyllande profetior och dåliga studieresultat (Skolverket, 

2015; Skolverket, 2016). Det är förstås omöjligt att hålla motivationen upp hela tiden 

under skolgång för den är påverkad av många olika faktorer, men om trenden i 

allmänhet är hög hjälper det oerhört mycket.  

Det finns flertal olika teorier som beskriver och förklarar motivationen utifrån 

faktorer som anses viktiga för att sätta igång, omforma och rikta personens beteende 

för att uppnå ett visst mål. Grovt sagt kan man gruppera alla motivationsteorier i tre 
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kategorier (Imsen, 2006): Behovsteorier (Content theories) som t.ex. Maslows teori 

(Maslow, 2013); Behavioristiska (Consolidation theories) som t.ex. Skinners teori 

(Skinner, 1953); Påverkningsfaktors teorier (Process theories) som t.ex. förväntan-

värde teori (Atkinson, 1964). Om man finner många teorier som försöker beskriva ett 

fenomen visar det sig att de ofta är ofullständiga och bara skildrar en bråkdel av 

helheten (Tegmark, 2014). I framtiden kommer kanske motivationsforskare uppfinna 

sin egen ”teori om allt” där motivationen som fenomen beskrivs i sin helhet. I det här 

kapitlet kommer jag kortfattat redogöra för några av de klassiska 

motivationsteorierna och beskriva noggrannare Atkinson (1964) och Eccles (1983) FV 

teori som användes som ett ramverk för denna studie.  

3.2. Teorier om motivationen 

3.2.1. Maslows behovstrappa 

Ett av de grundläggande arbeten inom motivationsfältet är skrivet av Maslow (2013). 

Maslows teori bygger på en hierarki av flertal olika behov (fysiologiskabehov,  

säkerhetsbehov, tillhörighetsbehov, uppskattningsbehov och självförverkligande 

behov). För att få tillfredsställelse krävs det att man uppfyller dem steg för steg och 

på så sätt går upp för behovstrappan. Maslow (2013) hävdar att de fysiologiska 

behoven är de grundläggande och måste tillfredsställas först för att kunna överleva. 

Säkerhetsbehov ger trygghet och därför en stabil miljö där utvecklingen må hända. 

Vidare står tillhörighetsbehov som bygger på att vi människor är sociala djur och 

därför behöver umgås med andra. Om man bor i ett samhälle där nära och kära, 

arbetskamrater och andra samhällsmedlemmarna inte uppskattar individen känner 

man ingen tillfredsställelse och bekräftelse av att vara viktig. På toppen av 

behovstrappan står det självförverkligande som kräver att människor förverkligar 

sina mål och drömmar (Maslow, 2013). Maslow använder behovstrappan för att 

förklara motivationen. Han påstår att det är just behov som  motiverar människor att 

ändra sitt beteende. Varje behov som står högre upp för trappan blir mer påtagligt för 

människan om bakomliggande behoven inte är uppfyllda, t.ex man kan inte ens tänka 

på något annat om man har brist på vatten. Å andra sidan hävdar Maslow (2013) att 

ju längre upp för trappan man kommer desto oviktigare blir bakomliggade uppfyllda 

behoven som motivationdrivsmedel. Istället antas de som naturliga och för givna. 
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3.2.2. Skinners teori om operant betingning 

Skinner har utvecklat en teori där han förklarar motivationen utifrån 

beteendestimuli. Han menar att beteende som upprepas blir förstärkt, medan 

beteende som inte är upprepat blir försvagat. Han bevisar att förstärkningen 

antingen kan vara positiv (när försöksdjur får bekräftelse för sitt beteende) eller 

negativ i form av bestraffning (när försöksdjur blir utsatta för något obehagligt som 

ett resultat av oönskat beteende) (Skinner, 1953). 

I ett skolsammanhang anses bestraffning ineffektiv därför att den inte ger andra 

alternativ för beteende. Oönskat beteende försvinner faktiskt inte, däremot sitter det 

fast i minnet och återkommer ofta när bestraffning inte gäller vidare. Bestraffningen 

går till och med hand i hand med aggression, ängslan och rädsla. Sådana kraftfulla 

känslor förstärker minne av obehag och kopplas tyvärr till lärandet.  Skinner (1953) 

fastslår att med hans teori går det att styra och utforma människans beteende och 

förbättra inlärning. Med andra ord är det lärare som avgör vad eleverna ska kunna 

uppnå (Imsen, 2006). 

Kritiker av Skinners teori invänder att han har förenklat ett komplext mänskligt 

beteende till djurs beteende. Vidare menar de att operant betingning inte fäster 

avseende vid kognitiva processer som underbygger människans beteende och 

förvärvade egenskaper. Bandura (1977) invänder t.ex. att iakttagelse och härmning 

spelar större roll än personlig erfarenhet och att man löser problem inte genom 

försök och misslyckande utan genom plötslig insikt. 

3.2.3. Self‐Determination Theory 

En annan teori som används i olika områden inklusive undervisning är Self-

Determination theory (SDT). Teori byggs upp på antagandet att människa drivs av tre 

grundläggande faktorer: behov av autonomi, kompetens och social tillhörighet. I 

jämförelse till de andra teorierna ger SDT möjlighet att använda de kvantitativa 

metoder för att mäta motivations styrka (Deci & Ryan, 2008). 

Motivationen beskrivs antingen som yttre eller inre. Inre motivationen omfattar 

individens eget intresse, nyfikenhet att uppfinna, upptäcka  och delta i aktiviteter. 

Yttre motivationen manifesterar sig i tre former beroende på motivationens 

finslipade reglering, dvs yttre, introjicerad och identifierad reglering (Deci & Ryan, 

2008). Visst är sådan motivationsuppfattning en förenkling, för människans 

beteende drivs av kombination av olika motivationstyper i ett samspel med varandra 

(Imsen, 2006).  
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I ett skolsammanhang är inre motivationen oerhört kraftigare och bidrar till 

grundläggande och nyanserade inlärning jämfört med de yttre motivationstyperna 

som ofta präglas av beröm, betyg osv (Hedin & Svensson, 1997). Å andra sidan 

eftersom motivationen alltid är riktad mot ett mål räcker inte inre motivationen för 

allt möjligt. Det behövs således yttre motivering särskilt för de enkla, rutinmässiga 

men ändå viktiga uppgifter (Wiliam & Leahy, 2015). 

3.2.4. Förväntan ‐ värde teori 
De milstolparna som har bidragit till förväntan-värde utveckling är Atkinson (1964), 

Eccles (1983); Wigfield och Eccles (2000) som har beskrivit grundläggande faktorer 

som kännetecknar teorin (Figur 1). 

Enligt teorin finns det ett antal anledningar till varför människan överhuvudtaget 

utför viss aktivitet. En utgångspunkt är att människan alltid måste avgränsa mål och 

göra ett urval av de målen som förväntas viktiga för framtiden exempelvis 

ekonomiska, samhälleliga, familj-relaterade och självförverkligande förmåner. Urval 

byggs upp på förväntningar eftersom man inte vet med absolut säkerhet alla möjliga 

utgångspunkter som krävs för att uppnå målet och bara kan spekulera utifrån ett fåtal 

tillgängliga (Atkinson, 1964). Det viktigaste för framtiden är målets nytta (värde) 

som kan vara uppnådd om människans insatser leder till bättre prestation (Figur 1). 

Eccles (1983) har angivit följande viktiga delar av värde. För det första är det 

prestation, dvs hur viktigt det är att prestera bra med uppgift. För det andra är det 

intresse som ger en uppskattning av hur glad man blir när man utför uppgiften. När 

individen är ytterst intresserad av att göra uppgiften leder det till psykologiska 

förändringar som gynnar motivationen. Denna komponent ligger nära till SDT:s inre 

motivation (Deci & Ryan, 2008). För det tredje ger yttre värde en uppskattning av 

hur viktig uppgiften egentligen är för att åstadkomma målet. En motsvarande 

komponent finns också i SDT teori i form av yttre motivation. Till sist skildrar 

uppgiftssvårighetsgrad priset som människan betalar när man drar in sig i 

aktiviteten. Aktiviteten begränsar inte bara möjlighet att göra de andra möjliga 

uppgifter utan också innebär tidskostnad och emotionell bekostnad (Eccles & 

Wigfield, 1995).  

Förväntan beror å andra sidan på några faktorer som t.ex. självförtroende (Petri, 

1991) (Figur 1). En individ som har högt självförtroende kommer att ha högre 

förväntningar på sina insatser och sina förmågor att prestera. Däremot är den som 

har lågt självförtroende pga t.ex. tidigare misslyckanden kommer med större 
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sannolikhet inte förvänta sig uppnå något (Atkinson, 1964). Vidare kommer 

individen inte ha höga förväntningar om den inte ser koppling mellan sina insatser 

och högre prestationsnivå. Till det hör det också hur omgivningen värderar 

människans insatser. Om andra personer inte värdesätter individens insatser 

kommer individen med en hög sannolikhet inte satsa mer på sitt arbete (Petri, 1991). 

Det finns mycket forskning som har undersökt motivationen utifrån förväntan-värde 

förutsättningar, som visar att teorin ger goda uppskattningar av motivationen (t.ex. 

Atkinson, 1964; Chen & Lou, 2004). Det finns dock modellens kritiker som menar att 

modellen för det första är svårt (Connolly, 1976); och att de faktorerna, förväntan och 

värde inte är väldefinierade (Heneman & Schwab, 1972). Även om modellen avgör 

hur olika påverkansfaktorer är i samspel med varandra ger det dock inga specifika 

förslag till vad som verkligen motiverar individen (Luthans, 1989). Det här har varit 

en anledning till att teorin inte har slagit genom i jämförelse till andra teorier som 

t.ex. Maslows teori om behovstrappan (Maslow, 2013). 

Wigfield och Eccles (2000) har dock vidareutvecklat förväntan-värdeteori och påstått 

att personens kulturella och sociala skillnader spelar roll. Därför att individer inte är 

isolerade utan ingår i ett samhälle blir varje individ en del av minst ett socialt 

nätverk. Där utförs och uppskattas hennes aktiviteter av medlemmar, något som i sin 

tur påverkar hennes status/prestige. Bland faktorer nämns t.ex. genusperspektiv, 

kulturella normer och fördomar (Wigfield, A. & Eccles, 2000) (Figur 1). 
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Figur 1: Förväntan-värde modell. Motivation påverkas av de två grundläggande faktorer: förväntan och värde av ett visst mål. 

Inom värde urskiljer man 3 faktorer: intresse, prestation och yttre värde. Förväntan anger sannolikhet av att lyckas uppnå 

målet. Både förväntan och värde påverkas av andra faktorer som uppgiftssvårighetsgrad, sociokulturella faktorer, tidigare 

erfarenheter, self-schemata. Modellen enligt Eccles och Wigfield, 1995; Wigfield och Eccles, 2000. 

 

3.3. Lärande	och	förväntan‐värde	teori.	
Ungdomarnas social omgivning är i stort sett skolan. Skolans främsta uppgift är att 

säkerställa att elever förvärvar nödvändiga kunskaper, färdigheter, demokratiska 

värderingar samt att de får djuprotad lust till livslångt lärande (SFS 2010:800). 

Definitionsmässigt förklaras lärande av lärandeteorier som präglas av olika 

inställningar till lärarens roll i processen, elevers syn på kunskapstillägande och 

drivkrafter (Imsen, 2006). Läroplan förtydligar att lärare måste säkerställa att elever 

tillägnar sig kunskap i form av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Vidare 

står det att för att främja det måste det skapas en trygg arbetsmiljö där elever finner 

lust att studera, där deras självförtroende förstärkas och bestämda mål uppnås 

(Skolverket, 2011a). Som vi har sett tidigare ingår alla dessa rekommendationer i 

förväntan-värde teorin i form av 2 variabler och det är ingen slump att teorin används 

flytande inom utbildning (Eccles & Wigfield, 1995). 
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För det första blir elever påverkade av vilka individuella mål de har inför sina studier 

t.ex. självutveckling, möjligheter att hitta jobb, ekonomiska, sociala, familjrelaterade 

skäl. Medvetet övervägandet av målvärde leder till valet av utbildningsprogram. För 

att få bekräftelse av detta värde måste eleverna känna en tydlig struktur i sitt lärande 

(Hattie, 2012; Hedin & Svensson, 1997). Exempelvis ju högre elever värdesätter sina 

uppgifter under lektionen desto bättre och mer lärde dem sig (Ding, Sun, & Chen, 

2013). Elever försöker räkna ut värdet av det dem vill uppnå utifrån olika faktorer 

som finns till hands  och sedan försöker överväga ifall ansträngningar som krävs för 

att uppnå målet är värda. 

I enighet med förväntan-värde teori hävdar Bruinsma (2004) att motivation också 

beror på elevernas förväntningar. Förväntning är ingen enkel variabel utan den blir 

påverkad av andra faktorer, t.ex ålder, årskurs, skillnader mellan ämnen, kompetens 

och uppgifts svårighetsgrad; selfschemata, dvs ett långvarit minne av prestationer, 

förväntningar och erfarenheter; tolkningar av tidigare prestationer/misslyckande; 

andra människors förväntningar, värde och sociala faktorer (Wigfield & Eccles, 

2000).  

En faktor som anses vara en av de grundläggande orsakerna kring elevers låga 

förväntningar och därför en låg motivation är tidigare misslyckanden och 

missvisande uppfattningar att elever inte är kunniga (Säljö, 2000). Sådana 

uppfattningar bidrar till att elever inte försöker anstränga sig, skolkar och tappar 

taget och hamnar i moment 22. Det är både lärare och elevernas oerhört viktiga 

uppgift att bryta detta mönster. För det första måste lärare lämna sina förutbestämda 

antaganden och ge elever möjlighet att visa allt de kan. På så sätt demonstrerar lärare 

att hen har troende i sina elevers förmågor, hen skapar vänliga relationer som blir 

underlaget för motivationsökning. Att alltid utgå från elevers förmågor är viktigt visar 

forskning (Hattie, 2012; Vygotskij, 2001). Sociokulturell teori förklarar detta genom 

att introjicera begreppet ZPD (Proximala Utvecklingszonen), den nivå som eleven är 

på väg att uppnå med lärarens stöd. Mot bakgrund till detta måste lärare 

oundvikligen diagnostisera var eleven befinner sig kunskapsmässigt just nu för att 

vägleda henne ur sin kunskapsgräns med anpassat undervisningsinnehåll (Imsen, 

2006). Lärare måste bestämma ZPD för elever som har det svårt med motivationen, 

avgöra vilka uppgifter passar till just denna elev och utarbeta ett plan för att steg för 

steg utmana det att gå till utkanten av utvecklingszonen. Målen ska vara tydliga, 

synliga och nåbara (Hattie, 2012). Genom det får eleven insikt av att hen kan klara 

uppgifter och då börjar hen känna kompetens och kontroll över sitt lärande. Om 
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läraren lyckas skapa en vänlig stämning i klassrummet där elever inte bekymmer sig 

över att göra misstag finns det ingen risk att utveckla känslan av misslyckanden. 

Däremot använder elever sina och varandras framgångar och fel som källor för att 

lära sig något nytt (Hattie, 2012).  

Ett annat exempel på hur man kan bryta ner känslan av misslyckanden är att 

använda självbedömningsprinciper, t.ex bedömningsmatriser och feedback. 

Feedbacken bidrar till att eleven och lärare blir ense om var eleven befinner sig just 

nu och vad som behövs för att prestera bättre. Självbedömningsprinciper å andra 

sidan lär elever att reflektera och ta ansvar för sitt eget lärande (Wiliam & Leahy, 

2015). Det är också elevfeedbacken som är viktig för att motverka känslan av 

misslyckanden. Elever har en oerhört kraftfull möjlighet att uppmuntra varandra. Det 

är just därför rekommenderar Skolverket att införa individanpassad undervisning, 

dvs sådan undervisning där grupparbete utförs med hänsyn till varje elevers 

individuella förutsättningar och behov (Imsen, 2006; Skolverket, 2015). De eleverna 

som har lyckats klara uppgiften får en stor grad av motivationen som i sin tur kan 

sprida sig som kedjereaktion och uppmuntra de mindre motiverade. Aspelin (2015) 

visar att sådant uppmuntrande skiljer sig kraftigt från lärarens uppmuntran och 

överskrider den. Författaren förklarar att detta kan bero på att elever använder ”eget 

språk” som främjar bättre förståelse av innehållet.  

Detta är också överens med sociokulturell teori om lärande (Vygotskij, 2001) där ett 

konstruktivt samspel mellan eleven och omgivning bidrar till motivationen som krävs 

för att ta steg mot ZPD. Vygotskij (2001) förklarar att elever samtidigt är 

självständiga individer och en oundviklig del av en grupp. Därför anses motivationen 

inte bara ett avgränsat fenomen som gäller enskild individ. Däremot bör man sätta 

avseendet vid gruppmotivationen där elever samspelar med varandra och genom 

diskussion uppmuntrar och skapar grunden till framgångsrikt lärande (Imsen, 

2006). 

Skolverkets allmänna råd (2011b) rekommenderar också att lärare bör sätta sig i för- 

och nackdelar med nivågrupperingar. Homogena grupper anpassas efter elevers olika 

prestationer (Stensmo, 1997). Fast forskningen är oense när det gäller 

nivågrupperingens effekter hävdar Stensmo (1997) att både högpresterade och 

lågpresterade elever får varsitt anpassat material och på sätt slipper jämföra sig med 

de andra, något som skapar bättre självförtroende. Det finns dock andra åsikter kring 

nivåanpassning. Vissa forskare hävdar att de lågpresterade elever inte får samma 
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uppmuntran som de kunde få i heterogena grupper. Elevernas självuppskattning kan 

också vara negativt påverkad av sådan gruppfördelning (Wallby et al., 2001).  

3.4. Vad	säger	internationella	undersökningar?	
 
PISA (Programme for International Student Assessment) är en stor elevundersökning 

där 15-åringas förmågor i matematik, läsförståelse och naturkunskap testas. PISA:s 

grundläggande syfte är inte att bedöma elevernas kunskaper utifrån ländernas 

kursplaner utan att undersöka elevernas förmågor att hitta kopplingar, att kunna 

tolka, bedöma information, bearbeta, lösa problem och placera sina kunskaper i ett 

sammanhang. Dessa förmågor anses enligt PISA viktiga i vårt samhälle och betraktas 

således som underbyggande för ett livslångt lärande. Följande förmågor mäts: 

1. förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang, förstå processer, tolka information 

och lösa problem 

2. förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att bland annat kunna 

delta i samhället och utveckla sin egen kunskap 

3. förmåga att formulera, använda och tolka matematik i olika sammanhang 

4. kunskaper om naturvetenskapens begrepp och förmågor att tillämpa ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt 

5. engagemang och motivation att lära sig ämnena 

PISA-undersökningen som presenterades 2012 kom som en blixt från en klar himmel 

för Sverige. Resultatet visade att svenska elever presterade betydligt sämre än OECD-

snittet (Skolverket, 2013). Den senaste PISA undersökningen visar dock att Sveriges 

skolresultat äntligen vänder uppåt. Svenska elever har förbättrat sig i matematik, 

läsförståelse och naturkunskap med respektive +16, +17 och +9 poäng. Resultatet för 

naturkunskap är 493 poäng, något bättre i jämförelse till förra mätningen, fast 

förbättringen inte är statistiskt säkerställd. Men å andra sidan är det viktigt att 

påpeka att den negativa trenden inte har förvärrats (Skolverket, 2016). 

PISA undersökningen innehåller också en enkät som samlar ytterligare information 

om skolans organisering och elevers motivation. PISA-studie år 2015 visar 

exempelvis  att eleverna har högre engagemang att genomföra provet i jämförelse till 

2012 (Skolverket, 2016). Enkäter är utformade för att mäta följande constructs: inre 

och yttre motivationer; instrumentell motivation, dvs hur de kunskaper och förmågor 

som eleverna tillägnar sig är användbara för framtidens jobb eller studier; självtillit i 

naturvetenskap, dvs i vilken mån elever litar på sina egna förmågor att klara 

uppgifter. Rapporten visar att den inre motivationen har ökat i Sverige i jämförelse 
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till de andra OECD-länder (Skolverket, 2016). Vidare finns det tecken på en positiv 

korrelation mellan både högre inre motivation och bättre prestation samt högre yttre 

motivation och bättre prestation i naturkunskap enligt PISA. Den instrumentella 

motivationen visar sig vara avsevärt högre bland svenska elever än OECD-snittet. 

Självförtroende på sina förmågor att klara av uppgifter i naturkunskap ligger på 

samma nivå hos svenska elever som i OECD-snittet och har ökat sedan 2012 

(Skolverket, 2013). Vidare pekar PISA resultat att det finns ett tydligt samband 

mellan högre självförtroende och bättre resultat i PISA (Skolverket, 2016). 

Intressant nog granskar PISA också klassrumsklimat som visar sig ligga på samma 

nivå som  OECD-genomsnittet. Med klassrumsklimatet innebär man hur stökigt det 

är på lektionerna och hur mycket tid lärare lägger ner för att få klassen tyst. Data 

pekar på att ett bra klassrumsklimat korrelerar positivt med högre resultat i 

naturkunskap (Aspelin, 2015). 

En annan internationell undersökning som mäter elevernas inställning till 

naturvetenskap är ROSE projekt (the Relevance of Science Education). Projektet gick 

av stapeln i syfte att undersöka skäl för lågt intresse till naturvetenskap bland elever 

och hade i åtanke att ge förslag till möjliga förändringar i undervisning och/eller 

innehållet för att vända om dessa inställningar (Sjøberg & Schreiner, 2010). 

Även om resultatet pekar på markanta skillnader mellan olika länder  i uppskattning 

och relevans av naturkunskapsundervisning visar det sig ändå att undervisning 

fortfarande uppskattas lågt. Följande constructs visar olika perspektiv på de låga 

uppskattningarna i Sverige, exempelvis: ”naturvetenskap är ointressant”, 

”undervisning öppnar inga nya vägar för framtidsjobb”, ”undervisning ger inga större 

chanser att få bättre jobb”, ”undervisning i naturkunskap har inte förbättrat min 

uppskattning av naturen” (Sjøberg & Schreiner, 2010). Särskilt starkt är svenska 

elever emot  påståenden ”jag vill ha mer ämnen där det undervisas naturvetenskap”. 

Å andra sidan ligger svenska elever ungefär på genomsnittet med uppskattning av  

påståenden ”undervisning i  naturkunskap ger inga större chanser att få bättre jobb” 

som pekar på att elever anser innehållet i ämnet varken relevant eller irrelevant 

(Sjøberg & Schreiner, 2010).  

Resultatet visar att elever har det svårt att knyta an till verkligheten och att 

undervisningen ofta uppfattas som väldigt abstrakt (Sjøberg & Schreiner, 2010). 

Eftersom naturkunskapen är till stor del teoretiskt ämne har många lärare i sin vilja 

att förbättra undervisning och förståelse använt sig av innehållsanpassning enligt 

elevernas vardag och yrkesliv. Å andra sidan finns det en stor fara att gå långt med 
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dessa tankar och anpassa uppgifter för mycket. Det bidrar till att ämnets innehåll 

tappar sitt fascinerande och överraskande moment och betraktas som 

slentrianmässigt något som aldrig hade varit förknippat med stark motivationsgrad 

(ibid). Vidare påpekar författare att elever tappar förståelse av innehållet som är 

viktigare än verklighetsanknytning. Att elever inte ser att uppgifter ska vara 

meningsfulla är oroväckande (Sjøberg & Schreiner, 2010). 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer metoder beskrivas. Vidare motiveras dataanalysmetoden, 

metodens validitet och reliabilitet, avgränsningar samt forskningsetiska principer. 

4.1. Urval 
 
Studien genomfördes vårterminen 2017. På grund av tidsbegränsningar var det 

bestämt att urvalet för undersökningen baseras på lärare som undervisar i 

naturkunskap och gymnasieelever årskurs 1 som hade just gått igenom moment 

hållbar utveckling. Tre lärare tackade ja till intervjuer samt elever i 3 klasser som 

nyligen hade studerat moment inom naturkunskap deltog i enkätundersökningen. 

Eftersom studiernas syfte inte var att jämföra olika klasser och tack vare att alla 

eleverna studerade yrkesförberedande program var det bestämt att slå samman 

eleverna i en grupp. 

4.2. Datainsamlingsmetoder 
 
Det finns generellt sett tre metoder som anses vara lämpliga inom 

motivationsforskningsområde enligt Schunk, Pintrich och Meece (2008): fältstudier 

(genomförs i kontrollerade miljöer), sambandsforskning (studerar samspel mellan 

olika variabler) och kvalitativa studier (skildrar och kartlägger fenomen som är 

viktiga för att skapa insikt och öka förståelse). För denna studie används två 

datainsamlingsmetoder: sambandsforskning i form av enkäter och kvalitativa studier 

i form av öppna riktade intervjuer som tillsammans bidrar till förståelse  av 

fenomenet ur olika perspektiv. 

4.2.1. Intervjuer 
 

Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar att skapa bättre förståelse av 

motivation var det lämpligt att använda intervjumetod för att samla in lärarens 

åsikter och personliga ställningstaganden (Stensmo, 2002). Eftersom den som 

intervjuar deltar i intervjuprocessen måste intervjugenomförande noggrant förklaras 

i förhållande till situationen, stämningen i lokalen, relationerna mellan forskare och 

respondenterna samt andra faktorer som kunde spela någon roll för datatolkning och 

analys. Det betyder i sin tur att de synpunkter som respondenter uttrycker inte är 

representativa för alla möjliga respondenter. Intervjuresultat beskriver dock en del av 

helheten (Schunk et al. 2008). Bland de möjliga sätt att genomföra intervju 
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(Johansson & Svedner, 2010) används en öppen riktad intervjuform. Det innebär att 

man ställer frågor till alla respondenter och förväntar sig av öppna svar. Frågorna är 

fasta men följdfrågor kan variera i olika intervjuer och är nödvändiga för att få 

tillräckliga och uttömda svar från de som intervjuas (Johansson & Svedner, 2010). 

Intervjuer spelas in med lämplig teknik, transkriberas varpå inspelningen raderas. 

Eftersom talspråk skiljer sig markant från skriftspråk både uttrycksmässigt och 

innehållsmässigt måste forskare fästa avseende vid medveten datatranskribering och 

analys (Patel & Davidson, 2003). Fördelar med intervjun som datainsamlingsmetod 

är att man för det första får mer djupgående bild av komplexa fenomen och för det 

andra att man får precisera informationen tack vare följdfrågor, något som ger 

betydligt högre validitet. Nackdelar med metoden är för det första att pga att man 

måste transkribera en stor mängd information minskar ofta urvalet; för det andra 

finns det större risker för objektivitet pga intervjuarens påverkande genom aktivt 

deltagande, transkriberingen och tolkningen (Patel & Davidson, 2003). 

4.2.2. Enkäter  
 
Eftersom syfte med denna studie var att jämföra olika påverkningsfaktorer (Tabell 

1) som ingår i teoretiskt ramverk av förväntan-värde teori (Eccles & Wigfield, 1995; 

Wigfield & Eccles, 2000) var enkäter valda att mäta olika variabler (Johansson & 

Svedner, 2010) (Bilaga 2). Skälet till att enkätundersökningen användes var att den 

kan skaffa mer jämförbar och generaliserbar information som i mindre grad påverkas 

av forskare och som i viss mån är fri från författarnas egna tolkningar (Bryman, 

2004). Vidare kan denna undersökning upprepas och modifieras utifrån det underlag 

som finns.  

Frågor i enkätundersökningar är ofta strukturerade och ger möjlighet för öppna eller 

stängda svar. De öppna svar kräver dock mycket ansträngning och inte säkerställer 

att svar blir relevanta, nyanserade och uttömmande. Det betyder i sin tur att de 

stängda frågor eller frågor där det går att använda en skala för värderingar fungerar 

bäst med metoden. Ett annat viktigt moment som forskare måste ta hänsyn till är 

möjliga lässvårigheter bland respondenter (Bryman, 2004), svårbegripligt språk eller 

svårtolkade begrepp i enkäter som kan bidra till missförstånd (Gardner, 1975). 

Fördelar med enkätundersökningar är för det första att de tidsmässigt är effektiva 

och att man kan bearbeta stora mängder information; för det andra kan man 

genomföra enkätundersökningar helt anonymt något som kan i sin tur främja ärliga 

svar; för det tredje är forskarens påverkan minimalt och enkätundersökning 
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uppfattas inte lika påträngande som intervju. Nackdelar är att enkätundersökningar 

som genomförs anonymt kan bidra till en låg svarsfrekvens. För det andra går det 

inte undersöka svar djupgående (Gardner, 1975). Det finns dock möjlighet att inte gå 

miste av viktig information genom att använda sig av kommentarfältet i enkäterna 

där respondenterna får chans att klargöra sina svar. För att värdera elevernas svar 

används ofta likertskala där respondenterna anger i vilken utsträckning de håller med 

påståenden (Norman, 2010). Bland de möjliga begränsningar av likertskala kan 

nämnas att respondenterna kan skrämmas av att kryssa de extremliggande svar 1:an 

och 7:an. Den andra förstöringen som ofta följs med likertskala är att vissa 

respondenter brukar instämma med påståenden. Detta har särskilt högt påträffande 

bland ungdomar som ofta blir påverkade av andras tankar, familjesituation, 

uppfostran och utbildningssystem (Imsen, 2006).   

4.3. Genomförande – intervjuer 
 
Frågorna var designade i enighet med teoretiskt ramverk av förväntan-värde teori 

(Eccles & Wigfield, 1995), som användes för att förklara data. 

Intervjuerna genomfördes i fikarummet i skolan då det inte var mycket folk som 

skulle kunna störa samtalet. Detta bidrog också till en vänlig stämning som skulle 

kunna främja ärliga och uttömda svar.  

Intervju börjades med några minuters småprat för att ge respondenterna möjlighet 

att avslappna. Följande frågor fick lärarna svara och prata om: 

 Vad är inställning till naturkunskap som ämne bland eleverna på 

yrkesförberedande program? 

 Vilka hinder finns det för framgångsrik inlärning och förståelse av momentet 

hållbar utveckling? 

 Vad beror elevernas förväntningar att lyckas med momentet på? 

 Vilka värde kan elever finna med undervisning i hållbar utveckling? 

 Vissa menar att man alltid måste anpassa innehållet inom naturkunskap enligt 

elevernas egna intressen. I vilken utsträckning håller du med? 

Författare känner till alla tre respondenterna och har goda sociala relationer med 

dem. 

Beroende på respondenten och dennes sätt att ge svar var det ibland nödvändigt att 

ställa ytterligare följdfrågor för att få djupgående svar. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en diktafon. Pilotstudie genomfördes med författarens kollega som tidigare 
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hade gått KPU kurs vid Umeå Universitetet, detta för att se till att frågor var 

begripliga. Vidare var det också ett perfekt tillfälle att öva intervjugenomförande. 

4.4. Genomförande – enkäter 
 
Utifrån frågeställningen 2 och teoretisk bakgrund förankrad inom förväntan-värde 

teori är frågorna till enkäter formulerade. Enkäter innehåller 19 stängda frågor  

(Bilaga 2) enligt (Eccles & Wigfield, 1995) där följande 6 constructs undersöks: 

intresse, prestation, yttre värde, förväntningar/förmågor, svårighet och insatser 

(Tabell 1). Genom att mäta dem blir det möjligt att få inblick i hur faktorer (värde, 

förväntningar och uppgiftssvårighetsgrad) påverkar motivationen.  

 

Tabell 1. Listan över faktorer som ingår i förväntan-värde teorin och respektive constructs enligt Eccles och 

Wigfield (1995). 

 

Varje fråga följs med en 7-gradig likert-skala (Bryman, 2004; Norman, 2010) som gör 

det möjligt att värdera i vilken utsträckning elever håller med varje påstående genom 

att kryssa för relevanta siffra. 1:an representerar att eleverna inte alls håller med, 7:an 

att de absolut håller med angivet påstående. Steg mellan varje siffra anses vara 

detsamma, dvs att ”avståndet” mellan 1:an och 2:an är samma som mellan 3:an och 

4:an osv. För att undvika att eleverna följer efter ett visst mönster har författaren 

varierat frågeordning och använt omformulerade frågor (Eccles & Wigfield, 1995) för 

att få insikt om eleverna har svarat genomtänkt och konsekvent (Bryman, 2004; 

Norman, 2010) (Bilaga 2).  

Påståenden 1 och 7 behandlar intresse. Exempel påstående 7: ”Hur mycket gillar du 

innehållet i hållbar utveckling? (1 - gillar inte alls; 7 - gillar mycket)”. Påståenden 2, 8 

och 13 behandlar prestation. Exempel påstående 8: ”För mig att vara bra med 

uppgifter i hållbar utveckling är... (1 - inte alls viktigt; 7 - jätteviktigt)”. Påståenden 3 

och 9 behandlar yttre värde. Exempel påstående 3: ”Hur viktigt är det du lär dig inom 

hållbar utveckling för din framtids sysselsättning? (1 - inte alls viktigt; 7 - 

jätteviktigt)”. Påståenden 4, 10, 14, 17, 19 behandla förväntningar/förmågor. Exempel 

påstående 14: ”Hur bra är du med uppgifter inom momentet hållbar utveckling? (1 - 

inte alls bra; 7 - jättebra)”. Påståenden 5, 11, 15 behandlar svårighet. Exempel 

Faktor – Värde (Value) Faktor - 

Förväntningar/Förmågor 

(Expectancy, Ability) 

Faktor – Uppgiftssvårighetsgrad 

(Difficulty Level of the Excercise) 

Construct 1 – 

Intresse 

Construct 2 – 

Prestation 

Construct 3 

– Yttre 

värde 

Construct 4 – 

Förväntningar/Förmågor 

Construct 5 

– Svårighet 

Construct 6 –  

Insatser 
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påstående 5: ”Generellt sett, hur svår är hållbar utveckling för dig? (1 - inte alls svårt; 

7 - jättesvårt)”. Påståenden 6, 12, 16, 18 behandlar insatser. Exempel påstående 16: 

”Hur mycket måste du studera innan provet för att få bra betyg? (1 - inte alls; 7 - 

jättemycket)” (Bilaga 2). 

Datainsamlingen genomfördes på en skola i Västerbottens län. Elever som deltog i 

undersökningen hade varit muntligt informerade att detta var en frivillig och anonym 

undersökning. Med enkäter fick eleverna ett dokument där de skulle kunna läsa 

villkor och samtycka om de ville delta i undersökningen (Bilaga 1). Enkäter 

utformade i Excel fil var uppladdade på intranätet ”Itslearning” som användes för 

undervisning i skolan. Man säkerställde att alla elever tidigare hade använt Excel. 

Varje fil var automatiskt kripterad med 23 siffrig kod för att garantera anonymitet. 

Det tog ungefär 20 minuter för klass att svara på frågorna. 

Pilotstudie genomfördes med författarens bror, detta för att testa om frågor behövde 

omformuleras eller preciseras. 

4.5. Dataanalys 
 
Det finns två sätt att analysera data: kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativt sätt att 

förklara data är att visa mätningar med hjälp av matematik och statistik (Backman, 

2008). Kvalitativt tillvägagångssätt att bearbeta data kräver å andra sidan att 

forskaren befinner sig inblandad i undersökningen när den beskriver data med ord 

och skapar förståelse av fenomenet. 

Utifrån detta som beskrivs ovan används både kvalitativa och kvantitativa sätt  som i 

denna undersökningen kompletterar varandra. Intervjuer lyssnades några gånger, 

intervjuarens egna kommentarer till data och anteckningar skrevs rent. Sedan 

transkriberades intervjuerna, analyserades fenomenografiskt och själva inspelningar 

raderades. Intervjuanalys innebar först att bearbeta texten och reducera den till antal 

nyckelord som beskriver olika textdelar. Sedan var nyckelord organiserade i teman 

utifrån studiens frågeställningar och de 5 frågorna som ställdes till lärarna (se 4.3 

Genomförande – intervjuer).  Dessa teman återges sedan som underrubriker i 

resultat (se kapitel 5.1). För att se skillnader och likheter i hur lärarna svarar på 

frågorna analyserades varje tema och bröts ner till antal underkategorier. Genom 

analys och sökande efter mönster i hur lärarna beskriver fenomen i varje 

underkategori kunde man upptäcka och skildra variationer samt samband i lärarnas 

uppfattningar. 
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Enkätens svar på påståenden extraherades och samlades in i en Excel-fil där de 

grupperades och analyserades enligt likertskalaspoäng. Data analyserades med hjälp 

av ANOVA (Analysis of Variance). 

4.6. Avgränsningar 
 
Som det har visats tidigare har denna studie vissa begränsningar. Med tanke på att 

examensarbete borde skrivas samtidigt som VFU praktik pågick kunde man föreställa 

sig att studien täckte ett begränsat område. Undersökningen genomfördes på en 

gymnasieskola i medelstor stad. För att hinna bearbeta intervjudata var det bara tre 

lärare som intervjuades. Det var vidare bara gymnasieelever i åk 1 som fick svara på 

enkätfrågor, för att inte fånga ytterligare komplexiteten med varierad motivation 

bland elever i olika årskurser. Vidare studerades bara ett område inom naturkunskap, 

dvs momentet hållbar utveckling. Jag är medveten om att allt detta inte är 

representativt för hela Sverige och resultat inte kan generaliseras till hela landet. En 

till avgränsningen är att det anses omöjligt att genomföra en komparativ studie där 

flertal påverkningsfaktorer som är väsentliga för motivationen undersöks. Därför 

utgår studien från ett teoretiskt ramverk av förväntan-värde teori för motivationen 

(Eccles & Wigfield, 1995). Jag är dock medveten om att detta kanske överdriver vissa 

moment och undanröjer möjliga viktiga faktorer som påverkar motivationen. Detta 

kan ändå vara en bra utgångspunkt där man testar nytt område, metod som jag aldrig 

har använt tidigare i forskning. Data kan till och med kompletteras och utvecklas med 

framtidsstudier. Undersökningen fokuserar sig inte på kön. 

4.7. Validitet och reliabilitet 
 
Reliabilitet är forsknings tillförlitlighet, dvs en parameter som visar om 

undersöknings resultat stämmer överens med resultat som kan genomföras någon 

annan gång, av andra forskare eller med andra undersökningsmaterial. Studiens 

validitet visar om forskningsfrågor definieras på så sätt att de undersöker avsett syfte 

och inte något annat område. Vidare är det också viktigt att dessa forskningsfrågor 

mäter hela området utifrån angivna avgränsningar (Holme & Solvang, 1997). 

Validitetsproblem med intervju som forskningsmetod uppstår pga att forskaren 

måste säkerställa att respondenter verkligen svarar på de frågorna som bestäms 

utifrån undersökningssyfte, dvs att det är det avsedda ämnet som undersöks (Holme 

& Solvang, 1997). 
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För att åstadkomma hög validitet (Patel & Davidson, 2003) var både intervju- och 

enkätfrågorna först utarbetade utifrån förväntan-värde teori ramverk och förankrade 

i litteraturen (Eccles & Wigfield, 1995) där frågorna redan hade testats för sitt 

validitet. Sedan var frågorna överensstämda med handledaren samt att 

respondenterna fick titta på sina svar när de hade transkriberats för att garantera att 

innehållet stämmer. Pilotstudier för både intervjuer och enkätundersökningar 

genomfördes för att testa om intervjun fungerar och enkätfrågorna är begripliga. 

Reliabiliteten kan också påverkas av några faktorer: studiens design, datainsamling, 

pilotstudie och dataanalys (Holme & Solvang, 1997). Reliabiliteten påverkas positivt 

om intervjuaren försöker skapa en vänlig stämning under intervjun (ett bekant rum 

för intervju och socialt prat som på naturligt sätt fortsätts till själva intervjun). 

Utifrån respondenternas kroppsspråk (ej korsade händer, kroppen lutad framåt, 

blicken riktad på intervjuare) kan man också säkerställa att respondenterna verkligen 

hamnar i ett avslappnat tillstånd. Enligt Holme och Solvang (1997) finns det ett 

ytterligare problem som kan uppstå under intervjun eller enkätundersökning och 

som kunde påverka reliabilitet, närmare bestämt att respondenterna svarar det som 

forskare vill höra. För att kringgå problemet och minska möjlighet att samla in 

felaktigt information kan man använda omformulerade frågor samt att ställa 

följdfrågor under intervjun som tillsammans kunde avslöja om respondenter inte 

svarar ärligt. Även om ovannämnda försiktighetsprinciperna och åtgärder har varit 

genomförda är författaren medveten om att det finns möjlighet för olika tolkningar av 

resultat, något som kan påverka utfall. Med detta i åtanke kan författaren konstatera 

att denna undersökning har genomförts med hänsyn till reliabilitet och validitet som 

beräknas utifrån givna avgränsningar. 

4.8. Etiska aspekter 
 
Författaren har använt sig av och följt av de 4 grundläggande etiska underlagen för 

forskning i humanistiska/samhällsvetenskapliga områden som rekommenderas av 

Vetenskapsrådet (2002). För det första var elever informerade att de deltar i 

undersökning där de får svara i vilken grad de håller med påståenden och att denna 

undersökning är frivillig, anonym och inte används för kommersiella bruk. För det 

andra var elever informerade att de får avbryta deltagandet om de vill och att de inte 

behöver ange anledning till det. Elevernas samtycke samlades i form av Word-fil 

(Bilaga 1). Samma etiska principer gällde också under intervjun då lärare var 

informerade om undersöknings syfte och att de får behålla anonymitet. Efter 
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transkribering av intervjuer raderades ursprunglig data. Alla namn i studie är 

fingerade för att behålla respondenternas anonymitet. 
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5. Resultat 

Enkäter besvarades sammanlagt av 45 elever och 3 lärare tackade ja till intervju.  

 

5.1. Intervju 
 
I det här avsnittet presenteras resultat av intervju där lärare beskriver sina 

uppfattningar om hur elevernas förväntningar på sina egna förmågor samt elevernas 

målvärde av momentet hållbar utveckling påverkar elevernas motivation. Både 

sammanhängande svar och variationer i hur respondenter uppfattar fenomenet 

beskrivs. 

Intervjuerna med tre lärare: Lärare 1, 2 och 3 tog respektive 25, 42 och 38 minuter. 

Varje intervju börjades med ett socialt prat för att inte inleda direkt och för att både 

respondenten och författaren skulle känna sig avslappnade. För att minska 

påverkande av resultat valde författaren att inte berätta examensarbetets 

frågeställningar. Även om alla respondenter hade genast förstått undersökningens 

huvudsyfte (motivationsstudie) visste de inte vilket teoretiskt ramverk författaren 

hade använt. Detta för att minska möjlighet att respondenterna svarade utifrån 

teorins bakgrunder istället för sin egen erfarenhet. Efter intervjun fortsatte 

diskussion där respondneterna fick veta undersökningens frågeställningar för att 

säkerställa att det som hade sagts under intervjun verkligen stämde och lärare inte 

ville tillägga någonting extra. Sådan metod bidrar till högre tillförlitlighet av data. 

Alla lärarna fick gå igenom sina svar efter datatranskribering. 

Alla tre lärarna var erfarna, legitimerade lärare som hade jobbat i respektive 20, 15 

och 18 år i skolan där de bl.a. hade undervisat i naturkunskap och biologi. Citat från 

intervju används i dess ursprunglig form utan några förändringar. […] tecken 

används för att markera längre pauser. 

5.1.1. Hur ser lärarna på inställning till naturkunskap som ämne bland eleverna 
på yrkesförberedande program? 

 
Alla tre lärare berättar att hållbar utveckling är ett viktigt moment och omfattar en 

stor del av kursen. Lärare1 och Lärare2 förklarar vidare att budskapet i detta moment 

är väsentligt inte bara pga att det ingår i ett obligatoriskt gemensamt ämne 

naturkunskap utan att det också är en allmänbildning.  
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”Det är det viktigaste […] vi har […] alltså budskapet. Alla elever har det och det är 

de viktigaste sakerna vi måste göra […] att prata om hållbar utveckling. För det är 

liksom vår framtid vi pratar om” (Lärare 1).  

”Det är det enda tillfället de får […] det är till och med en viktig del av deras 

allmänbildning” (Lärare2).  

”Det är ett viktigt moment därför att det ingår i ämnesplanen” (Lärare 3).  

 

Alla lärare uttrycker också att de själva är väldigt engagerade i frågor om hållbar 

utveckling och brinner för att dela kunskap med sina elever. De påpekar vidare att 

elever inte träffar innehållet av hållbar utveckling på samma sätt i de andra ämnena i 

skolan som. 

 
Lärare 1 och Lärare 3 uttrycker att eleverna på de yrkesförberedande program inte är 

särskilt starkt motiverade i naturkunskap i allmänhet eller i momentet hållbar 

utveckling i synnerhet. De förklarar vidare att sådan inställning inte är något 

karaktäristiskt för just naturkunskap utan att det snarare är en allmän inställning till 

de gemensamma teoretiska ämnena. Att dessa inställningar alltid har funnits i 

skolväsendet är båda lärare överens om, varpå Lärare 1 tillägger att attityder har 

förvärrats under de senaste åren. Intressant nog uttrycker Lärare 2 att fast eleverna 

brukar ifrågasätta viktighet av naturkunskap under de första lektionerna förändras 

deras syn pa ämnet efteråt. 

 

”Jag tror så här att först när de kommer så säger de: åh nej! Ska vi ha det här? Men 

när vi börjar jobba då kan de tycka att det är ganska intressant […] framförallt det 

som handlar om hållbar utveckling […] Kanske lite motsträvigt intressant. De 

tycker att det blir intressantare än de har tänkt från början. Så man ska liksom inte 

egentligen lyssna så mycket på vad de tycker innan […] Man ska börja väcka lite 

nyfikenhet […] då blir det roligare […] eller […] roligt kanske inte [skrattar]  men 

intressant” (Lärare2). 

 
Lärare 1 och Lärare 3 förklarar anledning till elevers låga uppskattning av 

naturkunskapens innehåll. De menar att det beror på att yrkesinriktning är elevernas 

medvetet val som ur elevernas perspektiv varken skulle kräva mycket studerande 

eller innehålla några irrelevanta kurser. Eftersom eleverna inte riktigt förstår varför 

de har dessa teoretiska ämnen tror eleverna att innehållet är irrelevant. Vidare 

preciserar Lärare 3 att dessa inställningar är resultat av en generell brist på ansvar 

som är väldigt uttalat bland dessa ungdomar. 
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”För de är det inte naturligt att lägga ner arbetet på det. De känner inte ansvar. 

Eller […] väl […] de har inte den känslan av att det är deras ansvar. Det måste man 

ha i beaktande. De har valt sådana program därför att de inte vill studera eller att 

studera inte är deras starka sidan (Lärare 3). 

 

5.1.2. Hur lärarna ser på möjliga hinder som påverkar inlärning och förståelse av 
momentet hållbar utveckling negativt? 

 
Alla lärare poängterar direkt att det största hindret är grupptrycket som antingen kan 

uppstå i klassen eller i skolan. Med grupptrycket menar de inställningar som uttrycks 

av vissa dominanta elever och som inte tillåter de andra att vara duktiga eller att sätta 

energi på att plugga. Lärarna förtydligar att väldigt många elever ursprungligen har 

en viss grad av inre motivation och intressen till momentet men dessa inställningar 

snart blir utrotade om grupptrycket uppstår. Lärare 1 tillägger att eftersom 

motivationen finns från början är det extremt viktigt för lärare att tidigt upptäcka 

dominanta elever som skapar fenomen, arbeta med sociala relationer i klassen och 

försöka vända om trenden så snart som möjligt. 

 

”Och där är det också grupptrycket […] vilka som är dominanta och som 

skapar liksom inriktningen på grupptrycket […] Man kan ta bort det […]  

ja […] men inte när man får de på 50 poängskursen i slutet på trean. Det 

är nästan omöjligt. Utan du behöver känna igen eleverna från början. Och 

det funkar men det är en ganska lång process. Nu har jag sådana elever på 

yrkesprogram som följer från 1:an till 3:an och då känner jag att det är 

mycket bättre […] liksom jag kan lära känna eleverna, jag kan jobba med 

dem […]  och då kan man liksom få in dem” (Lärare 1). 

 

Resultat av grupptrycket kan uttrycka sig på olika sätt i olika grupper enligt Lärare 1 

och Lärare 2, och kan i vissa fall leda till de svårhanterbara inställningar som ”jag vet 

inte” och till och med ”jag bryr mig inte”. 

 
”Vissa gömmer sig bakom […] jag vet inte […] det är skrämmande. De 

gömmer sig alltså. Det som jag brukar göra är att jag ger de ett snutt där 

det finns svar. Nu vet jag att ni kan finna rätt svaret. Inga av er kan nu 

säga att ni inte vet […] Men det är ännu värre när de säger: jag bryr mig 

inte. Då är det nästan omöjligt att göra någonting åt det” (Lärare 2). 
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Lärare 2 påpekar att det inte är bara grupptrycket som ursprungligen kommer från 

andra elever utan att det kan uppstå pga inställningar till lärande och innehållet av 

momentet hållbar utveckling i familjen. 

 

”Vad ska jag säga […] hmm […] ett förutbestämd mening att man inte ska 

tycka om gymnasiegemensamma ämnen och särskilt naturkunskap […] 

Det växer ofta i familjen och påverkar sedan elever. Jag hittar inget bra 

ord […] något slags tyst protest. Ok, jag gör det bara för E men inte mer. 

Det ser jag som hinder” (Lärare 2). 

 

Lärare 3 visar dock ett annat perspektiv. Hen förtydligar att även om lärare har viljan 

och har olika verktyg till hands för att försöka hantera situationen känner man sig 

ändå hjälplös eftersom det inte alltid går att veta exakt vilka familjesituationer som 

gäller för olika elever och om lärare faktiskt kan förändra något i dem.  

 

”Det är så mycket som man inte vet […] altså som lärare […] man ska 

jobba stenhårt med elever […] men man vet fortafarande inte allt om 

dem, problematiken och sådan. Det kan ju hända osannolika 

familjesituationer! Helt osannolika. Droger […] misshandel […] och annat 

[…] De kan man känna att […] du vet […] man lägger ner det här jobbet 

att hitta metoder och komma åt de eleverna och så har man inte den här 

kunskapen som kan förklara […] Vi kan inte kompensera för allting i 

deras liv” (Lärare 3). 

 

Ett annat problem som alla tre lärare lägger märke till är elevers uthållighet, att 

eleverna inte orkar satsa mycket på uppgifter i hållbar utveckling, att de snart blir 

utmattade, att de inte orkar sitta stilla och göra det som krävs men också att de ibland 

inte ser värde av uppgifterna.  

 

”Yrkeselever har svårare uthålligheten […] eller så […] de är motiverade 

och uthålliga på de yrkesämnena […] men självklart inte på uppgifter i 

hållbar utveckling [skrattar] Vissa har problem förstås […] men om man 

generaliserar […] så har de inte på momentet (Lärare 2).  

 

Lärare 2  påpekar att situationen förvärras om det handlar om elever med särskilda 

behov, då krävs det fler insatser och ibland hjälp av specialpedagog. I övriga fall finns 

det möjlighet att hjälpa eleverna genom att förändra undervisningssätt. En låg grad 
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av uthålligheten förknippas ofta med att elever inte ser värde av uppgifter i hållbar 

utveckling. 

 

”Det är inte förmågan det är mer eller mindre val. Ja […] det är ett val, 

medvetet eller omedvetet” (Lärare 2). 

 

Enligt Lärare 2 och Lärare 3 är det ytterst viktigt att satsa på uppgifters tydlighet. Det 

kan man åstadkomma på olika sätt bland annat genom att strukturera undervisning, 

vara väldigt tydligt och noga att ange mål, vad som krävs men också genom att göra 

kortare uppgifter. Öppna uppgifter fungerar sällan bra.  

 

”Det handlar […] som jag ser det […] mycket om hanterbarhet, korta 

moment […]  för att de orkar lära sig någonting […] Öppna uppgifter 

fungerar väldigt dålig. Tydlighet är alltså viktig” (Lärare 3). 

 

Lärare märker dock att man i vissa fall kan föreslå eleverna relativt öppna uppgifter 

men det viktigaste i detta fall är att lärare inte släpper elever fri utan någon kontroll 

utan vägleder dem, hjälper dem med varje steg och se till att eleverna inte gå miste 

om viktiga moment. Sedan påpekar Lärare 3 att feedbacken är ytterst viktigt för att 

synliggöra elevers progression och att de ser målet. Målet ska med andra ord vara 

relativt nära och synligt för eleverna och därför hanterbart. 

 

”Just feedback att de har lärt sig någonting är viktigt. Sedan är det 

tidskrävande till de […] skapar sig någon struktur. Enkel feedback som 

bara läxförhör eller exitpolls […] kontroll på slutet av lektionerna. Man 

skulle önska att de på någon viss skapar det av sig själv men det är svårt” 

(Lärare 3).  

 

I samma andan förtydligar Lärare 2 att eleverna ofta inte ser viktigheten av uppgiften 

om lärare inte är tydlig och pekar på mer än bara personligt sammanhang.  

  

”Jag menar att vi måste ställa det i detta sammanhang […] inte jag och du 

bara […] utan alltså samhälle […] För att annars så kan de låsa sig bakom 

[…] jamen det spelar ingen roll vad jag gör […] och då kan de döda hela 

diskussionen med det” (Lärare 2). 

5.1.3. Hur ser lärarna på roll av elevernas förväntningar på att lyckas med 
momentet i förhållande till motivationen? 
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Alla tre lärare är överens om att elevernas förväntningar på att lyckas med uppgifter 

eller momentet spelar en oerhört viktig roll för motivationen och inställning till 

lärande. Eleverna som har övervägat alla utfall och ser goda chanser på att deras 

prestationer räcker för att lyckas kommer i allmänhet ha högre motivationsnivå. 

Dessutom är sådana förväntningar de största och de viktigaste möjliga drivkrafterna 

för lärande. Det är just därför måste man försöka hantera och utrota faktorer som 

minskar elevernas förväntningar. 

Bland dessa faktorer nämner lärarna tidigare misslyckande. Lärare 1 skyller på 

skolväsendet där elevers prestationer mäts och bedöms hela tiden med prov. Låga 

resultat upprepade några gånger bidrar till psykologiska förstärkningar att personen 

inte duger  och kommer att misslyckas på de nästa uppgifter. 

 

”Jag tror att det här tyvärr är en skolgrej […] hm […]  det vet jag inte men 

[…] många av de här har ju redan […] från årskurs 1 haft problem […] och 

alltid varit efter och inte klara alla uppgifter […] det har dem med sig 

liksom […] de tror inte att de kan […] när jag får dessa elever så har de 

varit i skolan i 10 år […] de testas hela vägen […] man gör prov […] och 

prov och annat” (Lärare 1).   

 

Lärare 2 instämmer och tillägger att det är särskilt uttalat just inom naturkunskap 

eftersom mycket av det som lärs i detta område grundas på den tidigare förståelse av 

andra, grundläggande moment. Ny kunskap byggs ständigt upp på de tidigare tillagda 

kunskaperna och om man har tappat tråden och har luckor är det särskilt svårt att 

hitta åtgärder. 

 

”De har misslyckas […] hela tiden. Jag tror att det är nog starkare just i 

naturkunskap […] har misslyckats så många gånger... tappat en del 

kunskap som gör det väldigt svårt att kliva vidare. Många tror jag är 

brända från grundskolan” (Lärare 2).  

 

Lärare 3 instämmer men pekar särskilt på ungdomspsykologi och utveckling. Hen 

poängterar att elever har nått en viss grad av psykologisk mognad när de kommer in 

på gymnasiet. Deras självförtroende har formats och just därför blir det ganska svårt 

att förändra det.  

”Vi får eleverna ganska sent […] i princip sentpubertala eller 

postpubertala. […] Deras självkänsla, deras självbild  har de väl innan de 
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har kommit hit och den är inte lika påverkbar. Det märks ju. Så det är ju 

en utmaning” (Lärare 3). 

 

Lärare 3 poängterar också att lärare ibland har felgrundade inställningar till 

kunskapskrav. Hen menar att momentet hållbar utveckling kan i princip undervisas i 

åk1, 2 eller 3 men eftersom elevers kunskaper och förmågor inte är samma under tre 

åren kan man förvänta sig bättre presteringar bland elever i åk3. Således ska man 

kanske inte sätta samma krav på samma innehållet av momentet som undervisas i 

åk1. 

 

”Man ska jobba genomtänkt med progression. Det är också lärarens 

förväntningar som påverkar. Man förväntar något på åk1 och något helt 

annat på åk2 osv […] Det ska eleverna också förstå. Jag tror att det är väl 

vanligt att vi sätter för stora krav på dem” (Lärare 3).   

 

Vidare pekar både lärare 2 och 3 på arbetsklimatet. De menar att det viktigaste är 

kanske inte att lyckas med uppgifter utan att få en känsla av trygghet och att det är 

tillåtet att göra fel. Det kan man uppnå när det råder vänliga och hälsosamma sociala 

relationer elever emellan samt mellan elever och lärare.  

 

”Det beror på klimat […] Ja […] Vad de har med sig som bagage. Är det 

tillåtet att göra inte bara bra utan är det tillåtet att göra fel alltså […] får 

alla vara med?” (Lärare 2).  

5.1.4. Hur ser lärarna på vilka värde elever finner med undervisning i hållbar 
utveckling? 

 
Lärarna är överens om att det sällan finns några andra värde än viljan att få betyg, 

sluta med skolan och börja jobba. Detta är den största delen av deras motivation. 

Lärarna förklarar vidare att de flesta som studerar på de yrkesförberedande program 

har valt sådan inriktning pga yrkesrelaterade kurser, inte av intresse till 

naturkunskap. Sådana prioriteringar är medvetna; Lärare 2 och Lärare 3 påpekar att 

det är svårt att skylla på eleverna att de lägger mer energi på yrkesrelaterade kurser 

än på moment i naturkunskap.  

 

”Det är deras val att välja t.ex. D på mitt moment, men de har kanske valt 

att satsa på något annat ämne. De har många ämnen och de gör sina 

prioriteringar. Sedan är det förstås tråkigt för mig. Men det är deras eget 



  30 

 

val. Det är det betydelse som de har valt för framtiden och för att lyckas” 

(Lärare 3). 

 

Samtidigt varnar lärarna att dessa tankar på långt sikt kan skada lärandet. 

 

”De får jobb efter kursen […] ja […] vad ska jag säga […] det är en del av 

deras motivation. Men det kan rent stjälpa de gymnasiegemensamma att 

de lägger fokus mer på de yrkesämnena så att säga” (Lärare 2). 

 

Lärare 1 och 2 påpekar å andra sidan att även om elever inte tycker om att studera 

innehållet i naturkunskap kräver de att uppgifterna åtminstone är roliga. Lärare 2 

poängterar att detta pekar på deras omognad, nämligen att de inte förstår att 

innehållet snarare ska vara meningsfullt utan föredrar underhållande arbetssätt. 

 

”Många vill ha det roligt […] ja […] men vad är det att ha roligt? […] jag 

brukar säga att det snarare ska vara meningsfullt. På något viss. Om det 

är meningsfullt så lär man viktiga saker även om det är långtråkigt […]  

Jobbigt kanske. Men om du sitter i två timmar och tränar att komma ihåg 

namn på samma djur som du redan kan […] då är det meningslöst och då 

kan man ifrågasätta och säga jamen jag behöver mer meningsfulla 

uppgifter” (Lärare 2). 

 

Sedan föreslår Lärare 1 ett knep som man kan använda av sig för att få elever satsa 

lite mer på uppgifter.  

 

”Ni måste sitta och förbättra rapporten och det ingår liksom i kursen […] 

vi gör det på lektionstid […] om det blir som en naturlig del i uppgiften då 

kan man få dem jobba med den […]  inte för att de vill göra eller att de vill 

ha högre betyg […] utan att det är ett krav […] Man kan så att säga lura 

dem genom att man gör det som en naturlig del av kursen (Lärare 1).   

 

Lärare 3 påpekar att det är ganska svårt att gissa vilka värde elever sätter på uppgifter 

eller på innehållet av momentet för att göra en särskilt anpassning. Däremot kan man 

ge de chans att utveckla en viss grad autonomi och få självbestämma. 

 

”Jag brukar ha det i bakhuvudet, alltså autonomi. Det har med 

elevdemokrati att göra. Det är det viktigaste, det är inte den formella 

demokratin utan att de kan välja och påverka.. liksom.. jag kan ha en 

presentation eller affisch eller något annat […] att visa att de är deltagare. 

Att få de finna något eget värde (Lärare 3). 
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5.1.5. Hur ser lärarna på anpassning av innehållet inom naturkunskap enligt 
elevernas egna intressen.  

 
I viss utsträckning är alla lärarna överens om att det är viktigt att göra en viss 

anpassning. De förtydligar att med sådan anpassning menar de att hitta uppgifter 

som inte kräver hög abstraktionsnivå men som ändå skapar relevansen. 

 

”I någon mån så måste man undervisa på sådant sätt att man skapar relevansen. 

Det är inte elever som skapar, det är vi. De kan ingenting när de kommer hit, 

ingenting om hållbar utveckling. Det är vår uppgift att skapa relevansen om 

kunskapen, ge den bilden (Lärare 3). 

 

Alla lärare är överens om att anpassning som ger mer tydlighet och struktur är 

önskvärd. 

 

”Man måste strukturera uppgifterna på ett tydligt sätt […] jag tror att det är ofta är 

tydligheten […] som […] och del tycker att det blir jobbigt med fria uppgifter och 

sådant […] och då kan man strukturera åt  dem […] alltså varje elev måste lyckas 

utifrån sina egna förutsättningar. De ska inte lämnas fria, med handledning så kan 

dem” (Lärare 1). 

 

Å andra sidan hävdar alla lärare att man måste var noggrann med anpassning. Lärare 

2 är starkt emot anpassningar enligt elevers yrkesintressen. 

 

”Att anpassa uppgifter enligt deras intresse. Nej […] absolut inte […] jag har testat 

alla möjliga och jag har hamnat i det läget att jag har många elever som säger: 

nämen sluta! Låt oss prata om något annat än bilar. Vi vill vidga våra vyer och inte 

alltid prata bilar och sådant. Men jag tror att det ät farligt att rikta momentet mot 

just det […] Det får inte gå ifrån deras verklighet, men det kan gå ifrån deras yrke” 

(Lärare 2).  

”Det är bättre att fokusera på momentet och dess inre väsendet än att på fokusera 

på problem som eleverna kunde relatera […] sådana här anpassade uppgifter inte 

är viktiga (Lärare 3). 

 

 

Vidare förtydligar Lärare 1 att det även ger nytta att ge elever uppgifter som kräver 

lite utmaning. 

 

”Man kan ge dem uppgifter där de måste […] emm […] där man ger dem utmaning 

[…] lite grann […] de är det […] ganska många som tycker att de är kul att […] att 
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man utmanar dem […] om man ger dem utmaning så blir det lite roligt […] det 

märker man (Lärare 1). 

 

Lite annorlunda utmaningar har Lärare 2 i bakhuvudet. Hen påpekar att de uppgifter 

som provocerar eleverna eller som är någorlunda kontroversiella kan sätta igång en 

viktig diskussion. 

 

”Det beror ganska mycket på det som börja dem starta. Jag har sett många olika 

saker. En gång var det en politisk debatt inför valet där de hävdar att jamen […] 

generaliserat […]att vita män bidrog mest till miljöförstörningen […] och då […]då 

tänder eleverna. För det kunde vi diskutera jättejättemycket. Sådana här 

provocerande uppgifetr […] ja. I vissa grupper.. för andra kan det vara en film som 

får de att tänka. Det är väldigt gruppberoende” (Lärare 2). 

  

Hen förklarar poäng med dessa uppgifter genom kopplingen till de låga 

förväntningarna och självuppfyllande profetior som har diskuterats tidigare. Enligt 

Lärare 2 kan en provocerande uppgift göra så att eleven glömmer för ett tillfälle sina 

låga förväntningar på sina förmågor, glömmer grupptrycket och de andra faktorerna 

som vanligtvis påverkar negativt hens inställning till lärande. Eleven blir besatt av 

uppgiftens kontroversiella innehåll som leder till diskussion och lärande sker då på 

ganska hög nivå. 

 

”Sedan är det ofta att det är många som börjar diskutera på den höga nivå utan att 

märka det. De börjar diskutera hållbar utveckling och hur det är i världen på saker 

och ting […] och det gör de utförligt med fler olika alternativ […] fast de tror att det 

inte är viktigt […] och de har inget syfte för att göra det för  högre betyg det är bara 

för att diskussionen blir. Man borde faktiskt säga […] ja […] att  mycket av det de 

säger ligger faktiskt på lite högre nivå än de satsar på” (Lärare 2). 

5.2. Enkät 
 
I det här avsnittet sammanfattas elevernas enkätsvar. Resultat redovisas i form av 

diagram. Undersökningen genomfördes i 3 olika klasser på de yrkesförberedande 

program. Av de 48 elever var det 46 närvarande och en elev lämnade inte enkäten.  

Eleverna fick gradera 19 påståenden i enkäten enligt 7-gradig likertskala där 1:an 

alltid var en låg uppskattning av påståenden som t.ex. ”jag håller absolut inte med” 

eller ”absolut oviktigt”; medan 7:an var alltid en hög uppskattning av påståenden som 

t.ex. ”jag håller absolut med”, ”det är jätteviktigt”.  
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Innan enkätundersökningen fick eleverna allmän information om undersökningssyfte 

och hur det ska genomföras. Elever svarade direkt i Excel-fil och lämnade in den på 

Itslearning, en platform som används i skolan och som eleverna är vana vid. Vidare 

var inlämningsuppgift anpassad så att det blev anonym och varje elevsvar fick en 

unik 23-siffrig kod. Tillsammans med enkät fick eleverna ett separat dokument med 

samtycke där de borde kryssa för om de samtycker att delta i undersökningen.  

5.2.1. Hur förhåller sig constructs med faktorer enligt förväntan-värde teori?  
 
Formulering av förväntan-värde faktorer, hur många constructs som beskriver dem 

och frågor som mäter varje construct finns i artikeln av Eccles och Wigfield (1995) 

där författarna skapar och analyserar modellen som också används i denna studie. I 

Tabell 1 och Bilagan 2 anges information om antal faktorer, respektive constructs 

som mäter dem och påståenden som beskriver constructs.  

Genom att genomföra statistiska test (ANOVA) kontrollerades att frågor som ingår i 

varje construct mäter samma sak, dvs samma construct (Bilaga 2). Vidare var parvis 

jämförelse mellan olika constructs nödvändigt att genomföra för att avgöra om de 

olika constructs skiljer sig från varandra. Parvis jämförelse visar att alla constructs är 

olika och mäter individuella områden. 

Vidare jämför man data för att avgöra om constructs som ingår i varsin faktor 

(Tabell 1) är separata. Parvis jämförelse mellan data bekräftar att faktor värde 

innehåller 3 constructs: intresse, prestation, yttre värde; faktor 

förväntningar/förmågor mäts av 1 construct och faktor uppgiftssvårighetsgrad mäts 

av 2 constructs: svårighet och insatser. Dessa resultat är överens med litteraturen 

(Eccles & Wigfield, 1995).  

5.2.2. Hur uppskattade elever olika constructs? 
 
Enkätundersökning mäter 6 olika constructs: intresse, prestation, yttre värde, 

förväntningar/förmågor, svårighet och insatser (Tabell 1, Bilaga 2). Enligt Eccles 

och Wigfield (1995) visar faktor intresse den intressegraden som eleven associerar 

med momentet; faktor prestation uppskattar hur viktigt prestation är för eleven; 

faktor yttre värde visar hur användbart utanför skolan det som undervisas blir; 

faktor förmågor/förväntningar mäter elevernas egna uppskattningar av hur bra de 

kan prestera/klara sig med uppgifter/momentet i framtiden; faktor 

uppgiftssvårighetsgrad anger hur mycket energi det krävs att lägga ner på uppgifter. 
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Analys av mottagen data visar statistiska skillnader mellan olika constructs förutom 

intresse och yttre värde; prestation och förmågor/förväntningar; prestation och 

antingen svårighet eller insatser; svårighet och insatser (Diagram 1). 

I genomsnitt uppfattar elever intresse någorlunda lågt. Medelvärde på svar till frågor 

1 och 7 (Bilaga 2) ligger vid -0,38±0,34 på log2 skalan. Prestation som mäts med 

frågor 2, 8 och 13 (Bilaga 2) når 0,15±0,28 på log2 skalan något som uppskattas 

relativt högt av eleverna. Dessutom är detta värde statistiskt högre än för intresse 

som pekar på de högre uppskattningar av prestationer som har med undervisning 

och lärande att göra. Yttre värde mäts med frågor 3 och 9 (Bilaga 2) når -0,55±0,44 

som pekar på någorlunda låg uppskattning av momentet hållbar utveckling för det 

som händer utanför skolan. Detta inte skiljer sig från intresse men är statistiskt lägre 

än prestation. 

Elevers uppskattning av förmågor/förväntningar  mäts med frågor 4, 10, 14, 17, 19.  

 
Diagram 1. Elevernas svar på enkätundersökningen som mäts med 7-gradig likerskala normaliserades och placerades på log2 

skalan. Förväntan-värde teorins faktorer värde och förmågor/förväntningar representeras respektive med 3 och 1 constructs 

samt uppgiftsvårighetsgrad representerades med 2 constructs. För varje värde visas standardavvikelse. 

 

Värdet för detta construct ligger på 0,02±0,27 som är statistiskt högre än både 

intresse och yttre värde men skiljer sig inte från prestation. Värdet ligger varken 

högt eller lågt på skalan som pekar på att elever uppskattar sina egna förmågor som 

OK. Till slut mäts uppgiftssvårighetsgrad med 5 frågor. Faktor består av 2 constructs 
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svårighet och insatser (Tabell 1, Bilaga 2). Värdet för dessa constructs ligger  

respektive vid 0,2±0,19 och  0,23±0,25 som är statistiskt högre än både intresse och 

yttre värde men skiljer sig inte från de andra faktorerna som mätts i denna 

undersökning. Vidare ligger värden relativt högt något som pekar på att elever 

behöver anstränga sig extra mycket och behöver lägga mer energi och tid för att klara 

av uppgifter.  

5.2.3. Analys av data från eleverna som hamnar utanför medelvärde 
 
I det här avsnittet ska vissa svar som hamnade relativt bort från medelvärde 

redovisas. 

5.2.3.1. Construct 1 – Intresse 

För construct 1 ligger medelvärde vid -0,38 (Diagram 1). Fyra elever är valda för 

närmare undersökning av sina enkätsvar. Två elever: elev 15 och elev 20 har 0,17 

medelvärde på denna construct som är högst bland alla enkätsvar (Diagram 2). Å 

andra sidan visar både elever 19 och elev 43  medelvärde –1,41 som är lägst bland alla 

enkätsvar. Elever 15, 19 och 20 visar någorlunda högre medelvärde på construct 2. 

Däremot uppskattar elev 43 fortfarande lågt construct 2:s värde. På construct 3 visar 

elever 15, 20 och 19 relativt högre uppskattning än medlevärde medan elev 43 ger det 

lägsta värdet på construct. Sammanfattningsvis visar elever 15, 20 och 19 någorlunda 

högre uppskattning av värde med innehållet hållbar utveckling fast elev 19 uppskattar 

just intresse lägre än de andra värden. Elev 43 ser antagligen inget värde att studera 

hållbar utveckling. Construct 4 ligger på medelvärde för elever 15 och 19, relativt 

högre för elev 20 och någorlunda lägre för elev 43. Till sist ligger elever 15 och 20 

relativt högre än medelvärde med construct 6 och alla elever ligger på medelvärde 

med construct 5. Sammanfattningsvis tenderar elever 15, 20 att beskriva uppgifter i 

hållbar utveckling som någorlunda svåra och detta ligger vid medelvärde samt att de 

har ändå högre uppskattning av sina förmågor och ser värde med undervisning i 

hallbar utveckling. Elev 43 visar intressant tendens där den inte ser värde av 

momentet fast den anger samma medelvärde för uppgiftssvårighetsgrad och 

uppskattar sina förmågor som inte tillräckliga. Det är möjligt att eleven har andra 

intressen som ligger utanför hållbar utvecklingsområde och kan visa sina förmågor 

där. 
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Diagram 2. Här beskrivs elevers 15, 20, 19 och 43 resultat i jämförelse till medelvärde för varje construct som anges med 

respektive nummer. Värde anges på log2 skalan. 

5.2.3.2. Construct 2 – Prestation 

På construct 2 ligger medelvärde vid 0,15 (Diagram 1). Fyra elever är valda för 

närmare undersökningen av sina enkätsvar (Diagram 3). Elev 26 hade 0,5 

medelvärde på denna construct som är högst bland alla enkätsvar. Å andra sidan 

visar elever 21, 33 och 36 – 0,26 medelvärde som är lägst bland enkätsvaren. Alla 4 

elever ligger ungefär vid snittet på construct 1. Construct 3 uppskattas relativt högre 

av elev 26 medan elev 21 och elev 36 ligger ungefär på medelvärde i denna 

uppskattning. Däremot är det elev 33 som sätter lägsta värdet på construct 3. På 

construct 4 ligger elev 21, 33 och 36 på medelvärde medan elev 26 värderar construct 

högst. Till slut  ligger alla elever på medelvärde vid construct 5 förutom elev 33 som 

ligger lite högre. Construct 6 värderas högst av elev 26; elev 33 och 36 värderar det 

någorlunda lägre.  

Sammanfattningsvis har elev 26 högra uppskattningar på alla 3 värdefaktorer, på 

sina förmågor/förväntningar och på snittet i relation till uppgiftssvårighetsgrad. 

Elever 21, 33 och 36 värderar minst construct 2.  
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Diagram 3. Här beskrivs elevers 26, 21, 19, 33, 36 resultat i jämförelse till medelvärde för varje construct som anges med 

respektive nummer. Värde anges på log2 skalan. 

5.2.3.3. Construct 3 – yttre värde 

Construct 3:s medelvärde är -0,55 (Diagram 1). Nio elever är valda för närmare 

undersökningen av sina enkätsvar. Elev 2, 10, 26, 31 och 41 har högsta 

uppskattningarna av construct (Diagram 4). Å andra sidan visar elev 1, 32, 35 och 

elev 43 lägsta värden bland enkätsvar. Bland elever som har värderat högst construct 

3 ligger värderingar av construct 1 på medelvärde. I samma andan ligger värden på 

construct 1 och construct 3 bland elever med lägsta uppskattningarna på låg nivå med 

undantag av elev 32 som ligger på medelvärde. Elev 2, 10, 26, 31, 41, 1 och elev 32 

ligger ungefär på medelvärde med elev 26 som ligger någorlunda högre medan elev 

35 och elev 43 visar låga värderingar av construct 2. Construct 4 uppskattar elev 2, 

10, 32 och elev 35 som medelvärde. Elev 26 och 41 visar högre värden medan elev 31, 

1 och 43 demonstrerar lägre värden. Till slut uppskattar elev 1 och elev 2 högt 

construct 5 medan de andra elever ligger ungefär på medelvärde.  

Sammanfattningsvis visar elev 43 väldigt låga uppskattningar på alla constructs 

bortsett från construct 5 och 6 som ligger ungefär på medelvärde för eleven. De låga 

värderingarna av innehållet och låga uppskattningar av sina egna förmågor är svårt 

att relatera till medelvärden på uppgiftssvårighetsgrad. Man kunde få svar om 

eleven förklarar sig med kommentarer eller vid intervju. Construct 3 är förmodligen 

just denna construct som kan vara drivkraften för dessa elever. 
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Diagram 4. Här beskrivs elevers 2, 10, 26, 31, 41, 1, 32, 35, 43 resultat i jämförelse till medelvärde för varje construct som 

anges med respektive nummer. Värde anges på log2 skalan. 

5.2.3.4. Construct 4 – Förmågor/Förväntningar 

På construct 4 ligger medlvärde vid 0,02 (Diagram 1). Tre elever är valda för 

närmare undersökningen av sina enkätsvar (Diagram 5). Elev 26 har högsta 

uppskattningarna på construct. Elev 31 och 43 visar lågt vårde. Alla tre constructs 

som mäter innehållets värde uppskattas högt av elev 26 och 31, däremot uppskattar 

elev 43 alla dessa constructs väldigt lågt. Å andra sidan uppskattar alla elever 

uppgiftssvårighetsgrad som medelvärde. Eftersom elev 26, 31, 43 har dykt upp vid 

tidigare redovisning av Diagram 2 och Diagram 3 kan man hänvisa till dem för att 

få sammanfattningsbild. 

 
Diagram 5. Här beskrivs elevers 26, 31, 43 resultat i jämförelse till medelvärde för varje construct som anges med respektive 

nummer. Värde anges på log2 skalan. 
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5.2.4. Finns det korrelationer mellan olika constructs? 
 
Det anses vara intressant om de constructs som undersöks i denna studie korrilerar 

med varandra. Det betyder att man kan avgöra om variationen av en construct visar 

samma mönster som en variation av den andra construct bland samma elever. 

Genom att använda Pearson test kan det vara möjligt att mäta dessa korrelationer. 

Det visar sig (Tabell 2) att det finns en viss låg korrelation mellan hur samma elever 

uppskattar intresse och prestation; intresse och yttre värde; prestation och 

svårighet, prestation och insatser, yttre värde och förmågor/förväntningar. 

Däremot finns det relativt hög korrelation mellan prestation och 

förmågor/förväntningar samt svårigheter och insatser. De andra kombinationer av 

olika constructs korrelerar inte. 

 

   Construct 1  Construct 2  Construct 3  Construct 4  Construct 5  Construct 6 

Construct 1                   

Construct 2                   

Construct 3                   

Construct 4                   

Construct 5                   

Construct 6                   

 
Tabell 2. Korellation mellan olika constructs som mäts med Pearson test. Mörkgrönt – hög positiv korrelation, ljusgrönt - låg 

positiv korrelation, gult – ingen korrelation. 
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6. Diskussion 

Uppsatsens diskussion är indelad i ett antal underrubriker där frågeställningarna 

analyseras, behandlas och diskuteras igenom utifrån mottagna resultat från 

enkätundersökningar, intervjuer och från aktuell forskning. Diskussion avslutar med  

förslag på vidare forskning. 

6.1. Metoddiskussion 
 
Två metoder används i denna undersökning, nämligen intervju och 

enkäteundersökning.  

Enkät är utformad (Tabell 1, Bilaga 2) enligt teoretiskt ramverk av förväntan-värde 

teori och constructs har varit testade av Eccles och Wigfield (1995). Elever får 

uppskatta  med hjälp av likertskala i vilken mån de håller med olika påståenden. Det 

visar sig att ju mer siffror finns det i likertskala desto enklare blir det att urskilja 

mellan olika svarsgrad jämfört med skalor som bara innehåller 4 grader (dåligt, OK, 

bra, perfekt) (Eccles & Wigfield, 1995); sådana här skalorna känns inte ha samma 

avstånd mellan grader (Holme & Solvang, 1997) (Bilaga 2). Å andra sidan är det 

svårt att avgöra om respondenter och den som undersöker har lika uppfattningar om 

skalans olika grader.  

Att använda stängda frågor framför de öppna där respondenterna själv anger sina 

mål och värdesätter dem är viktigt pga två skäl. För det första har författaren märkt 

under VFU praktiken att eleverna har ganska svårt att koncentrera sig och svara på 

frågorna som kräver utförligt och nyanserat svar. De uppskattar däremot avgränsade 

och preciserade frågor, framförallt där man få välja svar. Det pekar på att man kan 

samla mer pålitligt material med stängda frågor där elever känner sig mer trygga 

jämfört med öppna frågor där elever har det svårt att beskriva och förklara sina 

tankar. Inte nog med det, de flesta eleverna tror (personlig kommunikation, 3 maj, 

2017) att det är lärare som måste förse dem med allt. Där ingår allt ifrån fakta, 

kunskap, metoder för att utföra uppgifter och föremål som används i skolan (pennor, 

böcker, papper osv). Fenomenet i sig är ganska intressant för det pekar på elevernas 

psykologisk omognad i denna ålder (Steinberg, 2008).  

Intressant punkt som visar stöd i litteraturen (Caulfields, 2007) är att eleverna har 

varit väldigt benägna att delta i undersökningen. Caulfields påpekar att elever tar 

chans att delta i anonyma undersökningar i syfte för att förbättra 

undervisningskvalité. Det betyder i sin tur att elever förväntar att detta kan förbättra 
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deras prestation som i sin tur kan leda till säkrare väg till målen. Man kan utnyttja 

det här fenomenet för att bidra till bättre formativ bedömning och i sin tur lärande 

(Wiliam & Leahy, 2015). 

För att få insikt i hur elever förhåller sig till innehållet i moment hållbar utveckling 

har det varit nödvändigt att avgränsa antal elever (45 stycken i 3 klasser) till just dem 

som nyligen har slutat studera momentet. Författaren är medveten om att det här 

urvalet inte är representativt för alla elever i Sverige för det är bara en skola i 

Västerbotten där undersökning har pågått och antal elever är gnska lågt. Vidare är de 

tre klasserna inte representativa för alla möjliga yrkesförberedande program i 

Sverige. 

En annan metod som används i denna studie är lärarintervju. Denna har visat sig 

svårt att genomföra pga några anledningar. För det första krävs det erfarenhet att 

genomföra muntlig intervju (Patel & Davidsson, 2003). Detta skiljer sig ganska 

markant från vanligt prat och det betyder att det skulle vara önskvärt att inte bara 

genomföra pilotintervjuer utan ha fler tillfällen att öva på. För det andra måste 

intervjuare lära sig följa respondenternas resonemang, ställa ledande frågor och 

följdfrågor. Det betyder att man måste analysera samtalsinnehållet direkt under 

intervju och avgöra vad som krävs för att fortsätta. Det är just det som hävdar Patel & 

Davidsson (2003), dvs att det är viktigt att intervjuare måste ta reda på om svar på 

frågorna stämmer överens med frågeställningarna. Eftersom denna undersökning 

syftar på att samla in material och olika uppfattningar anser författaren att intervjuer 

som syftar på att belysa lärarnas åsikter besvarar undersökningens syfte. Vidare är 

författaren övertygad att validiteten har uppnåtts tack vare följdfrågor där lärarna har 

förklarat sina åsikter närmare och mer preciserat (Patel & Davidson, 2003). Det är å 

andra sidan önskvärt att intervjua fler lärare och vidga undersökningsgränser. För 

det tredje är det avgörande att skapa en vänlig relation som främjar ärliga svar som i 

sin tur är underlag för både hög reliablitet och validitet. Även om de alla tre lärarna 

har haft lite reserverat kroppsspråk från början har dessa tecken försvunnit om 

ungefär de första 5 minuterna. Vidare har jag förklarat för dem att deras svar präglar 

deras egen uppfattning och åsikt och därför inte kan kritiseras, något som vidare har 

skapat trygghet vid intervjun och därför ökat validiteten. 

Ett annat problem som man måste ta hänsyn till är att försöka inte påverka 

respondenternas svar. Det betyder att varken med kroppsspråk eller med ord inverka 

hur respondenten svarar. Bekräftande nickar eller ord som visar hur och vad 

intervjuare tänker bör undvikas (Patel & Davidson, 2003). Jag anser att det kunde 
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vara enklare om man inte känner respondenterna personligen och om man får fler 

tillfållen att öva på intervjua.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
 
Under min VFU praktik har jag märkt hur lågmotiverade vissa gymnasieeleverna är 

och hur mycket ansträngningar behövs det från lärarens sida att fånga upp 

uppmärksamhet och hålla engagemang vid undervisningen. Det ingår i lärarens 

uppgift att medverka och hjälpa eleverna med motivationen (Skolverket, 2015). Läget 

väcker dock stort bekymmer just inom naturkunskap (Skolverket, 2016; Sjøberg & 

Schreiner, 2010). Eleverna uppfattar naturkunskap som ett tråkigt ämne (Jidesjö, 

Oscarsson, Karlsson, & Strömdahl, 2009) även om ett sunt förnuft visar att det är just 

naturkunskapen som har den största kopplingen till verkligheten och därför skulle ha 

större betydelse för både individer och samhället (Oscarsson, Jidesjö, Strömdahl & 

Karlsson, 2009). Utifrån konstruktivistisk teori om lärande (Imsen, 2006) kan man 

konstatera att låg motivation sätter igång moment 22 där den blir en orsak till 

underprestation som i sin tur leder till ännu lägre motivationen. Det blir lärarens 

uppgift att bryta ner mönster, hjälpa eleven finna sin egen motivation och sitt 

intresse samt att stödja den, något som påpekas i läroplanerna (Skolverket, 2011a). 

Vad kan lärare göra för att gynna  elevers motivation? Det finns en uppsjö av 

forskning i detta område, något som har skapat ett antal motivationsteorier (Imsen, 

2006). För mig som blivande lärare anses det extremt viktigt att få insikt om hur det 

är med motivationen i svenska skolor både utifrån teori och utifrån praktik. Därför 

anser jag att denna studie kan återspegla en liten bit av verkligheten och skapa 

förståelse av fenomenet samt väcka uppmärksamhet till det. Dessutom kan resultat 

av denna undersökning upprepas och appliceras i de andra skolorna och kunde 

användas som ett underlag för mer utförliga studier där man kan t.ex. följa 

förändringar i motivationen under tiden. 

Motivationen är ett komplext fenomen som än idag inte går att enkelt beskriva. Den 

måste karakteriseras inte bara av styrka, riktning att agera utan också av varifrån 

eleven öser motivationen, dvs motivationens olika former (Deci & Ryan, 2008). 

Utifrån de avgränsningar som har redogjorts tidigare i uppsatsen och som präglas i 

syftet och frågeställningar har metoden och diskussionen utformats ur förväntan-

värde perspektiv (Eccles & Wigfield, 1995). Förväntan-värde teorin har utvecklats av 

William Atkinson (1964) och har sedan dess kompletterats genom aktiv forskning 
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inom fältet (Eccles och Wigfield, 2010). Två faktorer ases vara viktiga inom teori: 

förväntningar och värde. Förväntningar syftar till hur sannolikt det är för personen 

att dens prestationer, insatser och förmågor kommer leda till framgång, medan 

värde delas upp i intresse, prestation och yttre värde (Eccles & Wigfield, 1995). 

Dessa två grundläggande faktorer bygger upp ett fundament som påverkas av flertal 

andra faktorer som beskrivs av (Eccles 1983; Wigfield & Eccles, 2000) och som 

kommer att behandlas vidare i kommande avsnitten. 

6.2.1. Värdefaktorer 
 
I vårt samhälle råder det tyvärr ett fenomen som återspeglas i stort sett i skolan, 

nämligen att människor blir allt mer besatta av målinriktade tankar och värderingar 

(Imsen, 2006). I läroplanen står det å andra sidan att lärarens uppgift blir att fostra 

ansvarsfulla medborgare som kan ta ansvar för sitt och andras liv i samhälle: ”Det 

betyder att samtidigt som undervisningen ska behandla olika innehåll som till 

exempel miljö och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller 

genmodifiering ska den också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt. Genom att få diskutera och utforska frågor med 

samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla 

naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid” 

(Skolverket, 2011a, s. 126). Dessutom ska elever tillägna sig höga förmågor och 

sociala kompetenser att samarbeta (Forslund Frykedal, 2008). Samarbetsförmåga 

övas genom gruppuppgifter där resultat skapas i samspel med andra deltagare och 

kräver mer än bara kunskaper utan också hög grad av kommunikation och förmåga 

att åstadkomma vänliga sociala relationer (Forslund Frykedal, 2008). Dessa blir ett 

underlag för att applicera i verkliga situationer senare i livet. Tyvärr är det ofta 

individualistiskt tänkande som präglas i skolan och i intervjun pekar Lärare 1 på hur 

målinriktade elever är: ”De vill bara sluta skola och gå att jobba. De är väldigt 

målinriktade i detta”. Detta pekar å andra sidan på att elever saknar 

perspektivtänkande, istället tänker de just på de kortsiktade konsekvenserna (Sjøberg 

& Schreiner, 2010). Lärarna uppmärksammar att kunskaper och förmågor som elever 

tillägnar sig i skolan är underlag för livslångt lärande. Det är inte sällan man 

förändrar profession och då behövs dem. Tyvärr förstår eleverna inte positiva 

långsiktiga värden av utbildning. Resultat av enkätundersökningen visar att bland tre 

värden som finns inom förväntan-värde teori (Eccles & Wigfield, 1995) (Tabell 1, 

Diagram 1 och 3) är det prestation som har större betydelse (Figur 1). 
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Detta kan kopplats till ovandiskuterade fenomen om målinriktning, närmare bestämt 

att det är  viktigare att prestera med uppgifterna och med momentet. Att prestation 

följs i sin tur av relativt låga nivåer av intresse och yttre värde (Tabell 1, Diagram 

1, 2 och 4) pekar på att prestation inte är kopplad till elevers intressen utan att det 

snarare är kopplad till just att åstadkomma ett visst kortsiktigt mål (Berglund, 2011, 

Quvang, 2017). Vidare forskning där man skulle kunna analysera särskilda utfall 

(Diagram 2, 3, 4, 5) och följa elevers svar med t.ex. enskilda intervjuer eller 

intervjuer i fokusgrupper skulle kunna förklara orsakerna och motiv till prestation. 

Enkätsvar stämmer väl överens med resultat av ROSE projekt som demonstrerar att 

svenska elever visar lågt inre intresse för ämnena som undervisar vetenskap (Sjøberg 

& Schreiner, 2010). Samma resultat blir det för de andra Nordiska länderna och 

Japan. Å andra sidan är elever i de utvecklingsländerna mer benägna att studera 

vetenskapsrelaterade ämnen. Detta förklaras med att eleverna har inställning som 

kan beskrivas som ”allt är intressant”. Sjøberg och Schreiner (2010) förtydligar 

fenomenet att eleverna i de utvecklingsländerna värderar utbildning som 

”privilegierad” och därför uppskattar allt innehåll. Och andra sidan är elever i de rika 

industriella länderna mer benägna att se skolan som bördan. Vidare förklaras det i 

rapporten att en låg uppskattning av vetenskapsämnena inte pekar på att eleverna 

överhuvudtaget saknar motivation utan att de finner motivation i de andra ämnena. 

Detta uttrycks med förklaring ”mer selektiva i sina intressen” (Sjøberg & Schreiner, 

2010, s 15). Detta är överens med vad Lärare 3 beskriver, nämligen att elever 

medvetet har valt sitt program och därför är mer intresserade av just yrkesrelaterade 

ämnena. Låg intresse (Diagram 1) pekar dock på väldigt allvarlig situation. Lärare 1 

uttrycker det så här: ”Det finns sällan något inre intresse bland elever.  Och det går 

inte att lära sig något utan inre drivkraften”. Detta är i enighet med Ahl (2004) som 

tydligt pekar på att inre motivationen är definitivt överlägsen. Å andra sidan är det 

omöjligt att veta utifrån enkätundersökningar utan några kommentarfälten (Bilaga 

2) om elever uppskattar vetenskapens framgång som viktigt fenomen. Detta menar 

dock Sjøberg och Schreiner (2010) som visar att elever tror att naturkunskap är viktig 

för samhälle. Låga intresse och yttre värde som framträder i denna studie (Diagram 

1) pekar kanske på att dessa elever inte tror att de kan göra skillnad eller att deras 

insatser är viktiga, något som lärarna också menar.   

6.2.2. Förväntningar/förmågor och uppgiftens svårighetsgrad. 
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I enighet med förväntan-värde teori finns det en tydlig koppling mellan elevers 

förväntningar på sina förmågor, chanser att lyckas med uppgifter och målvärde 

(Eccles & Wigfield, 1995) (Figur 1). Det har vi tydligt sett i form av relativt hög 

positiv korrelationsgrad mellan prestation och förmågor/förväntningar (Tabell 2, 

Diagram 1 och 4). Detta kan skapa en positiv feedback mekanism genom ett 

ömsesidigt påverkande av både faktorer (Ahl, 2004). Vidare poängteras det att 

positiv feedback mekanism skapas eftersom människor som värderar målet högt 

tenderar att ha någorlunda högre förväntningar på sina förmågor. Detta är särskilt 

utpräglat för uppgifter som är någorlunda svårare. Man får bekräftelse av detta i 

resultat av elevundersökningarna (Diagram 1 och 5). Lärarna har också pekat på att 

elever borde ha högre förväntingar på sina förmågor för att lyckas. Samtidigt får 

eleverna känslan att de kan utmana sig själva med svårare och klurigare uppgifter 

som uttrycks med högre värden av svårighet och insatser (Diagram 1, 3 och 5). 

Lärare 2 håller också med: ”Det går att utmana dem lite grann, då och då, med lite 

kontroversiella uppgifter”. Svårighet och insatser har en hög positiv korrelation med 

varandra (Tabell 2), som också visas i tidigare forskning (Eccles & Wigfield, 1995) 

och är ett uppenbart upptäck. Även om uppgifter som uppskattas som svåra kräver 

högre ansträngningar (Diagram 1), kunde man inte hitta negativ korrelation mellan 

svårighet och förmågor/förväntningar i denna studie (Tabell 2). Det kan förklaras 

att lagom svåra uppgifter faktiskt kan öka förväntningar. Man finner stöd för det i 

lärarnas utsago om innehållsanpassning. Lärare 2 påpekar tydligt att elever 

uppskattar någorlunda utmanande uppgifter som gör att de tänjer och kan visa höga 

förmågor t.ex. att resonera och argumentera. Detta är i enighet med läroplanen där 

det står att: "Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana” (Skolverket, 2011a, s.6) och ”Uppmuntra elever som har svårt 

att framföra sina synpunkter att göra det” (Skolverket, 2011a, s.13). 

Att elever tycker ändå att uppgifter i naturkunskap är svåra (Diagram 1) återspeglas 

i artikeln av Schunk et al. (2008) där författarna visar att innehållet i naturkunskap 

uppfattas som svårt. Vid intervju förklarar lärarna att det är viktigt att utgå från 

elevernas egna intressen. De menar att detta kan hjälpa till att elever relaterar sin 

utbildning, det som beskrivs i litteraturen som ”contextualized” eller ”localized 

curriculum” (Sjøberg & Schreiner, 2010). Forskning om lärande förklarar att lärare 

kan åstadkomma detta genom att anpassa uppgifter enligt prestationsförmåga och 

intressen (Imsen, 2006). Å andra sidan varnar Lärare 2 att göra för stora 
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anpassningar. Detta är också uttryckt i läroplanen där det står att elever måste skaffa 

sig större helhetsperspektiv under utbildning (Skolverket, 2011a). Enligt Lärarna 2 

och 3 vill elever få roliga uppgifter. Lärarna påpekar dock at detta är någorlunda 

alarmerande. Det är absolut bättre enligt lärarna om eleverna intresserar sig snarare 

av meningsfulla uppgifter. Lärare 3 förklarar att detta tyvärr beror på elevers ålder 

som stämmer väl överens med litteraturen (Steinberg, 2008).  

En bra balans med uppgiftens svårighetsgrad kan uppnås om man har i åtanke 

tydlighet som Lärare 1 och 3 uppmärksammar. Detta visar också forskning (Hattie, 

2012). Med tydlighet, med att synliggöra lärande kan man åstadkomma bättre 

resultat även på de svåra uppgifterna. Lärare 1 förklarar att tydligheten är nära 

kopplat till vägledning som är absolut viktigt för elever och som Vygotskij menar med 

begreppet ZPD inom sociokulturell teori (Imsen, 2006). 

6.2.3. Andra faktorer som har betydelse inom FV teori. 
 
Eccles och Wigfield (1995) beskriver att det finns en uppsjö av andra faktorer som 

påverkar de två grundläggande, värde och förväntningar/förmågor (Figur 1). Dessa 

är exempelvis sociokulturella faktorer, självuppfyllande profetior; tidigare 

erfarenheter. Lärarna uttrycker starkt att det finns massa av gömda faktorer, särskilt 

familjerelaterade som inte går att veta men som ändå har stort påverkande på 

elevernas inställning, förväntningar på att lyckas och målval. Ahl (2004) förklarar att 

de flesta av elevernas inställningar har tydlig grund i uppfostran och det är både 

föräldrar och tidigare studier som påverkar. Det är oerhört svårt för lärare att 

förändra inställningar som redan har utformats. Alla intervjuade lärarna håller med 

att detta blir en väldigt svårgenomförbar uppgift.  

Misslyckandet ser alla lärarna som ett jättestort problem som påverkar negativt 

elevernas förväntningar, självförtroende. Tyvärr använder elever tidigare 

misslyckanden som utgångspunkt för sina framtidsförväntningar. Lärarna kopplar 

misslyckanden till skolsystemet där elever prövas hela tiden, till familjesituation och 

grupptrycket som också är i enighet med Eccles och Wigfield (1995). Lärarna sätter 

också vikt vid arbetsklimatet som spelar en oerhört stor roll. Det viktigaste blir då att 

skapa ett trevligt och vänligt arbetsklimat där det är tillåtet att göra fel (Aspelin, 

2015). Felaktiga svar används som källor för lärande istället för stämplar på eleverna 

(Wiliam & Leahy, 2015).  Eccles och Wigfield (1995) pekar även på att misslyckandet 

måste analyseras som en separat faktor som direkt kopplas till förväntningar. 
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7. Slutsats 

I det här examensarbetet har kunskap om olika faktorer som påverkar motivation 

bland gymnasieelevers på de yrkesförberedande program utforskats och 

problematiserats (Figur 1). Resultat pekar på att lärare och elever är ganska ense om 

vilka faktorer som är mest inflytelserika och avgörande för motivationen. Eleverna 

sätter högsta målvärdet i att prestera bra med uppgifter, kursmomentet samt att få 

betyg som ger dem möjlighet att gå på arbetsmarknaden. Å andra sidan är de ytterst 

lite intresserade av hållbar utveckling och ser lite viktighet av innehållet för livet 

utanför skolan. Vidare problematiseras i det här arbetet samband mellan prestation, 

uppgiftssvårighetsgrad och förmågor/förväntningar. Till slut poängteras det att det 

finns fler viktiga faktorer som t.ex. sociokulturella bakgrund, tidigare erfarenheter, 

grupptrycket, familjesituation och uppgiftsupplägg som tillsammans utvidgar 

perspektivet på motivationsfenomenet. Det är också ett komplext samspel mellan 

olika faktorer som avslöjas.  

 
8. Vidare forskning 

 
Resultat av examensarbete har avslöjat komplexa samspel mellan olika faktorer. På 

grund av ett flertal avgränsningar har det varit omöjligt att skildra mer nyanserade 

samband mellan dessa faktorer. Det är däremot både möjligt och angeläget att 

fortsätta forskning i denna riktning. 

Till exempel skulle man kunna fördjupa sig genom att använda avancerade 

kvantitativa dataanalysmetoder och inkludera fler skolor i undersökningen. Det är 

oerhört intressant att följa eleverna i deras lärande från åk1 till åk 3 och analysera hur 

motivationen förändras under dessa år och vad som underbygger dessa förändringar. 

Det kan vara viktigt att utifrån mottagna resultat förändra undervisningssätt i 

naturkunskap och studera om det gör skillnad för elevernas motivation. Sådan här 

studie kräver större insatser och måste genomföras i några år för att uppmärksamma 

skillnader och förändringar. Resultat kan direkt tillämpas i skolor för att förbättra 

undervisningskvalité. Det är också möjligt att studera problematiken utifrån 

psykologiskt perspektiv i framtiden, dvs hur familjesituation, uppfostran och 

omgivning bidrar till olika faktorsvikten. 

Till slut finns det andra motivationsteorier som beskriver aspekter ur andra 

synvinklar. Som det har pekats i inledningen av detta examensarbete är det ofta ett 
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tecken på att teorierna inte är fullständiga (Tegmark, 2014) och att man borde sträva 

efter att hitta mer omfattande teori som kan både förklara nuvarande data och 

förutspå andra möjliga utfall relevanta för motivationsforskningen. 

 

Tack! 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Madelen Bodin som hjälpte mig med 

examensarbete. 

Ett lika stort tack till mina 2 VFU handledare i skolan samt till alla de trevliga elever 

som har deltagit i undersökningen. 

Jag vill också tacka Lennart Hamberg för värdefulla kommentarer och feedback. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Samtycke 

”Lärarkandidat Dmitry Kremnev skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig som 

finns i denna frågeformulär. Dessa uppgifter kommer att behandlas för att skriva 

examensarbete för KPU, Umeå Universitetet. Uppgifter innehåller information om 

gender, ålder och svar på 33 frågorna om undervisningen som är angivna i 

frågeformulär. Denna undersökning är frivillig och anonym. Det betyder att du avgör 

själv om du vill delta och vilka frågor du vill ge svar till. Uppgifterna kommer att 

behandlas av Dmitry Kremnev. Uppgifterna kommer inte användas för kommersiellt 

bruk. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att få information om 

hur dina uppgifter behandlas.  

Jag samtycker till att Dmitry Kremnev behandlar mina personuppgifter i enlighet 

med det ovanstående”. 



  54 

 

Bilaga 2: Faktorer, constructs och frågeställningar 

Frågenum
mer i 

enkäten 

Frågor 

1 

Fa
kt
o
r 
– 
V
är
d
e 
(V
al
u
e)
 

C
o
n
st
ru
ct
 1
 ‐
 

In
tr
es
se
 

Generellt sett tycker jag att hållbar utveckling är ... (1‐ väldigt tråkig; 7 ‐ jätteintresant) 

7  Hur mycket gillar du innehållet i hållbar utveckling? (1 ‐ gillar inte alls; 7 ‐ gillar mycket) 

2 

C
o
n
st
ru
ct
 2
 ‐
 P
re
st
at
io
n
 

Är de insatser för att prestera bra i uppgifter inom hållbar utveckling värt för dig? (1‐ inte alls värt; 7 ‐ mycket värt) 

8  För mig att vara bra med uppgifter i hållbar utveckling är... (1 - inte alls viktigt; 7 - jätteviktigt 

13  Hur viktigt är det att få bra betyg för dig? (1 ‐ inte alls viktigt; 7 ‐ jätteviktigt) 

3 

C
o
n
st
ru
ct
 3
 –
 

Yt
tr
e 
vä
rd
e
 

Hur viktigt är det du lär dig inom hållbar utveckling för din framtids sysselsättning? (1 - inte alls viktigt; 7 - jätteviktigt) 

9  Hur viktigt är det du lär dig inom hållbar utveckling för det du sysslar med i vardagen utanför skolan? (1 ‐ inte alls viktigt; 7 ‐ jätteviktigt) 

4 

Fa
kt
o
r 
– 
Fö
rv
än
tn
in
ga
r/
Fö
rm

åg
o
r 

(E
xp
e
ct
an
cy
/A
b
ili
ty
) 

C
o
n
st
ru
ct
 4
 –
  F
ö
rv
än
tn
in
ga
r/
Fö
rm

åg
o
r  Om du jämför dig med de andra eleverna i klassen, hur bra förväntar du dig att klara momentet hållbar utveckling? (1 ‐ inte alls bra; 7 ‐ 

jättebra) 

10  Hur bra, enligt dina förväntningar, kommer du att klara  momentet hållbar utveckling? (1 ‐ inte alls bra; 7 ‐ jättebra) 

14  Hur bra är du med uppgifter inom momentet hållbar utveckling? (1 ‐ inte alls bra; 7 ‐ jättebra) 

17 
Om du placerar alla elever på en skala från de sämsta till de bästa inom momentet hållbar utveckling, var placerar du DIG på en skala? (1 ‐ 
de sämsta; 7 ‐ de bästa) 

19  Hur går det för dig med momentet hållbar utveckling? (1‐ inte alls bra; 7 ‐ jättebra) 

5 

Fa
kt
o
r–
 U
p
p
gi
ft
ss
vå
ri
gh
et
sg
ra
d
 (
D
if
fi
cu
lt
y 
Le
ve
l o
f 
th
e 
Ex
ce
rc
is
e
) 

C
o
n
st
ru
ct
 5
 –
 S
vå
ri
gh
et
 

Generellt sett, hur svår är hållbar utveckling för dig? (1 ‐ inte alls svårt; 7 ‐ jättesvårt) 

11  I jämförelse till de andra elever i klassen hur svårt är hållbar utveckling  för dig? (1 ‐ jättesvårt; 7 ‐ inte alls svårt) 

15  I jämförelse till de andra ämnen, hur svårt är hållbar utveckling? (1 ‐ jättesvårt; 7 ‐ inte alls svårt) 

6 

C
o
n
st
ru
ct
 6
 –
 In
sa
ts
 

Hur mycket  måste du anstränga dig för att vara bra med hållbar utveckling? (1 ‐ inte alls; 7 ‐ jättemycket) 

12  Hur mycket  måste du anstränga dig för att få bra betyg? (1 ‐ inte alls; 7 ‐ jättemycket) 

16  Hur mycket  måste du studera innan provet för att få bra betyg? (1 ‐ inte alls; 7 ‐ jättemycket) 

18 
För att vara bra med hållbar utveckling måste jag jobba... (1 ‐ hårdare med hållbar utveckling än med de andra ämnen; 7 ‐ hårdare med de 
andra ämnen än med hållbar utveckling) 
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