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Sammanfattning 
Syftet med studien är att ta reda på vad som får eleverna att söka sig till Fordonsprogrammets 

inriktning Transportteknik. Studien undersöker även hur utbildningen motsvarat elevernas 

förväntningar samt hur eleverna ser på sin motivation att slutföra studierna. Som metod har 

jag valt att göra en enkätundersökning bland elever i årskurs två och tre på Transportteknik på 

en gymnasieskola. Jag har lagt stor vikt vid att informanterna ska förbli anonyma. Enkäten 

hade till största delen öppna svar för att jag ville minska risken att styra elevernas svar och för 

att få reda hur eleverna ser på sina studier ur deras perspektiv. Enkäten kompletterades med 

att jag intervjuade ett antal elever i båda årskurserna. Intervjuerna genomfördes med enkäten 

som utgångspunkt och syftade till att få ökad förståelse för elevernas svar. De elever som har 

sökt sig till Transportteknik har genom sina svar visat att de ser sig själva som motiverade. 

Det är något som även bekräftas av deras argument om vad som fått dem att söka sig dit. 

Studien visar även att det finns utrymme för förbättringar när det gäller den information som 

eleverna fått innan de sökt sig till Transportteknik. När det gäller att avsluta studierna så är det 

främst ökat stöd från lärarna som eleverna efterlyser, även om merparten säger att de är 

motiverade nog att klara studierna ändå. 

 

Nyckelord: Yrkesprogram, Intresse, Arbete, Körkort 

 

 

 

 



 

2 
 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 3 

Syfte ..................................................................................................................................................... 3 

Frågeställningar ................................................................................................................................... 4 

Definitioner ......................................................................................................................................... 4 

Tidigare forskning .................................................................................................................................... 5 

Vikten av att forska ur elevens perspektiv .......................................................................................... 5 

Elevens mål har betydelse för motivationen ...................................................................................... 5 

Lärarens och skolans betydelse för elevens framgång i skolan .......................................................... 7 

Metoder ................................................................................................................................................. 10 

Urval .................................................................................................................................................. 11 

Reliabilitet och validitet ..................................................................................................................... 11 

Genomförande ...................................................................................................................................... 13 

Resultatet .............................................................................................................................................. 14 

Analys .................................................................................................................................................... 22 

Vad får eleverna att söka sig till Fordonsprogrammets inriktning Transportteknik? ....................... 22 

Hur har utbildningen varit i förhållande till elevernas förväntningar? ............................................. 22 

Hur ser eleverna på sin motivation att slutföra studierna? .............................................................. 23 

Hur kan man höja elevernas motivation? ......................................................................................... 24 

Diskussion .............................................................................................................................................. 25 

Metodkritik ........................................................................................................................................ 27 

Slutsatser ........................................................................................................................................... 27 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 28 

Bilaga 1 Enkäten ....................................................................................................................................... I 

Bilaga 2 Fördelningen av elevernas svar på fråga 9-15 ........................................................................... V 



 

3 
 

Inledning 
I årskurs ett på Fordonsprogrammet får eleverna välja mellan fem olika inriktningar som de 

sedan går i årskurs två och tre. (Skolverket, 2011b) De elever som kommer in på 

Fordonsprogrammets inriktning Transportteknik hamnar i en gyllene sits om de sköter sina 

studier. Eleverna utbildas till yrkeschaufförer och får möjlighet att under gymnasietiden ta 

körkort för personbil, lastbil och lastbil med tungt släp. Eleverna kan ta förarbevis för 

hjullastare, kran och truck. De kan även få andra behörigheter som exempelvis ADR 

(transport av farligt gods) och Arbete på väg (ett intyg som många arbetsgivare kräver för 

arbete runt våra vägar). Eleverna får också möjlighet att ta Yrkeskompetensbevis, YKB, som 

krävs för att få utföra godstransporter med tunga lastbilar.  

 

Eleverna som sköter sina studier går en gyllene arbetsmarknad till mötes. Alla elever ska ha 

minst 15 veckors praktik, Arbetsplatsförlagt lärande, hos olika arbetsgivare under sina 

sammanlagt tre år på Fordonsprogrammet. (Skolverket, 2011a) Där knyter många elever 

kontakter och får möjlighet att visa vad de kan. Det har visat sig att eleverna ofta har 

erbjudande om anställning redan långt innan de går ut gymnasiet. Många av eleverna får 

erbjudanden från flera arbetsgivare. Vissa får börja med tillfällig anställning, som 

semestervikariat, men många får tillsvidareanställning direkt.  

 

Trots dessa synbarligen goda förutsättningar, är det många elever som har svårt att komma 

framåt och som verkar ointresserade eller omotiverade. Eleverna ägnar mycket tid åt sådant 

som inte har med skolan att göra och de går inte framåt i den takt som de bör.  

 

Det är lätt att tänka att man ska se vad man kan göra för att höja motivationen, men då var 

frågan om motivationen saknades i elevens ögon? 

 

Ur dikten Till eftertanke  

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där. (Kierkegaard, 1999, s. 286) 

  

Alltså avsåg jag med min undersökning att börja från början och ta reda på vad som fått 

eleverna att söka sig till Transportteknik och vad som motiverar dem i deras studier. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att ta reda på vad som motiverade eleverna att söka sig till 

Fordonsprogrammets inriktning Transportteknik, och även vad som motiverar dem att 

studera. Jag avsåg även att undersöka vad man kan göra i de fall eleverna har behov av att 

höja motivationen. I utbildningen ingår en hel del teori och jag tror att mängden teori 

överraskar många nya elever eftersom det är en praktisk inriktning, varför jag även ville ta 

reda på hur eleverna har upplevt utbildningen så här långt. 

 



 

4 
 

Frågeställningar 
Utifrån syftet jag tagit fram följande frågeställningar 

 Vad får eleverna att söka sig till Fordonsprogrammets inriktning 

Transportteknik? 

 Hur har utbildningen varit i förhållande till elevernas förväntningar? 

 Hur ser eleverna på sin motivation att slutföra studierna? 

 Hur kan man höja elevernas motivation? 

 

Definitioner 
I uppsatsen förekommer en del begrepp och förkortningar som jag vill förklara här. 

 

Motivation är ett centralt begrepp i min undersökning. Hur definierar man motivation? Enligt 

Giota (2002) är det en svår uppgift eftersom det är ett begrepp som har blivit definierat på så 

många olika sätt inom både pedagogik, psykologi och pedagogisk psykologi. 

 

Det är alltså inte helt enkelt att beskriva vad motivation är ur vetenskaplig synvinkel. Jag har 

valt att använda följande definition hämtad ur SOU 2000:19, där säger man att motivation är:  

 

”lust och vilja att lära” – motivationsbegreppet innefattar alltså en avsikt och ambition att lära 

och denna avsikt är nära knuten till intresset och lusten från elevens sida inför 

”inlärningsprojektet” (Börjeson, 2000, s. 32) 

 

Transportteknik är en av fem inriktningar som eleverna kan söka till i årskurs två på 

Fordons- och Transportprogrammet. Eleverna går alltså årskurs ett gemensamt oavsett 

inriktning. Fortsättningsvis kommer jag använda begreppet Transportteknik 

 

Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. 

Inriktningen kan leda till arbete som yrkesförare. (Skolverket, 2011b) 

 

Yrkeskompetensbevis förkortas YKB och är lagstadgad för att få utföra godstransporter med 

tunga fordon. YKB får eleverna efter bland annat ett teoretiskt prov på Trafikverket. Orsaken 

till att jag nämner provet, är att detta är ett prov som visat sig vålla eleverna vissa svårigheter 

och det är återkommande i deras svar. 

 

Kompetenskraven innebär i stort att förarna ska ha kunskap om fordon och olika typer av 

transporter. De ska också känna till de regler och bestämmelser som styr hur godstransporter och 

persontransporter ska genomföras. Förarna ska också ha kunskap om arbetsmiljö, trafiksäkerhet 

samt service och logistik (Vägverket, 2008, s. 3) 

 

Arbetsplatsförlagt lärande förkortas APL. Alla elever ska ha minst 15 veckors praktik, 

APL, hos olika arbetsgivare under sina tre år på Fordonsprogrammet. (Skolverket, 2011a) 



 

5 
 

Tidigare forskning 
Det finns en hel del forskning inom området motivation i skolan. Den forskning jag har läst 

ger i stora drag en enhetlig bild av motivationsforskningen. Det finns dock olika vinklingar 

och fokus. I detta kapitel tar jag upp delar av den forskning jag läst.  

 

Vikten av att forska ur elevens perspektiv 
Att forska om hur eleverna uppfattar skolan och hur eleverna ser på motivation, är inte helt 

lätt. Man ska till att börja se eleven som en individ och se till varje elevs specifika behov och 

förväntningar.  

 

Artikeln visar på några av de många olika sorters hinder som ligger till grund för vårt sätt att 

betrakta och därmed forska kring begreppet elevmotivation samt faktorer som tycks kunna främja 

elevernas motivation i såväl skolan som utanför och över tid. (Giota, 2002, s. 279) 

 

Det Giota (2002) bland annat betraktar som hinder är att såväl forskare som lärare måste 

försöka se det ur elevernas perspektiv. Och hur man än gör som vuxen, blir det i regel en mer 

eller mindre kvalificerad gissning av hur eleverna uppfattar skolan och skolans målsättning. 

För att lyckas se elevens inre värld och se hur det ser ut ur elevens synvinkel kan man inte 

bara se till vad som sker i skolan utan man måste som lärare även se till elevens totala 

situation.  

 

Forskning kring elevers skolmotivation visar dock att om de vuxna skall kunna nå elevernas inre 

värld och deras verklighet krävs det att de också reflekterar över och tar hänsyn till elevernas 

totala livssituation. (Giota, 2002, s. 285) 

 

Vill man som vuxen verkligen nå elevens inre och se det ur elevens synvinkel, måste man 

alltså bortse från sitt eget perspektiv och sätt sig in ett större sammanhang och tidsperspektiv 

än vad man som vuxen gör i vanliga fall. (Giota, 2002) 

 

Jenner (2004) är inne på samma linje och menar att med perspektivseende går man utan för 

sitt eget perspektiv så långt det går och försöker se det ur elevens perspektiv. Genom att göra 

det kan man få förstålelse för beteenden och tankar hos eleven som verkar ologiska. 

 

Det gäller att möta den andre utifrån dennes livssituation och upplevelse av världen. 

”Irrationella” tankar och beteenden kan bli begripliga om de förstås mot bakgrund av individens 

nuvarande situation och livshistoria. (Jenner, 2004, s. 25) 

 

Elevens mål har betydelse för motivationen 
Usher (2012) talar om två olika typer av mål, lärandemål och prestationsmål, eller om man så 

vill inre och yttre motivation. Lärandemål innebär att eleven själv är inställd på att lära sig nya 

saker, få nya kunskaper, utveckla sin kompetens eller fylla egna kriterier. Dessa anses ge 
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bättre resultat än prestationsmål som innebär att eleven lär för att fylla andras krav, 

exempelvis föräldrars eller lärares krav.  

 

För att lyckas som lärare måste man ta hänsyn till elevens egna mål. Forskning visar att om 

man inte tar hänsyn till elevens egna mål med studierna, utan bara ser till skolans mål 

exempelvis, riskerar man att göra mer skada än nytta. Det vill säga om eleven tvingas anpassa 

sina egna mål och sitt inre för att tillgodose skolans och de vuxnas mål är sannolikheten stor 

att eleven tappar sin motivation till lärande. 

 

Att kräva att eleverna skall anpassa sin inre värld och verklighet, för att uppföra sig i enlighet 

med de vuxnas krav och förväntningar – att gå in för att lära för andra och därmed bli yttre 

motiverade – är en av de faktorer som forskning om inre motivation visat mest bidrar till att 

elever tappar sin egen motivation att lära i skolan. (Giota, 2002, s. 285) 

 

Även Hugo (2011) håller med om detta och säger att faktorer som prov, läxor och betyg kan 

vara ett hinder för lärande inom vissa elevgrupper. Han menar exempelvis elever med lågt 

självförtroende eller elever som har negativa erfarenheter av att misslyckas. Det är en 

balansgång för lärarna att hålla motivationen hos eleverna uppe. Går man över gränsen, kan 

eleven tappa motivationen och övergå i ett mer självdestruktivt beteende. Ett beteende som 

kan yttra sig på så vis att eleven inte studerar inför prov exempelvis. Med andra ord är det 

fullt möjligt att de elever som går omkring och ser ointresserade ut har tappat motivationen 

och har övergått till att skydda sig själva. 

 

För att skydda sin självkänsla ger elever med svårigheter i skolan upp sin egen motivation att 

lära i skolan och går in för ett självdestruktivt lärande såsom att inte läsa inför prov eller göra 

sina läxor. Deras misslyckande förklaras då av dem själva med att de ändå inte hade läst på 

(Giota, 2002, s. 284) 

 

Forskarna menar att elevens mål med studierna har stor vikt för motivationen. Det gäller både 

mål som eleven har för stunden och mål som är på längre sikt. 

 

Samtliga nutida motivationsforskare är dock överens om att elevers motivation innefattar deras 

egna nutida och framtida mål med att gå i skolan (Giota, 2002, s. 288) 

 

Mål som eleven har definierat själva har som tidigare nämnts en positiv inverkan på eleven. 

Dessa mål är mer greppbara för eleven och ses som att de är inom räckhåll. (Hugo, 2011) Att 

eleven ska få definiera egna mål för sina studier finns även beskrivet i läroplanen, som även 

säger att skolan ska se till eleven får hjälp med att ta fram dessa mål (Skolverket, 2011b) 

 

 Det har visat sig att elever som planerar för framtiden och har mål som är mer långsiktiga, 

som tillexempel att studera för att kunna välja olika utbildningar eller yrken, har lättare att 

klara sina studier och lyckas än de elever som har kortsiktiga mål som att lära sig för att klara 

kortsiktigare mål, som att klara en uppkörning exempelvis. 
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… elever som strävar efter mer långsiktiga mål såsom att gå i skolan och lära sig för att kunna 

välja olika utbildningar, yrken och jobb i framtiden är generellt sett mer framgångsrika i skolan 

över tid än elever som strävar efter mer kortsiktiga mål såsom att använda förvärvade kunskaper 

och färdigheter inom olika konkreta livssituationer. (Giota, 2002, s. 295) 

 

Om eleverna får inflytande över sina studier och möjlighet att göra egna val så väcker man 

samtidigt deras motivation för skoluppgifterna. Man kan exempelvis låta klassen vara delaktig 

i planeringen av undervisningen. (Giota, 2002) Detta är något som även beskrivs som mål och 

riktlinjer i läroplanen. 

  

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att 

ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 

dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för 

deras inflytande över utbildningen. (Skolverket, 2011b) 

 

Lärarens och skolans betydelse för elevens framgång i skolan 
Läraren kan genom exempelvis sitt arbetssätt och sina strategier påverka även elever som är 

mindre motiverade. Tillgångar i klassrummet och vilken sorts relation läraren skapar med 

eleverna påverkar också motivationen.  

 

Teachers can affect these motivational factors through the ways in which they interact with 

students, the strategies they use to address low motivation, their use of classroom assessments, 

and the strength and type of relationships they foster with students. (Usher, 2012, s. 5) 

 

Jenner (2004) säger att ett gott bemötande från lärarens sida är basen för motivationsarbetet 

och menar med det att läraren ska arbeta för att inte elevernas beroendeposition förstärks. I en 

undersökning har det visat sig att två procent av eleverna känner sig mobbade av kamraterna 

medan fyra procent av eleverna känner sig mobbade av någon lärare. Det kan vara saker som 

att göra sig rolig på elevens bekostnad eller se ned på eleven. Händelser som förstärker 

elevens underläge. 

 

… det kan handla om sådant som att ironisera över elevens svar, att göra sig rolig på elevens 

bekostnad, att misstro eleven, se ned på eleven; allt som förstärker elevens känsla av underläge. 

(Jenner, 2004, s. 32) 

 

Grunden till att det generellt finns så många omotiverade elever i skolan anses vara ett 

samhällsproblem eftersom det saknas alternativ till skolan för ungdomar under nitton år. 

Skolan passar inte alla.  

 

Arbetsmarknaden för ungdomar utan gymnasieutbildning försvann i slutet på 1990-talet och det 

saknas andra alternativ för sextonåringar än att gå gymnasiet (Hugo, 2011, s. 17) 

 

Hugo säger att skolan har två val när det gäller elever som har låga betyg och bristande 

motivation. Det ena alternativet är att man betraktar gruppen av elever som obildbar och 
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avsätter inga resurser, för att det betraktas som slöseri. Det andra alternativet är skolan tar alla 

elevers rätt till utbildning på alvar och skapar miljöer som är anpassade för alla elever. 

 

… att skolan tar alla elevers rätt till meningsfull utbildning på allvar och skapar anpassade 

miljöer för alla, såväl pedagogiskt som organisatoriskt. (Hugo, 2011, s. 20) 

 

De uppgifter eleverna får och de aktiviteter som genomförs i skolan är avgörande för vilken 

sorts motivation eleverna kommer att få. Det är viktigt att dessa uppgifter och aktiviteter 

förklaras för eleverna för att de ska förstå betydelsen av dem i samband med deras eget 

lärande. Att ta fram rätt nivå på uppgifter och aktiviteter är hjärtat i undervisningen. 

Uppgifterna/aktiviteterna får inte vara för lätta så att de blir tråkiga och de får inte vara för 

svåra så att de skapar oöverskådliga problem. De ska kunna lösas ”med viss ansträngning”. 

(Giota, 2002, s. 297)  

 

Lärarens betydelse för elevernas motivation är stor, hur man närmar sig ett ämne kan ha 

avgörande betydelse för elevernas engagemang. Om en lärare kan väcka känslorna av 

kompetens, intresse, självbestämmande och anknytning hos eleverna så bör det resultera i 

ökad motivation. 

 

Classroom instruction is important, and how an instructor approaches a topic can determine 

whether students are engaged. Research suggests several strategies teachers can use to more 

closely align their instruction with motivational theory, which implies that if teachers can find 

ways to spur feelings of competence, autonomy, interest, and relatedness, students should respond 

with increased motivation. (Usher, 2012, s. 5) 

 

Läraren bör uppmuntra eleverna att koppla samman skolans mål med elevernas egna mål och 

uppmuntra till självständighet. Att vara allt för övervakande har en negativ effekt på lärandet. 

De lärare som är bättre på att identifiera elever med låg motivation, är också bättre på att höja 

motivationen hos eleverna. 

 

 Teachers whose instructional styles encouraged autonomy were also more effective motivators, 

while those who reported a more controlling style were less effective motivators. Not surprisingly, 

teachers who were better at recognizing low motivation were also better at increasing it. (Usher, 

2012, s. 6) 

 

Läraren får vara uppmärksam på hur innehållet i undervisningen presenteras. Det som för en 

elevgrupp kan vara till nytta, kan framstå som meningslöst för en annan elevgrupp. Allt beror 

på deras bakgrund och erfarenheter. (Hugo, 2011)  

 

Att uppmuntra till kunskap och förståelse i stället för betyg och prestationer leder till mer 

engagerade elever med bättre självförtroende. Dessa elever får följaktligen större tillit till sina 

kunskaper och oroar sig mindre för hur de presterar. 

 

Teachers who emphasized mastery and understanding rather than grades and performance, 

embraced the belief that effort would bring success, and encouraged students to take on risks and 
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challenges ultimately had students who were more engaged, performed better, had higher self-

confidence about their abilities, and were less concerned about their performance. (Usher, 2012, 

s. 7) 

 

Fyra steg för att göra lärarna bättre på att motivera eleverna (Usher, 2012): 

 Utbilda alla lärarna så att de kan identifiera elever som riskerar att tappa motivation. 

Det är bättre än att vänta på att eleverna ska be om hjälp. 

 Utbilda lärarna i olika tekniker att motivera eleverna. 

 Elevers motivation verkar frodas i en social, omtänksam klassrumsmiljö där lärarna 

har höga förväntningar på alla eleverna. 

 Informera lärare om vikten av att blanda in föräldrarna i barnens utbildning. Utbilda 

lärarna i olika sätt att engagera familjerna. 

 

Lärarnas attityd mot eleverna och deras förväntningar på eleverna beskriver Hugo (2011) som 

en viktig faktor i elevernas lärande. På de teoretiska programmen har lärarna i regel högre 

förväntningar och det gör att eleverna lyckas bättre och får högre betyg.  

 

Eleverna på yrkesinriktade program kritiserar ofta kärnämnena. Eleverna har valt 

yrkesprogrammen av intresse och upplever att kärämnena inte anpassas efter deras intressen 

utan att lärarna mer gör som de brukar med de teoretiska programmen. Ett sätt som har gett 

goda resultat och som går ut på att skapa en lärandemiljö för kärnämnen som är mer anpassad 

för elever på yrkesprogrammen är att använda sig av ”infärgning”.  

 

Infärgning innebär att kärnämnet integreras i programmets karaktärsämnen. Det betyder att 

karaktärsämneslärare och kärnämneslärare måste samarbeta mer för att det ska fungera 

tillfredsställande och upplevas som en helhet för eleverna. (Hugo, 2011, s. 33) 
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Metoder 
Jag har valt att använda mig av enkäter och halvstrukturerade intervjuer. Enkäterna användes 

för att täcka in en större grupp, gruppenkäter.  

 

Gruppenkäter: Ett vanligt sätt att vid ett visst tillfälle göra en beskrivande undersökning bland 

grupper av personer, t ex skolklasser… (Dahmström, 1996, s. 55) 

 

Gruppenkäter har sina fördelar i att många personer kan undersökas snabbt. Det är dessutom 

liten risk för bortfall på grund av vägran, alltså att de tillfrågade nekar att delta i enkäten. Som 

nackdelar räknas risk för påverkan av gruppledare och att man har svårt att ta ny kontakt med 

de tillfrågade om svaren är otydliga. (Dahmström, 1996) 

 

Frågorna var fasta men endast en av frågorna hade fast svarsalternativ. Man ska försöka 

använda fasta svarsalternativ eftersom de är både lättare att besvara och att analysera. 

(Johansson & Svedner, 2010) Detta är dock en elevgrupp som inte blir tillfrågade så ofta om 

vad de tycker och tänker, så jag ville se vad de hade att säga utan att styra dem allt för 

mycket.  

 

Man tar ofta öppna frågor i en enkät för att respondenterna ska kunna berätta om något de har 

starka åsikter om. (Bell, 2006, s. 226) 

 

Jag hade i samband med flera av frågorna hjälptexter med exempel för att hjälpa dem att 

förstå vad jag var ute efter. För att öka förståelsen för deras svar och deras tankar runt ämnet 

har jag även genomfört ett antal halvstrukturerade intervjuer med enkäterna som bas. 

Svårighet att tolka svaren är en svaghet som anges för öppna frågor. (Dahmström, 1996) 

 

Att det är öppna frågor innebär även att antalet svar på frågorna var olika. Vissa elever gav 

flera svar på de öppna frågorna andra gav ett svar, medan vissa inte svarade alls. 

 

Från fråga 9 och fram till och med fråga 15 använder jag ”skalfrågor”. (Bell, 2006, s. 218) 

Frågorna består av påståenden och eleverna får svara med att markera på en skala från ”Jag 

instämmer helt”, till ”Jag instämmer inte alls”, se Figur 1.  

 

 
Figur 1 Skalan på frågorna där informanterna graderat sina svar i enkätfrågorna 9-15 

För att underlätta bearbetningen av skalfrågorna har jag använt mig av ”kodning”. (Bell, 

2006, s. 214) Jag har tilldelat skalan värden från, 1 till 5, där 1 innebär ”Jag håller inte alls 

med” och 5 innebär ”Jag håller med helt”. Jag hade även med en möjlighet för eleverna att 

ge en kommentar ifall de inte höll med helt. ”Om du inte håller med helt…”, se Bilaga 1 
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Jag har gjort en tematisk analys där man grupperar svaren från undersökningen i olika teman 

och även knyter an till tidigare forskning. (Braun & Clarke, 2006) De teman jag har valt är 

arbetets frågeställningar.  

 

• Vad får eleverna att söka sig till Fordonsprogrammets inriktning Transportteknik? 

• Hur har utbildningen varit i förhållande till elevernas förväntningar? 

• Hur ser eleverna på sin motivation att slutföra studierna? 

• Hur kan man höja elevernas motivation? 

Urval 
Min avsikt var att göra en fallstudie på ett antal elever som går Transportteknik. Jag besökte 

en gymnasieskola som har såväl teoretiska som praktiska program. Eleverna kommer från ett 

geografiskt sett stort område. 

 

Första tanken var att endast dela ut enkäten till en klass i årskurs två, men jag beslutade sedan 

att utöka till en klass i årskurs tre, för att lättare kunna tillgodose de Forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002) beträffande anonymitet. Ett allt för begränsat urval 

skulle lättare identifiera såväl skolan som klassen i fråga och därmed individerna. Det innebar 

även att jag fick ett större undersökningsmaterial att bearbeta och att jag fick en ett bredare 

spektrum av åsikter.  

 

När det gäller de forskningsetiska principerna började jag varje enkättillfälle med att 

presentera syftet med enkäten och examensarbetet för de närvarande eleverna. Jag upplyste 

dem om vad de forskningsetiska principerna var och vad de innebar. Samtliga tillfrågade i de 

båda besökta klasserna ville delta i enkäten. Totalt var det 33 elever som svarade på enkäten. 

 

När det gäller intervjuer blev det ett naturligt urval med hjälp av kravet på frivillighet i de 

Forskningsetiska principerna, som säger att en person som medverkar i en undersökning får 

själv bestämma hur länge denne vill delta.  

 

Regel 3: De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma 

om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att 

detta medför negativa följder för dem. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10) 

 

Av de närvarande eleverna i den första klassen var det fyra stycken som ville fortsätta 

undersökningen efter enkäten och även delta i intervjun. För att hålla en sorts balans mellan 

de två grupperna, valde jag att prata med fyra elever även i den andra klassen, även dessa fyra 

var frivilliga. 

Reliabilitet och validitet 

Frågorna i enkäten är utformades på ett sådant sätt att de skulle ge svar på undersökningens 

frågeställningar. (Johansson & Svedner, 2010) För att minska risken för feltolkningar av 

informanternas svar genomfördes även ett antal intervjuer. Intervjuerna skulle ge en tydligare 

bild av enkätsvaren. Frågorna hade en hjälptext för att förtydliga syftet med dem, se Bilaga 1, 

och jag gav en kortare presentation av arbetet och frågorna inför varje enkättillfälle. Frågorna 
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testades på en mindre grupp i årskurs tre innan enkäten genomfördes i årskurs två. Allt för att 

minska risken feltolkningar av frågorna från informanternas sida och därmed öka kvalitén på 

undersökningen. Som tidigare nämnts, kom tillslut även årskurs tre att ingå i undersökningen. 

 

När det gäller generaliseringar så är den undersökta gruppen förhållandevis liten om man ser 

till möjligheterna att generalisera i någon större omfattning utanför den aktuella skolan. Jag 

räknar dock med att det ger en god bild av situationen i den undersökta gruppen som helhet, 

även om chansen är att inte alla elever var närvarande. 
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Genomförande 
Enkäterna (bifogas som Bilaga 1) utformades i samråd med min handledare och utformades 

för att passa elevgruppen och undersökningens frågeställningar på bästa sätt. Som tidigare 

nämnts ger fasta svarsalternativ högst svarsfrekvens och högst reliabilitet, men jag ville som 

sagt få lite mer bredd i svaren. 

 

Jag började med att testa enkäten på åtta av eleverna i årskurs tre för att se om jag hade gjort 

frågorna nog tydliga och även för att se vilken typ av svar jag fick. Eftersom eleverna inte 

hade något att invända mot hur enkäten var utformad, besökte jag målgruppen som var en 

klass i årskurs två.  

 

Precis som Dahmström (1996) skriver om gruppenkäter blev bortfallet litet, i detta fall blev 

det inget bortfall bland de närvarande eleverna. Innan eleverna började fylla i enkäten frågade 

jag efter frivilliga som kunde tänka sig att delta i en intervju med enkäten som bas. Det 

resulterade att i att fyra elever ställde upp. 

 

Efter att ha gått igenom alla enkäterna såg jag att även om svaren till stora delar var lika 

mellan testgruppen från årskurs tre och målgruppen i årskurs två så fanns det skillnader i 

svaren i framförallt den andra halvan av enkäten. Det vill säga den delen som handlar om hur 

eleverna upplevt utbildningen och om elevernas motivation. Det gjorde att jag bestämde mig 

för att utöka undersökningen och att även elever från årskurs tre fick vara med i 

sammanställningen. För att få balans på antalet informanter i grupperna i årskurs två och tre, 

delade jag ut enkäten till ytterligare ett antal elever i årskurs tre. Att eleverna i årskurs tre fick 

svara på enkäten vid två olika tillfällen tror jag inte har påverkat resultatet, ingen elev har 

svarat på enkäten mer än en gång. Ingen av de tillfrågade eleverna har nekat att delta i 

enkätundersökningen.  

 

Svaren från enkäten har jag bearbetat såtillvida att jag har försökt kategorisera (Bell, 2006) 

dem för att de ska vara lättare att överblicka. Ofta har eleverna gett liknande svar men använt 

lite olika formuleringar.   

 

Intervjuerna genomfördes direkt efter enkäten i samma klassrum, de övriga eleverna hade fått 

lämna lokalen. Intervjuerna tog cirka 15 till 20 minuter per elev. När det gäller intervjuerna 

har jag använt dem för att få större förståelse för vad eleverna menar med sina svar, och i 

vissa fall även för att utveckla svaren något. Intervjuerna dokumenterade jag genom att göra 

anteckningar på respektive elevs enkätsvar. Jag bad de elever som skulle intervjuas att behålla 

sina enkätsvar till intervjun. Intervjuerna redovisas inte separat utan resultatet från dem 

redovisas som del av svaren från enkäten. Intervjuerna gav en större förståelse för de skriftliga 

svaren, mer än att de gav nya svar. 
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Resultatet 
Nedan redovisas resultatet från enkäterna och intervjuerna. Det är sammanlagt 33 elever som 

har deltagit i enkäterna och det är åtta elever som jag har intervjuat. 

 

Enkäterna bestod av 18 frågor fördelade på sammanlagt fyra sidor, se Bilaga 1. Eftersom att 

jag inte har styrt deras svarsalternativ i enkäten, har jag kategoriserat svar där svaren har varit 

väldigt lika för att underlätta sammanställningen. De öppna frågorna gjorde att vissa elever 

gett ett svarsalternativ när de har svarat på frågor och andra har gett flera svarsalternativ. Det 

gjorde att på vissa frågor nedan finns det fler svar redovisade än det fanns informanter. 

 

Hur kommer det sig att du valde Fordonsprogrammets  inriktning 

Transportteknik? 

Vad har fått eleverna att söka sig till Transportteknik? Är det intresse, föräldrar eller något 

annat exempelvis. Frågan är relaterad till elevens motivation, om det är eget intresse som styr 

eller yttre påverkan. 

 

Svaren pekar på att intresset styr, Figur 2. Eleverna har valt Transportteknik eftersom de 

tycker det är intressant eller roligt och i vissa fall är det en barndomsdröm.  

 

Det är 29 elever som säger att det är intresse, att det är vilja/kul eller en barndomsdröm, som 

har lett till att de har valt Transportteknik. De goda chanserna till arbete efter gymnasiet är en 

annan orsak till att eleverna valde just Transportteknik. Två elever säger att de inte kom in på 

sina förstahands val, men att de tycker att det blev bättre i slutändan när de hamnade på 

Transportteknik. En elev vet inte hur det kommer sig att denne valde Transportteknik. 

 

 
Figur 2 Elevernas anledningar till att de valde Fordonsprogrammets inriktning Transportteknik 
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Varifrån har eleverna fått idén att söka sig till Transportteknik?  

Varifrån har eleven fått idén? Är det egna intresset, föräldrar, kompisar eller vad är det som 

gett dem idén att söka sig till Transportteknik? Även denna fråga är relaterad till elevens 

motivation. 

 

Intresset har get de flesta eleverna idén att söka sig till Transportteknik, med föräldrarna som 

god tvåa, Figur 3. Andra inspirationskällor är kompisar och syskon, där flera elever anger att 

de haft just kompisar och syskon som gått inriktningen förut. 

 

Ett par elever sa i intervjuerna att ”pappa tyckte jag skulle gå Transport”. Andra influenser är 

släktingar som farfar (åkare) och kusiner. En elev svarade ”Vet inte – var stressad så jag 

valde det som lät bäst”. Besök på Transportteknik, Internet och studievägledare har gett en 

elev vardera idén.  

 

 
Figur 3 Elevernas inspirationskällor till att söka till Transportteknik 

 

Vad visste eleverna om Transportteknik innan de sökte sig dit?  

Vad eleverna visste innan påverkar till stor del hur eleverna uppfattar utbildningen när de väl 

går den. Tillexempel så är det en praktiskt utbildningen men den innehåller en stor mängd 

teori som kan vara en överraskning för en elev som tror att allt handlar om praktiskt 

utbildning. 

 

Detta är nog den fråga där svaren var mest olika, spretade mest. Det var allt ifrån elever som 

visste ingenting till elever som sade sig veta det mesta. Det är fjorton elever, 42% av de 

tillfrågade, som på något sätt nämner att de visste att de fick körkort. I övrigt är det sparsamt 

med kommentarer om vad de egentligen visste. Många säger saker som ”Jag visste väldigt lite 

om utbildningen” eller ”Jag visste bara att man fick körkort” 
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Fyra elever säger att de visste det mesta, men inte vad det innebär. Tre elever säger att de 

visste att man måste studera mycket. Den tydligaste trenden är dock att de flesta eleverna 

visste väldigt lite, och visste de något var det i så fall att man fick körkort. Endast en av de 

åtta intervjuade eleverna visste om mer än möjligheterna att ta körkorten, och denne nämnde 

att det var mycket att studera. 

 

Varifrån fick eleverna informationen om Transportteknik?  

Var eleverna fick informationen ifrån påverkar hur korrekt informationen är och vilken typ av 

information eleven har fått.  

 

Det som enkätsvaren visar är att kompisarna är den största informationskällan, Figur 4. 

Därefter kommer lärarna som hade eleverna i årskurs ett och studievägledarna. Sen följer 

studiebesök/öppet hus, sykon, föräldrar och Internet. Samtidigt säger en elev att denne hade 

velat besöka Transportteknik när det var Öppet hus på skolan, men att den möjligheten fanns 

inte. Fyra av de intervjuade eleverna säger att de inte fick någon information alls när de 

kontaktade studievägledaren. 

 

 
Figur 4 Varifrån kom den information som eleverna fick i förväg om Transportteknik? 

 

Hur långt innan valet bestämde eleverna sig för att söka?  

Var valet av utbildning ett väl genomtänkt val sedan lång tid tillbaka, eller är det mer eller 

mindre slumpen som har fått avgöra i sista stund. Detta säger en del om hur väl genomtänkt 

elevens val har varit och hur motiverad eleven har varit inför sitt val. 

 

Här är svaret att eleverna bestämde sig på högstadiet vanligast, 26 elever, varav fyra redan i 

årskurs sju. Fyra elever har bestämt sig innan de ens började på högstadiet och en elev säger 

sig ha bestämt sig i ettan på gymnasiet. En elev vet inte när denne bestämde sig. 
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Man kan i vart fall konstatera att de flesta eleverna har gjort ett medvetet val, många långt 

innan själva valproceduren började och att det knappast rör sig om impulsbeslut. 

 

Var Transportteknik förstahandsval för eleverna?  

Har eleverna valt Transportteknik i första hand eller har de hamnat där av andra orsaker? Har 

eleven valt det i första hand och därmed fått igenom sin vilja? 

 

Här kunde de välja mellan JA, som 31 elever har gjorde och NEJ som två elever svarade. 

Båda eleverna som svarade nej är dock övertygade om att det blev bättre i slutändan i alla fall. 

 

Vad vill eleverna ha ut av utbildningen?  

Det är ett annat sätt att fråga om hur eleverna ser på utbildningen. Vill eleverna ha kunskap 

som främjar motivationen enligt forskningen, eller vill elever fylla utomståendes mål som kan 

vara negativt för motivationen? 

 

Här rådde det en relativt stor enighet bland eleverna. Av de som svarade var det 28 stycken 

som angav körkort, 14 kunskap inom yrket, 13 vill ha arbete, 8 bra betyg och 7 vill ha 

kontakter. ”Kunskap om hjullastarkörning”, ”godkänt i alla ämnen”, ”erfarenheter”, ”bra 

utbildning”, ”allt som jag kan få av skolan”, ”allt som behövs för att kunna köra lastbil” och 

”fullständig kompetens”, var andra saker som eleverna nämnde.  

 

Vilken nytta tror eleverna att de kommer ha av utbildningen när de ska börja 

arbeta/studera vidare? 

Denna fråga hör också ihop med elevernas syn på utbildningen och vad som motiverar dem i 

deras studier. Är det arbete som de vill ha eller, finns det exempelvis någon tanke om att 

studera vidare? 

 

Här var det ännu större samstämmighet i enkätsvaren. Av informanterna är det 27 elever som 

uttryckligen säger att de tror att det kommer att hjälpa dem att få arbete, det är sex stycken 

som redan har fått erbjudanden. Det är även sex stycken som säger sig få mer 

kunskaper/erfarenheter om yrket. En elev nämner tankar på att studera vidare. Körkort och 

säkerhetsutbildningar nämns också som nytta. 

 

Fråga 9 till 15 har svar på en femgradig skala  

Från och med fråga 9 till och med fråga 15 har jag använt en femgradig skala som går från 

”Jag håller med helt” till ”Jag håller inte med alls”, Bilaga 1. För att lättare kunna bearbeta 

svaren har jag kodat skalan med värden från 5 till 1. Elevernas svar ligger mellan 3,4 och 4,4 i 

medelvärde för alla frågorna. Den ger en övervägande positiv bild av elevernas syn på 

utbildningen eftersom medelvärdet för svaren ligger betydligt över skalans medelvärde på 2,5. 

Fördelning av elevernas svar bifogas i Bilaga 2. 
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Figur 5 Medelvärden för enkätfrågorna 9-15, en jämförelse mellan svaren hos eleverna i årskurs två och tre. Den 
femgradiga skalan går från ”Jag håller med helt” (5) till ”Jag håller inte alls med” (1) 

 

Hur har utbildningen motsvarat elevernas förväntningar så här långt?  

En sammanfattning av vad eleverna tycker om utbildningen så här långt. Har utbildningen 

varit som förväntat?  

 

Utbildningen har i högre grad motsvarat förväntningarna hos eleverna i årskurs två, med 3,9 i 

medelvärde jämfört med eleverna i årskurs tre som hade ett medelvärde på 3,5 på den 

femgradiga skalan, Figur 5. De svar som eleverna i årskurs två gav, både i enkäterna och i 

intervjuerna, tyder mer på att de har högre arbetsbelastning än förväntat samt att de inte hade 

riktigt klart för sig hur utbildningen var upplag med kommentarer som ”Mer teori än 

förväntat”, ”Har inte hunnit med så mycket hjullastare ännu, men det kommer väl”, ”Visste 

inte att det var så mycket maskinkörning (kran, truck etc)” och en kommentar om ”Att det var 

gamla fordon som racklar”. 

 

Eleverna i årskurs tre verkar mer inriktade på resurser och hur utbildningen bedrivs med 

kommentarer som ”För lite hjälp av lärarna”, ”Dåligt med lärarresurser”, ”Allt för mycket 

pluggande, hamnar du efter då är du körd”. Nio elever säger att de tycker att det har varit 

brister i planeringarna, några exemplifierar med kommentarer som ”De ger för lite tid för 

körning” och ”Att jag inte kommer hinna ta alla körkort”. 

 

En sak som framkommer främst under intervjuerna, är att elever tycker att lärarna ibland 

skulle kunna utrycka sig på ett lämpligare sätt. Det gäller både i det dagliga umgänget och när 

det gäller samtal om elevernas framsteg, eller snarare i samtal om brist på framsteg. 
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Tycker eleverna att de visste tillräckligt mycket om utbildningen innan de 

började? 

Hade eleverna tillräcklig information om Transportteknik och dess upplägg innan de började 

på inriktningen  i årskurs två? 

 

Här är det eleverna i årskurs tre som håller med mest, med 4,4 mot årskurs tvåornas 3,6 i 

medelvärde på den femgradiga skalan, Figur 5. Det är också eleverna i årskurs två som har 

gett mest kommentarer. Önskan om mer information är återkommande i elevernas 

kommentarer. Under intervjuerna säger eleverna”Hade velat veta mer om utbildningen 

innan”, ”Mer information, exempelvis om planering/upplägg”.  

 

Har mängden teoretiska lektioner motsvarat elevernas förväntningar?  

Mängden teori som ska klaras av under utbildningen är stor och då är frågan hur eleverna ser 

på den teoretiska delen av utbildningen? 

 

Årskurs två ger 3,9 samtidigt som årskurs tre ger 3,4 i medelvärde på den femgradiga skalan, 

Figur 5. Värt att notera är att årskurs två ger högre medelvärde, det vill säga att de håller med 

att mängden teori motsvarat förväntningarna, samtidigt som de i högre grad än årskurs tres 

elever har uttryckt att det har varit mer teori än förväntat. ”Det var mer teori än vad jag 

trodde det skulle vara” (fem elever tycker så). Intervjuerna gav svar som ”Mer självstudier än 

jag tänkte”, ”Hade ingen aning om hur mycket det var”.  

 

Eleverna i årskurs tre fokuserar mer på mer stöd från lärarhåll: ”För lite genomgång och 

hjälp”, ”Inte många teorigenomgångar”, ”Skulle vara mer lärarledda lektioner, exempelvis 

om YKB”, ”Lärarna säger till tio elever att sitta i klassrummet och plugga själv, vilket brukar 

sluta i att ingen gör något”. Eleverna efterlyser också mer hjälp runt fordonen och tycker att 

lärarna kan visa dem direkt på fordonen när de frågar, istället för att hänvisa till böckerna. 

Eleverna säger sig lära sig mer av att se och få något förklarat, än av att leta i böckerna. 

Dessutom tycker eleverna att det känns som en mer praktisk lösning att man blir visad på ett 

fordon man har framför sig, istället för att man ska gå och leta efter aktuell litteratur. 

 

Har mängden praktiska lektoner motsvarat elevernas förväntningar?  

Eftersom det är en praktisk utbildning ville jag även ta reda på om mängden paraktiska 

lektioner motsvarat elevernas förväntningar. 

 

Även här gav eleverna i årskurs två ett högre medelvärde med 4,3 mot årskurs tres 3,7 på den 

femgradiga skalan, Figur 5. Återigen tar eleverna i årskurs två upp saker som tyder på att de 

inte visste hur utbildningen var upplagd. ”Trodde man skulle köra fler fordonstyper 

samtidigt”, ”Jag trodde det skulle vara mer paraktiskt” säger två av eleverna.  

 

Också eleverna i årskurs tre vidhåller sina tidigare önskemål, mer stöd och bättre planering. 

Sex elever efterlyser mer körövningar, varav två nämner att det blir för långa uppehåll mellan 
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körövningarna, de hinner glömma saker och ting. Några elever har intryck av att en del elever 

får köra mer än andra. ”När man behöver hjälp eller inte förstår, så får man inte hjälpen man 

behöver”, säger en av de intervjuade eleverna. 

 

Något som också nämns är att det känns konstigt för eleverna är att utföra moment på 

praktiken som de tycker att någon på skolan borde ha visat först.  

 

Har mängden arbete som eleverna har fått lägga på studierna varit som 

förväntat? 

En praktisk utbildning kan ge intrycket av att man inte behöver studera hemma exempelvis. 

Även denna fråga hör ihop med vad eleverna visste om utbildningen i förväg. 

 

Här är eleverna i årskurs två och tre mer samstämmiga i sitt omdöme med 4,2 respektive 4,4 

på den femgradiga skalan, Figur 5. Eleverna i de båda årskurserna är dessutom mer överens 

om vad som varit annorlunda jämfört med det förväntade. Det är åtta elever har kommenterat 

att det har varit mer studier, mer teori och mer hemstudier än de hade förväntat sig. Bättre 

planering och nyare material efterlyses. Bättre stöd från lärarna efterlyses också. 

 

Får eleverna den hjälp de behöver för att klara skolan?  

Hur ser eleverna på det stöd som de får av i skolan av lärare med flera för att klara sina 

studier? 

 

Eleverna i årskurs två ger 4,0 och eleverna i årskurs tre ger 3,7 i medelvärde på den 

femgradiga skalan för hjälpen de får, Figur 5. När det gäller kommentarerna, efterlyser 

eleverna mer hjälp och större engagemang från lärarna. Eleverna vill ha hjälp med teori, och 

nämner åter YKB som ett exempel.  

 

Eleverna vill ha fler lärare och att de ska kunna få hjälp när de sitter inne och löser uppgifter. 

En intervjuad elev säger ”Ibland om man sitter inne och läser så finns det ingen lärare att be 

om hjälp”. Fler lärarledda lektioner efterlyses också.  

 

Hur ser eleverna på sin motivation att slutföra sina studier?  

Vad tycker eleverna själva om sin motivation till att slutföra sina studier på Transportteknik? 

 

Eleverna i årskurs tre ger sin motivation 4,4 och eleverna i årskurs två ger den 4,2 i 

medelvärde på den femgradiga skalan, Figur 5. Eleverna ger alltså sin motivation högt 

medelvärde. Här fanns det inget fält för kommentarer. 

 

Vad motiverar eleverna att studera? 

Vad ger eleverna själva för exempel på vad som motiverar dem i sina studier? 
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Här är tanken på arbete efter gymnasiet det vanligaste svaret, 19 elever svarar det. Tvåa är 

körkort som fem elever har svarat. ”Att få jobba med det man brinner för i framtiden”, ”Det 

är det här jag vill jobba med”, ”Framtiden”, ”Viljan att skapa ett vuxet liv”, ”Just nu bara 

att bli klar så man får jobba”. 

 

Finns det något som skulle kunna öka elevernas motivation?  

Vad skulle kunna bidra till att öka elevernas motivation och därmed öka deras möjligheter att 

slutföra skolan? 

Eleverna i årskurs två har som vanligaste förslag att mer APL skulle öka motivationen. Och 

att försöka få den lite tidigare i utbildningen för att kanske motverka skoltrötthet exempelvis. 

Annat som skulle hjälpa är, främst enligt eleverna i årskurs tre, bättre stöd och engagemang 

från lärarna och en bättre planering. En elev säger att det hade hjälpt denne att ha ett 

jobberbjudande. En uppkörningsman på skolan är ett annat förslag. Det är tio elever som 

säger att det inte finns något som skulle höja deras motivation och fem vet inte vad som skulle 

hjälpa dem. Majoriteten av eleverna som uttryckligen säger att det inte finns något som skulle 

kunna höja deras motivation går i årskurs tre. Två av dessa elever som inte behövde öka 

motivationen var med på intervju och sade att de var i princip färdiga med alla kurser och 

behövde därför inte någon mer motivation.  

 

Elevernas övriga tankar om Transportteknik  

Sista frågan i enkäten var en punkt där eleven fick ta upp egna tankar om utbildning och ifall 

det var något som enkäten hade missat. 

 

”Väldigt bra program för en som gillar att vara självständig och är intresserad av 

lastbilskörning. Men det är viktigt att veta att det är mycket teori, trodde inte det skulle vara så 

pass mycket”. 

”Tycker Transportteknik är jättebra”  

”Det är en rolig och bra utbildning för den som är intresserad”. 

”Lärarhjälpen borde förbättras. Vissa dagar får man sitta utan att veta vad du ska göra och får 

komma på något själv”. 

”Att lärarna ska få eleverna motiverade” 

 

Det ges även önskemål om att lärarna ska ha fler genomgångar, det gäller både teoretiska och 

praktiska moment. Eleverna vill även att lärarna ska ta saker och ting från grunden och inte ta 

kunskaper hos eleverna för givna. Eleverna efterlyser återigen bättre planering och även en 

bättre dialog där lärarna frågar eleverna vad eleverna tycker är svårt och vill träna på. 

 

En elev frågar varför inte elever som kommer efter i kurserna inom Transportteknik får IG på 

samma sätt som de får i kurserna inom kärnämnena, utan att de får fortsätta: ”Lärarna krusar 

eleverna för mycket. Dem som inte följer planen, IG gå vidare, men så fungerar det inte” 
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Analys 
Jag börjar diskussionen med att påminna om definitionen av begreppet motivation: 

 

”lust och vilja att lära” – motivationsbegreppet innefattar alltså en avsikt och ambition att lära 

och denna avsikt är nära knuten till intresset och lusten från elevens sida inför 

”inlärningsprojektet” (Börjeson, 2000, s. 32) 

 

Vad får eleverna att söka sig till Fordonsprogrammets inriktning 

Transportteknik? 
Det är intresset som till största delen har fått eleverna har sökt sig till Transportteknik. De 

allra flesta eleverna använder uttryck som intresse, vilja och barndomsdröm. Det vill säga de 

uttryck som jag tidigare använt för att definiera motivation. Eleverna har alltså ur sitt eget 

perspektiv den grundläggande motivationen för studierna. Eleverna ser även intresset som 

största idégivare till att söka sig till inriktningen. Som tvåa i sammanhanget kommer 

föräldrarna. Flera nämner även släktingar och kamrater som influenser. 

 

Usher (2012) belyser vikten av att elevens föräldrar ska vara engagerade i elevens utbildning . 

Föräldrarna är iblandade i elevernas val av utbildning, men i hur hög grad är de sedan 

engagerade i själva utbildningen? 

 

Högstadiet är den vanligaste tidsperioden under vilken eleverna har bestämt sig för att söka 

till Transportteknik, även om några bestämde sig redan innan. Man kan alltså konstatera att 

det inte är något som eleverna gjort av en slump. Eleverna har tidigt ambitionen att söka sig 

till Transportteknik. Det bekräftas även av att nästan alla hade valt Transportteknik som sitt 

förstahandsval. Ett par elever har gjort det som andrahandsval, men de tycker ändå att det blev 

bättre än om de kommit in på förstahandsvalet. 

 

Hur har utbildningen varit i förhållande till elevernas förväntningar? 
Generellt visste eleverna inte speciellt mycket i förväg om Transportteknik. Den mest spridda 

kunskapen verkar ha varit att man fick möjlighet att ta körkort, i övrigt är det ytterst sparsamt 

med exempel på vad eleverna egentligen visste. Ett fåtal elever säger sig ha vetat det mesta, 

men eftersom de inte specificerat vad det är så är det svårt att avgöra vad de visste. De elever 

som sade sig veta mest, var i regel de som hade syskon som gått på inriktningen tidigare. 

Kompisar har eleverna angett som informationskällor i första hand, därefter är det jämt 

fördelat på lärare, studievägledare och besök av olika slag.  

 

Elevens mål och skolans mål är inte alltid de samma och därför är det viktigt att identifiera 

elevens mål för att hålla elevens motivation uppe. Eleven har lättare att hålla motivationen 

uppe om det handlar om mål som eleven ser som sina egna. (Hugo, 2011) Sen kan elevens 

mål med fördel kopplas samman med med skolans mål. (Usher, 2012) 
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När det gäller hur utbildningen har motsvarat elevernas förväntningar går åsikterna lite isär 

mellan eleverna i årskurs två och tre. Eleverna i tvåan är mer inne på att mängden studier är 

mer än förväntat, vilket kan kopplas till hur informerade de är innan de börjar studera. Detta 

är något som är återkommande i tvåornas svar om studierna. Det vill säga att framförallt 

mängden teori är betydligt mer än de tänkt sig, både den teori de gör på skolan och den teori 

som ska utföras utanför skoltid. 

 

Eleverna i trean återkommer till vad som kan beskrivas som brister i resurser som brist på 

lärare, lärartid, körtid samt nyare material (såväl läromedel som fordon). Eleverna efterlyser 

bättre planering. Eleverna har svårt att se den röda tråden i studierna och hur deras studier 

förväntas fortskrida. I intervjuerna säger eleverna exempelvis att de skulle vilja ha en bättre 

beskrivning av vad som förväntas av dem och vilka tidsramar som gäller. Ökar man elevernas 

förståelse för vad de ska göra, påverkar men även motivationen i positiv riktning. (Giota, 

2002) När jag nämner exempel med studieguider som vi fått på vissa av kurserna inom VAL-

projektet, tycker eleverna att det låter som en utmärkt idé.  

 

Hugo (2011) beskriver vikten av att man presenterar innehållet i undervisningen. Eleverna 

tycker att mycket tid går till spillo när de bedriver självstudier i skolan och det inte finns 

någon lärare tillgänglig som kan hjälpa dem. Känslan är att eleverna är på gränsen till att 

tappa motivationen och skolan skulle behöva utbilda lärarna så att de kan lättare identifiera 

elever som riskerar att tappa motivationen. (Usher, 2012) 

 

På den i undersökningen aktuella skolan har man valt att presentera vad eleverna ska göra på 

daglig basis. Det finns alltså inga veckoscheman eller liknande som eleverna kan se. Detta har 

lärarna gjort främst av två orsaker. Dels upplever lärarna att elevernas frånvaro ökar om de i 

förväg vet om att de ska ha teorilektioner och dels tycker lärarna att man blir flexiblare och 

kan hantera elevers aktiviteter, behov och frånvaro etc. på ett bättre sätt. Detta förfaringssätt 

går emot motivationsforskningen som vill att eleverna ska vara delaktig i utbildningen och 

kunna planera och påverka den. (Giota, 2002) Det går även till viss del emot läroplanen som 

säger att eleven ska ha inflytande och hållas informerade om sina studier. (Skolverket, 2011b) 

 

Lärarnas agerande mot eleverna skulle enligt eleverna kunna bli bättre. Det kan vara värt att 

beakta den beroendeställning (Jenner, 2004) som eleverna befinner sig i och vara försiktigt 

från lärarnas sida så att inte det som ur lärarnas synvinkel betraktas som skämt, uppfattas som 

något helt annat från elevernas sida. 

 

Hur ser eleverna på sin motivation att slutföra studierna? 
Det är främst körkorten som eleverna vill ha ut av utbildningen, tillsammans med arbete och 

branschkunskap. Eleverna är övertygade om att de kommer att ha nytta av utbildningen när de 

ska börja arbeta efter skolan och ett flertal elever har redan fått jobberbjudanden.  

 

Frågan är om man ska betrakta körkorten som en morot, en yttre motivation som i sig kan ha 

en negativ inverkan på elevens inre motivation, eller om man ska se viljan att ta körkort som 
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ett sökande efter kunskap som stimulerar elevens motivation. (Giota, 2002) Hur man än ser på 

saken är det en balansgång där vägen fram till körkorten är fylld av olika prov, och dessa i sig 

kan vara till hinder för lärande. (Hugo, 2011) Många av proven utförs på Trafikverket eller är 

förberedelser för proven på Trafikverket, men en hel del prov hålls som kunskapstester för 

bedömning i skolan. En sanering i mängden med prov skulle kunna minska känslan av 

bedömning och öka stimulansen hos eleverna att söka kunskap. 

Eleverna ger sin egen motivation ett högt betyg, detta verkar logiskt med tanke på att de har 

gjort ett eget val baserat på vilja och intresse där de brinner för själva ämnet de ska lära sig.  

 

Hur kan man höja elevernas motivation? 
Den största motivationsfaktorn är framför allt tanken på arbete efter studierna och till viss del 

även körkorten. För att höja motivationen skulle eleverna bland annat vilja se ett större 

engagemang från lärarna och framförallt eleverna i årskurs två vill se mer APL tidigare. Det 

kan vara ett bra sätt att få eleven att skapa nya kunskapsmål och sätta elevens studier i rätt 

sammanhang. Genom att man gör lärandet verklighetsanknutet kan få elevens lärande mer 

inriktat på kunskap. (Usher, 2012) 

 

Bland eleverna i trean märks det tydligt att det börjar närma sig slutet på utbildningen 

eftersom flera av dem har det som argument för att det inte finns något som skulle kunna höja 

deras motivation längre. Samtidigt finns det elever i trean som i intervjuer säger att de känner 

det som hopplöst att hinna göra allt som de ska innan skolavslutningen. Ett par av eleverna 

pratar om förlängning av skoltiden där de ska påbörja ett fjärde år till hösten för att slutföra 

sina studier. De visar tecken på det Giota (2002) menar är ett självdestruktivt beteende där 

motivationen sviker och man istället skyddar självkänslan. Hon förespråkar att hjärtat i 

undervisningen är att ta fram uppgifter för eleverna som är meningsfulla och ger viss 

utmaning för eleverna.  

 

Läraren har en avgörande roll både när det gäller hur läraren presenterar ett ämne för 

eleverna, men även hur uppmärksam läraren är på elevernas motivation. Usher (2012) menar 

att man för att göra lärarna bättre på att motivera eleverna ska lärarna utbildas så att de kan 

identifiera elever som riskerar att tappa motivationen. Man ska även utbilda lärarna i 

motivationstekniker och hur man engagerar elevernas familjer i utbildningen. Lärarna ska 

även ha höga förväntningar på eleverna i en social och omtänksam klassrumsmiljö. 
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Diskussion 
Det är ingen tvekan om att ur elevernas eget perspektiv har majoriteten av dem motivation 

både när de söker till Transportteknik och sedan även när de går på inriktningen. Intresset är 

den vanligaste motiveringen eleverna ger till att de sökt sig till Transportteknik. Många har 

haft det som barndomsdröm och har i flera fall såväl föräldrar som syskon som bidragit till 

deras val av skolgång. Frågan är dock om det är inre eller yttre motivation som sedan driver 

eleverna att studera? Är det jakten på belöningar eller jakten på kunskap? 

 

Det har en avgörande betydelse för elevernas framgång med studierna. Är det jakten på 

belöningar, om man exempelvis ser körkorten som en belöning, så bör lärarna hjälpa eleverna 

att definiera nya egna mål med studierna. Även om det är kunskap eleverna är ute efter, är det 

en balansgång att hålla motivationen vid liv.  

  

Många av eleverna överraskas av den arbetsbörda som möter dem, främst när det gäller de 

teoretiska bitarna. Utifrån elevernas svar i undersökningen kan man se att det finns utrymme 

för förbättringar när det gäller informationen om utbildningen som de får i förväg. Det gäller 

att studievägledarna ska bli mer insatta och informerade. Det gäller även informationsmaterial 

som kan delas ut eller visas på exempelvis Internet. Och det gäller att ta till vara öppet hus 

och andra tillfällen där man träffar på potentiella studenter.  

 

Jag tror det gäller att förbättra informationen så att eleverna blir bättre förberedda på vad som 

väntar dem. Samtidigt får man försöka väga av det så att det inte blir avskräckande. I 

undersökningar har det visat sig att många av eleverna som söker sig till yrkesprogrammen 

har mindre positiva erfarenheter av skolan och att de väljer program efter intressen och känner 

inte samma entusiasm inför exempelvis kärnämnen. Dessa elever får bättre studieresultat om 

lärarna är medvetna om det och lägger upp undervisningen på ett sådant sätt att det motiverar 

eleverna. Motivationen ökar även om eleverna får vara med att definiera sina egna mål med 

studierna. Målen som skolan har och som eleverna har, är något som man bör förtydliga så att 

det blir klart ur både lärares och elevers perspektiv.  

 

Det som lärarna kan uppfatta som ointresse eller brist på motivation hos eleverna, kan om 

man ser det ur elevens synvinkel ses som en orsak av brist på stöd eller att eleven upplever en 

bristande planeringen där eleven inte ser meningen med uppgifterna. Det finns mycket 

forskning i ämnet och det borde gå att utbilda lärarna till att bättre upptäcka när motivationen 

börjar avta. 

 

I undersökningen säger eleverna själva att de har bra motivation för att slutföra studierna Jag 

anser att det finns åtgärder man kan vidta för att höja elevernas motivation ytterligare. 

 

Min uppfattning är att eleverna vill ha bättre planering och därmed bättre överblick över sin 

studiesituation. Eleverna efterlyser mer teori och genomgångar i undersökningen. Det kan 

vara så att de som undervisar behöver tänka i andra banor, nya banor, för att hitta en form som 
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motiverar och intresserar eleverna. Samtidigt är det så att om en elev ska ha teorilektion, 

antingen det är självstudier eller lärarledda lektioner, måste eleven ta det ansvar som förväntas 

av denne och delta i de schemalagda aktiviteterna. Scheman för hela veckan där eleverna kan 

se vad som händer är en början. 

 

För att behålla elevernas motivation eller kanske rent av att öka den, behöver eleverna känna 

att de har stöd från sina lärare. Det gäller att eleverna känner att de får den hjälp de behöver, 

när de behöver den.  

 

Ett flertal elever talar, framför allt i intervjuerna, om skoltrötthet eller i termer som tyder på 

låg lust för studier. Detta är något som bekräftas av enkäten så tillvida att endast en elev av de 

tillfrågade nämner att denne funderar på att studera vidare efter gymnasiet. Detta ställer höga 

krav på kreativiteten hos lärarna som ska stimulera elevernas lust att studera och få dem att 

slutföra sin utbildning.  

 

Om lärarna vistas bland eleverna mer, även bland de som har självstudier på skoltid, kan det 

även ha en lugnande effekt så att det inte blir stökigt och pratigt som en del elever berättar 

om. Samtidigt behöver lärarna tänka på den obalans i makt/beroende som råder mellan lärare 

och elever. Detta för att det inte ska uppstå kommunikationsproblem där lärarna säger en sak 

och eleverna uppfattar det på ett helt annat sätt, skämt som elever uppfattar som olämpliga 

exempelvis. 

 

Eleverna behöver få bättre struktur i sina studier. Även om eleverna vet att det är mycket att 

studera behöver de få hjälp med att överblicka vad de har att göra. På skolan har man en 

genomgång av kursbeskrivningar, kursmål, betygskriterier etc. inför varje kurs. Mitt förslag är 

att man utvecklar det ytterligare. Eleverna behöver få förtydligat när kursen förväntas vara 

avklarad, idag är det ofta något flytande på den punkten. Tydligare gränser skulle göra det 

tydligare för eleverna vad som förväntas av dem. 

 

Jag tror att någon sort studieguide skulle hjälpa eleverna ytterligare. En guide som beskriver 

momenten i de olika kurserna och kanske till och med en ungefärlig tidsåtgång för de olika 

momenten. Det skulle bidra till att eleverna fick klart för sig hur mycket arbete som de 

behöver lägga på studierna och det skulle även bidra till att öka elevernas känsla för att de 

kunde överblicka och ha kontroll på sina studier. 

 

Som ett förtydligande av behovet av stöd i gymnasieskolan, inte bara bland eleverna i 

undersökningen, utan på över hela landet: 

 

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, har gjort en enkätundersökning som 

82 gymnasieskolor i Sverige har svarat på. I denna undersökning framkom det att av 1913 

elever hade 1055 elever klarat att ta körkort för lastbil (C) och tung lastbil med tungt släp 

(CE) samt YKB innan de slutade årskurs tre på Transportteknik vårterminen år 2012. (TYA, 

2013) 
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Det innebär samtidigt att 45 % av eleverna gick ut Transportteknik på gymnasieskolan utan 

någon/några av dessa för deras kommande yrkesliv viktiga behörigheter. De eleverna är 

därmed inte anställningsbara på det sätt som man bör vara när man har tagit examen på 

Transportteknik. 

 

Metodkritik 
Det jag ser som den största svagheten är att det var ett visst bortfall i elevgrupperna på grund 

av frånvaro. När man gör en undersökning om elevers motivation, vill man naturligtvis ha 

med alla. I gruppen elever som var frånvarande ser jag det som att det är större risk att där 

återfinns de elever som har lägre motivation. 

 

Undersökningen gav svar på de avsedda frågorna. Även om det var en viss frånvaro i 

grupperna anser jag att de elever som svarat på enkäterna täcker in klassernas spektrum från 

studiemotiverade elever som är färdiga med sina kurser till de elever som har kommit efter 

och behöver extra stöd. Det är dock inte säkert att det går att generalisera till alla elever i 

landet som läser Fordonsprogrammets inriktning Transportteknik. Jag anser att resultaten är 

en bra utgångspunkt för den aktuella skolans fortsatta förbättringsarbete.  

 

Slutsatser 
Eleverna som kommer in på Fordonsprogrammets inriktning Transportteknik är motiverade 

enligt den definition jag har använt. Det är viktigt att lärarna är uppmärksamma på vad eleven 

har för mål och tar reda på om det är inre eller yttre faktorer som påverkar elevernas 

motivation. Körkort och förhoppningar om arbete efter utbildningen är några av de faktorer 

som motiverar eleverna. 

 

I utbildningen ingår en hel del teori och det överraskar många elever eftersom det är en 

praktisk utbildning och informationen om utbildningen ofta har varit bristfällig.  

 

Eleverna säger sig ha motivation för att slutföra studierna. Samtidigt finns det tecken på att 

delar av elevgrupperna har tappat motivationen och behöver stöd för kunna slutföra 

utbildningen. Både eleverna och den vetenskapliga forskningen har flera goda förslag på hur 

man ska kunna höja motivationen ytterligare.  
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Bilaga 1 Enkäten 
1. Hur kommer det sig att du valde Fordonsprogrammets inriktning Transportteknik? 

Vad är det som gör att du går Transportteknik? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Varifrån fick du idén till att söka till Transportteknik?  

Var det från föräldrar, kompisar, webbsida eller intresse exempelvis? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Vad visste du om Transportteknik innan du sökte dit? 

Vad visste du om vad man läser, hur utbildningen är utformad, vad som krävs av dig exempelvis? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Varifrån fick du information om Transportteknik? 

Det du fått veta i förväg, kom det från kompisar föräldrar, syskon, studievägledare, internet, broschyrer 

exempelvis? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. När bestämde du dig för att söka? Hur länge sedan är det? 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Var Transportteknik ditt förstahandsval?  JA □ NEJ □  

 

7. Vad vill du ha ut av utbildningen? 

Vad vill du ha med dig från utbildningen då du är färdig? Några speciella färdigheter eller kunskaper inom 

yrket, bra betyg, körkort, kontakter exempelvis. 

___________________________________________________________________________ 



 

 

8. Vilken nytta tror du att du kommer ha av utbildningen då du ska börja arbeta/studera 

vidare?  

Kommer den att leda till arbete, hjälpa dig i ditt eget företag, hjälpa dig i din hobby och så vidare? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Utbildningen har så här långt motsvarat mina förväntningar:  
Jag håller med helt   Jag håller inte alls med 

├──────┼──────┼──────┼──────┤ 

Om du inte håller med helt, vad har inte varit som förväntat? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Jag visste tillräckligt mycket om utbildningen innan jag sökte: 

Jag håller med helt   Jag håller inte alls med 

├──────┼──────┼──────┼──────┤ 

Om du inte håller med helt, vad hade du velat veta mer om innan du sökte till 

Transportteknik? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Mängden teoretiska lektioner har varit som förväntat, exempelvis lärarledda eller 

självstudier med böcker och/eller datorer: 

Jag håller med helt   Jag håller inte alls med 

├──────┼──────┼──────┼──────┤ 

 

Om du inte håller med helt, vad har inte varit som förväntat när det gäller det teoretiska? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Mängden praktiska (körlektioner och andra typer av lektioner där du hanterar fordon) 

lektioner varit som förväntat: 

Jag håller med helt   Jag håller inte alls med 

├──────┼──────┼──────┼──────┤ 



 

 

Om du inte håller med helt, vad har inte varit som förväntat när det gäller det praktiska? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Mängden arbete jag har fått lägga på studierna har varit som förväntat:  

Jag håller med helt   Jag håller inte alls med 

├──────┼──────┼──────┼──────┤ 

 

Om du inte håller med helt, vad har inte varit som förväntat när det gäller mängden arbete? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Du får den hjälp du behöver i skolan för att klara utbildningen: 

Jag håller med helt   Jag håller inte alls med 

├──────┼──────┼──────┼──────┤ 

 

Om du inte håller med helt, vilken hjälp saknar du i skolan? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Jag har motivation för att slutföra mina studier: 

Jag håller med helt   Jag håller inte alls med 

├──────┼──────┼──────┼──────┤ 

 

16. Vad motiverar dig att studera? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Vad skulle kunna öka din motivation att studera? 

Finns det exempelvis något som du vill ändra på när det gäller studierna?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

18. Har du några andra tankar runt Transportteknik eller motivation att studera? Du kan även 

skriva till sådant som inte fick plats vid de tidigare frågorna. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Bilaga 2 Fördelningen av elevernas svar på fråga 9-15 
Nedan redovisas hur elevernas svar på den femgradiga skalan i frågorna 9-15 var fördelade. 

De som har markerat ”Jag håller med helt” jag omvandlat till 5 och de som svarat ”Jag håller 

inte med alls” har jag omvandlat till 1. Där mellan har jag använt steg om 0,5 för att öka 

precisionen i tolkningen av deras svar. En markering på linjen mitt mellan 3 och 4 blir då 3,5 

exempelvis. Diagrammet i Figur 5 visar medelvärdena på varje fråga för respektive klass. 

 

 

 

Figur 6 Fördelningen av svaren hos eleverna i årskurs 2 

 

 

Figur 7 Fördelning av svaren hos eleverna i årskurs 3 

 


