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Sammanfattning 
 

Vi arbetar för att få ansvarstagande, målmedvetna elever som utbildas för ett modernt, 
högteknologiskt och allt mer globalt samhälle. För att eleverna ska lyckas krävs det att de har intresse, 
motivation och förmåga att ta sig an denna utmaning. Det är av största vikt att eleven får rätt 
information av sin studie- och yrkesvägledare på grundskolan. Då kan eleven känna sig lugn att han 
gjort ett rätt val och vara säker på att ha kommit in rätt. 
 
I vårt dagliga arbete ser vi att några elever mister sin gnista och motivation. Denna brist på 
motivation är naturligtvis individuell och kan bero på en mängd olika faktorer. Det kan vara så att de 
har svårt att ta till sig för stor mängd teoretiska uppgifter eller att de har svårt att hinna med läxorna, 
vilket sätter käppar i hjulen för en del elever. Men detta krävs för att klara det ganska tuffa teoretiska 
arbetsklimatet som råder för att hinna med de nödvändiga baskunskaperna, för att klara vidare 
studier. Dessa omotiverade elever skapar en negativ stämning i klassen och bidrar i vissa fall till att 
förstöra undervisning och sammanhållning i klassen.  Vi undrar hur man kan klara denna situation 
och få med de elever som inte har samma ambition som de som vill i klassen. Det kan vara en svår 
nöt att knäcka.  
 
I vår teori har vi tagit till oss olika författare och skribenters åsikter och kunskap i olika böcker och 
pedagogiska tidskrifter. Där tar de upp motivationens betydelse och hur vi lärare ska tänka för att få 
en omotiverad elev att känna det meningsfullt och känna tillfredställelse med sina studier. Vi tittar 
även på vilka grundförutsättningar det krävs för lyckas med sina studier.  

I Stigs tidigare undersökning Motivation på fordonsprogrammet (2002) kunde han inte klart konstatera att 
det fanns omotiverade elever på programmet, men vad han kunde utläsa från deras svar fanns det 
ändå tendenser som pekade på att vissa elever inte var tillräckligt motiverade att gå utbildningen.  

Vårt arbete går ut på att utreda om det finns omotiverade elever på vårt program och hur vi skall 
kunna vända dessa elever så att de kan nå sina mål. Vi vill även ha våra yrkeskollegors åsikter om hur 
de ser på problemet med omotiverade elever, samt på vilket sätt de agerar för att motivera dem.   
 
Som metod valde vi att ha anonyma enkäter som vi delade ut bland alla fordonsprogrammets 
närvarande elever. Vi gjorde även en enkät bland våra kolleger på programmet. 

Med vår undersökning har vi kommit fram till att det finns en del omotiverade elever på vårt 
fordonsprogram, trots att de flesta har svarat att de tycker det är roligt och känner sig motiverade att 
gå utbildningen. Men det vi tyckte var mest skrämmande var att över hälften av eleverna inte får 
någon mat i sig på morgonen och att en tredjedel sällan eller aldrig känner att de får tillräckligt med 
sömn på natten. Hur motiverad blir man utan sömn och mat. 

I det stora hela visar enkäterna att både lärare och elever är överens om mycket, t.ex. läroböcker, 
utrymme, ordning mm. Vissa förslag om hur man ska åtgärda motivationsproblemen bland eleverna 
är också överrensstämmande. T.ex. att det behövs bättre info från grundskolan, fler studiebesök och 
föreläsningar om framtidsutsikter inom fordonsbranschen samtidigt som det behövs ny teknik och att 
lokalerna behöver ses över.  

Det vi skall ta till oss är att eleverna vill ha bättre stöd och uppmuntran vid programmets början. De 
tycker även att vissa lärare har förutfattade meningar om dem. De önskar också mer praktiska 
moment i utbildningen. 

Det tål kanske att tänka på hur man kan lägga upp teorin på ett mer intressant och roligare vis och 
kanske försöka få med kärnämnena i uppgifter som har med fordon att göra. 
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Summary 
 

We are working to get responsible, goal-oriented students who are trained for a modern, high-tech 
and increasingly global society. For students to succeed, they need to have an interest, motivation and 
the ability to take on this challenge. It is essential that the student gets the right information from 
their guidance counselors in elementary school. Then the student can feel at peace that he made the 
right choice and be sure to have come to the right place. 
 
In our daily work we see that some students lose their spark and motivation. This lack of motivation 
is of course individual and could be due to variety of factors. It may be that they find it difficult to 
take on the large amount of theoretical assignments, or that they have difficulty keeping up with 
homework, which then puts spanner in the works for some students. But this is necessary to be able 
to cope with the pretty tough theoretical work climate that exists, for keeping up with the necessary 
basic skills and to cope with further studies. These unmotivated students create a negative 
atmosphere in the class and contribute in some cases to destroying the teaching and solidarity in the 
class. We wonder how to cope with this situation and get those students who do not have the same 
motivation as the others in the class. It can be a difficult nut to crack. 
 
In our theory, we have taken on different authors and writers’ opinions and knowledge in various 
books and educational journals. There, they discuss the significance of motivation and how teachers 
should think to make an unmotivated student feel meaning and satisfaction in their studies. We also 
look at the fundamentals required to succeed in their studies. 
 
In Stig's earlier study, “Motivation in the vehicle program” (2002), he could not clearly establish that 
there were unmotivated students in the program, but what he could deduce from their responses,  
was that there were still trends that indicated that some students were not sufficiently motivated to 
attend the program. Our aim is to investigate whether there are unmotivated students in our program 
and how we can motivate these students so that they can achieve their goals. We also want our 
colleagues' professional opinions on how they view the problem of unmotivated students, and how 
they act in order to motivate them. 
 
As a method for the study we chose anonymous questionnaires that we distributed among all the 
present students in the vehicle program. We also conducted a survey among our colleagues on the 
program. 
Our investigation concluded that there are some unmotivated students in our vehicle programs, 
although most said they think it's fun and feel motivated to attend the program. But what we thought 
was most frightening was that over half of the students have no breakfast in the morning and a third 
rarely or never feel they get enough sleep at night. How motivated can you be without sleep or food? 
 
To sum it up, both questionnaires show that both teachers and students agree on much, such as 
textbooks, space, arrangements and more. Some suggestions on how to address motivational 
problems among students is were the same among students and teachers. E.g. the need for better 
information from primary school, more field trips and lectures on prospects in the automotive 
industry, the need for new technology and that the premises should be reviewed. 
 
What we should take to heart is that students want better support and encouragement at the 
beginning of the program. They think that some teachers have preconceived ideas about them. They 
also want more practical aspects of education. It may be worth thinking about how to present the 
theory in a more interesting and fun way, and maybe try to involve the core subjects in the tasks 
associated with vehicles. 
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Abstract 
För att få en ansvarstagande, målmedveten och motiverad elev krävs att eleven naturligtvis har ett 
intresse för utbildningen. Han/hon måste dessutom få en rättvis bild av det program han söker, 
genom sin studie- och yrkesvägledare. 
Brist på motivation kan bero på olika faktorer och är ofta individuell. Svårt att hinna med i 
undervisningen på programmet och läxor gör att vissa elever tappar sugen. Detta faktum gör att 
eleven får svårt att klara utbildningen. 
 
I vår teori har vi tagit till oss olika författare och skribenters åsikter och kunskap i olika böcker och 
pedagogiska tidskrifter. Där tar de upp motivationens betydelse och hur vi lärare ska tänka för att få 
en omotiverad elev att känna det meningsfullt och känna tillfredställelse med sina studier. Vi tittar 
även på vilka grundförutsättningar det krävs för att lyckas med sina studier. Omotiverade elever 
skapar ofta en negativ stämning i klassen.    
Hur skall vi då gå till väga för att klara denna situation och få med oss de elever som inte har samma 
ambition som de som vill i klassen. Det kan vara en svår nöt att knäcka. 

Stig har i sin tidigare undersökning Motivation på fordonsprogrammet (2002) kunnat se att där fanns 
tendenser som pekade på att vissa elever var omotiverade och inte tillräckligt motiverade att gå 
utbildningen.  

I vårt arbete vill vi undersöka om det finns omotivation bland fordonseleverna och hur vi ev. kan 
motivera dessa och ändra inställningen hos dessa. Som metod för undersökningen valde vi att ha 
anonyma enkäter som vi delade ut bland alla fordonsprogrammets närvarande elever. Vi gjorde även 
en enkät bland våra kolleger på programmet. 
 
Med vår undersökning har vi kommit fram till att vi hade en del omotiverade elever trots att de flesta 
hade svarat att de trivdes. Skrämmande var att hälften av eleverna inte åt och sov ordentligt. Då är 
det svårt med motivation. 

Den visar också på att det behövs bättre information från grundskolan, fler studiebesök och 
föreläsningar om t.ex. framtidsutsikter inom fordonsbranschen samtidigt som det behövs ny teknik 
och att lokalerna behöver ses över.  

Det tål kanske att tänka på hur man kan lägga upp teorin på ett mer intressant och roligare vis och 
kanske försöka få med kärnämnena i uppgifter som har med fordon att göra. 
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Förord 
 

Detta Examensarbete ingår i Linnèuniversitetets yrkeslärarutbildning, kurs 6. Vi är två yrkeslärare 
som känner att en del elever saknar inspiration och motivation för skolarbete samt föraktar regler och 
ordning och reda. Därför vill vi ta reda på om det finns omotiverade elever på fordonsprogrammet 
och eventuellt hur vi i så fall kan vända deras inställning.   

I ett arbete av det här slaget är det många som förtjänar ett omnämnande och ett tack. Först och 
främst vill vi tacka alla eleverna som ställt upp och besvarat vår enkät. Ett stort tack även till vår 
handledare Anna Glarner som har kommit med många bra synpunkter, råd och tips. Dessutom vill vi 
tacka våra kollegor på programmet som även de besvarat en enkät.   

Vi vill tacka våra familjer som ställt upp och stöttat oss i vårt arbete. Speciellt tack till Marianne, 
Martins fru som alltid ställer upp när vi kört fast. 
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1. Introduktion 
 

Vi är två yrkeslärare som är verksamma vid Jacobsskolans Fordonsprogram i Hässleholm. 
Här finns ca 90 elever som är indelade i tre årskurser och tre olika inriktningar. Första året 
är ett förberedande år inför inriktningsvalet i årskurs 2. Inriktningarna som finns att välja i 
Hässleholm är personbilsmekaniker, maskin/lastbilsmekaniker och transport. Eleverna 
brukar fördela sig jämt över inriktningarna och med utbildningen följer goda jobbchanser. 

Ett problem är att det finns en del omotiverade elever som kanske inte riktigt passar in på 
programmet, har ett bristande intresse eller egentligen inte vill gå där. En del kanske har 
intresset men blir blockerade av andra faktorer som styr i livet. Att vid 16 års ålder ta ett så 
stort beslut som att välja ett yrke att utbilda sig till, är för många väldigt svårt. Samtidigt 
utvecklas man, går in i puberteten och blir utsatt för många olika yttre faktorer som kan ha 
stor betydelse. 

I detta arbete ska vi försöka klargöra om det finns omotiverade elever på vårt program. Vi 
ska också försöka få fram varför dessa elever i så fall är omotiverade och vad man kan göra 
för att få en bättre motivation samtidigt som vi undersöker hur lärarna ser på problemet.  

Vi har valt att göra undersökningen på fordonsprogrammet i Hässleholm där vi båda är 
verksamma som lärare. Detta för att göra resultatet så relevant för oss som möjligt vid en 
eventuell omorganisation. Samtidigt är omotiverade elever ett övergripande problem som 
finns på de flesta skolor, vilket inte gör resultatet unikt just för vår skola och utbildning. 
Ämnet bör vara intressant och betydelsefullt för alla verksamma lärare som upplever att de 
har problem med omotiverade elever.  
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2. Bakgrund 
Vi arbetar för att få ansvarstagande, målmedvetna elever som utbildas för ett modernt, 
högteknologiskt och allt mer globalt samhälle. För att eleverna ska lyckas krävs det att de 
har intresse, motivation och förmåga att ta sig an denna utmaning. Det krävs förutom 
gedigna kunskaper i fordonsämnet också bra kunskaper i svenska, matematik och inte minst 
i engelska för att vara rustad för arbetsmarknaden på både nationell och internationell nivå 
samt kunskaper om den globala arbetsmarknaden. 
   
Avsikten med detta arbete är att försöka ta reda på om det finns omotiverade elever på 
fordonsprogrammet. Vi ska också försöka få fram vilka faktorer som påverkar att eleverna 
minskar sin motivation, tappar fokus, blir passiva och får ett ogynnsamt inlärningsbeteende, 
detta för att man så tidigt som möjligt skall kunna påverka, och ändra elevernas destruktiva 
beteende.  
Vi vill dessutom undersöka hur de övriga yrkeslärarna på programmet ser på omotiverade 
elever och hur de anser att man skall angripa problemet. Detta för att vi skall få en så bred 
bild som möjligt av frågan.  
 
Vår uppgift som yrkeslärare är att ta emot nya elever varje år. Där skall vi få dem att förstå 
att detta är starten på ett livslångt lärande, som fordonsbranschen tar över efter avslutad 
gymnasieskola. Trots att det är ett praktiskt program i sin tillämpning, krävs det bitvis en 
ganska omfattande teoretisk kunskapsinhämtning. För de elever som inte har några 
förkunskaper alls, är det ett tufft program.  
 I årskurs två och tre ökar den praktiska delen och eleverna har möjlighet att utveckla sina 
grundkunskaper till mer avancerande kunskaper för olika arbetsmoment. APU:n på 15 
veckor genomförs och under denna period får eleverna känna på hur det är att arbeta i en 
bransch med väldigt hög teknisk utveckling. Ute på företagen pågår ofta en ständig 
kompetensutveckling för att hänga med i framtiden. 
 
Vi märker att det finns omotiverade elever på fordonsprogrammet och detta har Stig tagit 
upp i ett tidigare arbete. Trots detta finner vi detta ämne både nödvändigt och intressant att 
än en gång lyfta fram.  
Eftersom den tekniska utvecklingen inom fordonsbranschen är så hög och gått så fort 
framåt är det kanske ännu viktigare idag att eleverna är fokuserade och motiverade för att 
lyckas i den allt mer krävande utbildningen.  
 
Vi tycker att elever som själv söker sig till ett gymnasieprogram borde ha ett intresse och 
känna sig motiverade av att gå där, som vi själva kände när vi gick vår gymnasieutbildning 
för många, många år sedan. Men det är kanske så att eleverna redan har skaffat sig en 
negativ bild de första nio åren i grundskolan? Knud Illeris skriver i boken Lärande: 

 
Motivationsproblemen börjar numera visa sig ganska tidigt i grundskolan, något som 
påverkar både arbetsklimatet och lärandet. Ännu starkare yttrar det sig i 
gymnasieskolan, där dessa problem är en viktig orsak till att allt för många faller ifrån. 
( Illeris 2007 s 118)  

 
Om eleverna är skoltrötta skapas en missvisande bild av gymnasiet. I Pedagogiska 
magasinet nr 2, 2011 beskriver Martin Hugo, Lektor i pedagogik, följande: 
 

Elever som har byggt upp ett starkt skolmotstånd har ofta ett dåligt självförtroende i 
skolkontexten på grund av tidigare negativa erfarenheter av skolmisslyckanden. (…)  
När en lärare möter elever som kanske under en längre tid har byggt upp ett stort 
skolmotstånd, då måste fokus i första hand läggas på aktiviteter och lärande 
situationer som syftar till att bryta skolmotståndet. Varför är det så? Jo, för att det 
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grundläggande problemet då är att eleverna inte har någon inre motivation för 
skolarbetet överhuvudtaget. (Hugo, 2011, s. 55)  

2.1 Överlämningar från grundskolan 

Alla elever som kommer till oss har kanske inte de bästa förutsättningarna för att lyckas 
med sina studier på grund av olika orsaker. Det är viktigt att vi får reda på om det finns 
elever med speciella behov eller andra bekymmer så att man kan sätta in rätt resurser redan 
från början. Därför genomförs ett ”överlämnande” av eleverna mellan grundskolan och 
gymnasieskolan. 
 Vi frågade vår erfarna studie- och yrkesvägledare Karin Palm – Winqvist angående 
överlämnade från grundskola till gymnasieskola i Hässleholms kommun. Hon redogjorde 
för hur skolornas överlämningar genomförs sen många år.  
 
Först och främst måste grundskolan ha tagit kontakt med elev och föräldrar och inhämtat 
tillstånd för ett överlämnande och vad som ska överlämnas. 
Vid kontakttillfället deltar hela elevvårdsteamet från Jacobsskolan. Grundskolornas rektor, 
specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare är alltid närvarande, ofta skolsköterska och 
ibland även kurator. 
Där något finns att överlämna sker detta. Detta kan vara diagnoser av olika slag, dyslexi, läs- 
och skrivsvårigheter eller andra problem där grundskolorna överlämnar hur de arbetat och 
vilka eventuella hjälpmedel som använts, allt i syfte att underlätta för ungdomarna att 
komma till oss. 
De elever som har stora svårigheter har på grundskolan fyllt i en blankett, Bibass, denna 
överlämnas till oss av samordnade specialpedagog vid ett särskilt tillfälle.  
På gymnasieskolan sammanställer vi överlämnandet och muntlig information överlämnas 
till berörda lärare innan skolan startar på hösten. Allt för att rätt resurser ska sättas in redan 
från första skoldagen så att motivation och arbetslust inte blir lidande på grund av detta. 
 
 

 

2.2 Grundförutsättningar för eleven att klara av skolan 

Knud Illeris, professor i livslångt lärande på Learning Lab vid Danmarks Pedagogiske 
Universitet, har i sin bok Lärande tagit upp Abraham Maslow som var en central gestalt 
inom den amerikanska humanistiska psykologin, känd för sin behovstrappa, en teori om 
motivationen hos människor. 
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  Figur 1, Maslows behovshierarki  

Maslow placerade självförverkligande överst i sin motivhierarki. För övrigt är idén 
med hierarkin att alla de olika behoven eller motiven är placerade i olika grupperingar. 
Tanken med dessa grupperingar är att de mest basala motiven, de som ligger längst 
ner i hierarkin, måste vara uppfyllda eller tillfredsställda i rimlig grad för att nästa 
grupp av motiv på allvar ska kunna göra sig gällande. Nederst i hierarkin har Maslow 
alltså placerat de basala organiska motiven (hunger, törst, sexualitet och liknande). 
Därefter kommer trygghetsmotiven (stabilitet, skydd  osv.). Sedan följer de sociala 
motiven, först sådana som man kunde kalla gemenskapsmotiv (tillhörighet, kontakt, 
kärlek m.m.), därefter erkännande- eller bekräftelsemotiven (själhävdelse, prestation, 
aktning osv.). Högst upp slutligen ligger i första hand de kognitiva motiven (kunskap, 
förståelse, insikt och liknande), i andra hand de estetiska motiven (skönhet, harmoni 
osv.). Och allra överst ligger som sagt självförverkligande motiven (att förverkliga sig 
själv och sina potentialer), från vilka Maslow senare avskilde ett specifikt 
”transcendens” motiv , som handlar om att finna en mening med och helhetssyn på 
livet. (Illeris 2007 s 112) 

Maslows behovstrappa handlar alltså om de mest grundläggande sakerna för att hitta 
motivation. 

Om elevernas studieförmåga ska kunna fungera är förutsättningarna att de sovit en god 
natts sömn och ätit en stabil frukost. 

För eleverna ska känna trygghet och finna stabilitet är det viktigt att det finns regler och 
ordning i skolan. Eleven ska känna tillhörighet och veta vad som gäller och förväntas av 
honom/henne. 

Det är viktigt att eleverna får uppskattning och god feedback för sina studieprestationer. 
Att ha en god kontakt med föräldrarna och att de närvarar vid utvecklingssamtal och tar del 
av information från skolan. 

Att lära sig att tro på sig själv och att nå studiemål och att veta att man kan, samt att få 
erkännande från andra är viktigt, men även att känna att man duger som man är, gör att 
eleven känner sig värdefull. 

För att självförverkliga sig själv behöver eleven göra aktiva val och vara delaktig i beslut 
samt få göra det de vill göra och vara den man vill vara. 

2.3 Intresse/Motivation 

Vad är då motivation för något? I en artikel i Pedagogiska magasinet nr 2, 2011 skriver 
Martin Hugo som är Lektor i pedagogik och verksam på högskolan i Jönköping. 
”Motivation är ett komplext och mångfacetterat begrepp som innebär olika saker för olika 
människor och i olika situationer (…) En enkel och tydlig definition av motivation kan då 
till exempel vara: det som får människan att göra något”. (Hugo, 2011, s. 54) 

Ofta delar man in motivation i två kategorier, inre och yttre motivation. Martin Hugo 
beskriver detta så här: 

”Inre motivation är då till exempel människors egna intressen, upplevelser av 
meningsfullhet, att kunna välja själv, känslan av att själv ha kontroll över 
arbetsuppgifter och utmaningar. Yttre motivation handlar mer om belöningar, stimuli 
och respons, tvång, straff och kontroll utifrån. I skolan är några exempel på yttre 
motivation läxor, prov och betyg (Hugo, 2011, s54) 

Ett problem i skolan idag är att vi har ett antal elever vars intresse och motivation för 
skolan brister. Viljan för dessa elever att anstränga sig både i kärnämnen och utföra 
teoretiska arbetsuppgifter i de praktiska uppdragen i yrkeskurserna är ofta för stora 
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ansträngningar. Detta gäller speciellt läxläsning och till prov. Detta resulterar i att de 
kommer efter och det krävs insatser både från föräldrar, lärare, specialpedagoger och inte 
minst eleven själv för att nå ett acceptabelt resultat. 

Martin Hugo menar att dessa elever upplever mötet med skolan som meningslöst. De 
saknar som han uttrycker sig ”dessa elevers inre motivation för skolarbete minskar ju mer 
de är i en skola där de inte upplever sig delaktiga eller inte upplever att innehållet är på 
riktigt”. I sin text beskriver han, för att göra skolan bättre för eleven måste skolan göra sig 
själv meningsfull. Han menar ”att det är möjligt att lyckas med att göra skolan meningsfull 
och motivera när ingen motivation finns”. Hans egen forskning visar att det är fullt möjligt.  

Vidare anser Martin Hugo följande: 

att bryta skolmotståndet hos omotiverade elever kräver engagemang och lyhördhet. 
Genom ett lärande som upplevs vara på riktigt kan läraren bygga upp den förlorade 
känslan av meningsfullhet och bidra till elevens inre motivation. (…) att lärarens 
främsta förmåga att skapa inre motivation hos eleverna handlar om att ha en känsla 
för och kunna tolka vad elever känner inför olika situationer i skolan. Det gäller att i 
lärarrollen uppfatta och förstå vikten av att möta elevers önskningar, nyfikenhet och 
lust genom att kunna läsa av deras kroppsliga varande. (…) om att förstå vad som är 
viktigt och meningsfullt i den andres, elevens, livsvärld och göra rätt saker för att 
utifrån det skapa en inre motivation.  (Hugo, 2011 s.53) 

 

Men vad är då motivation? 

I Nationalencyklopedin (2011), kan vi läsa att motivation: 

• avser de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 
mål. 

• inre behov som ligger bakom visst beteende. 

• I skolsammanhang avses motivation med att lusten att studera. 

 

Som lärare är det ingen lätt situation när man har elever som inte vill lära sig något. Vi 
funderade på om det ibland kan vara de mest grundläggande faktorerna som saknas när 
eleverna inte fungerar i skolan. Liksom Stig i sin tidigare undersökning har vi tagit en hel del 
uppgifter från den amerikanske psykologen William Glasser som är en stor auktoritet på 
området och har mycket stor erfarenhet av kvalitetsarbete i skolan. I boken Motivation i 

klassrummet beskriver Glasser:  

Undervisning är en svår uppgift även när elever bemödar sig om att arbeta. När de 
inte alls bemödar sig är det en omöjlig uppgift. Detta, för alla lärare, välkända enkla 
faktum är skälet till att så många elever lär sig så lite i skolan. Trots det hårda arbete 
lärare lägger ned, möter de dagligen alltfler elever som föga eller inte alls anstränger sig 
för att lära sig. (Glasser, 1986, s 9) 

Han rekommenderar en genomgripande strukturförändring för att få fler elever att arbeta 
hårdare i skolan. Detta kallar han ”motivationsteori” som ger en logisk förklaring till varför 
många elever inte arbetar i skolan samt att det behövs förändringar i klassrumsstrukturen. 
Förändringar som får eleverna att börja jobba. 

Motivationsteori förklarar att allt vårt beteende alltid innebär vårt för tillfället bästa 
försök att tillfredsställa minst fem mäktiga krafter, vilka bäst benämns basbehov, 
eftersom de är inbyggda i vår genetiska struktur. (Glasser, 1986, s 19) 

Basbehoven som Glasser beskriver mer ingående i boken motivation i klassrummet:s 
tredje kapitel ”Sträcker sig från det övervägande fysiologiska behovet att överleva 
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och att reproducera sig till de fyra psykologiska behoven: tillhörighet (vilket 
inbegriper kärlek), makt, frihet och nöje”. (Glasser, 1986, s 19-20) 

Motivationsteorins förklaring till beteende är att vi alltid väljer att göra det som för 
tillfället är det mest tillfredsställande. (…) Om det som lärs ut inte tillgodoser de 
behov som en elev för tillfället upplever som mest angelägna, spelar det knappt någon 
roll hur fantastisk läraren är på att undervisa – eleven arbetar inte för att lära sig. 
(Glasser, 1986, s 25) 

Det Glasser menar är glasklart, för att eleverna ska arbeta, krävs att de tillgodoser 
sina behov och känner det meningsfullt att arbeta. 

Om aldrig någonting utanför oss, inklusive skolan, kan tillgodose våra behov, vilket 
motivationsteorin hävdar, eftersom vi själva är de enda som kan åstadkomma detta, 
kan en god skola definieras som en plats där nästan alla elever anser att om de utför 
något arbete, kommer de också att tillfredsställa sina behov så pass mycket att det blir 
meningsfullt att fortsätta arbeta. (Glasser, 1986, s 20) 

Motivationsteorin menar att det som händer på insidan av eleven mer än utsidan är 
upphovet till allt beteende. Så oavsett dina största ansträngningar kan elever välja att inte 
jobba på dina lektioner för att det inte tillgodoser sina behov. 

Endast när vi lär oss mer än de flesta av oss nu vet om vad som tillfredsställer elever, 
slutar vi upp med att trötta ut oss själva med att försöka tvinga dem att lägga manken 
till när de är frustrerande. Med denna kunskap bör vi kunna omstrukturera våra 
lektioner så att många fler elever väljer att arbeta och lära sig därför att de finner det 
tillfredsställande att göra så. (Glasser, 1986, s 24) 

Glasser menar att vi måste omstrukturera lektionerna, hitta en meningsfullhet och 
försöka skapa en positiv bild av arbetet i skolan för att eleverna ska hitta sin 
motivation. 

Det motivationsteorin lär ut är att allting vi gör inleds med en tillfredsställande bild av 
den aktivitet som vi lagrat som ett trevligt minne i huvudet. Ett barn som därför 
anstränger sig för att lära sig i skolan gör detta för att det har en bild i huvudet av att 
inlärning är tillfredsställande. Barn som inte lär sig i skolan (tillexempel barn som inte 
läser fastän de skulle kunna ifall de försökte) har inte de bilderna i huvudet som säger 
att läsning är en tillfredsställande aktivitet. (Glasser, 1986, s 38) 

Om vi inte gör något för att omstrukturera lektionerna så att de blir mer 
tillfredställande, är det lönlöst att tala om för eleverna hur värdefull utbildning är, och 
hur väl de behöver den. Det är våra bilder, inte deras. De beter sig med utgångspunkt 
från sina bilder vilket vi alla alltid gör. Om de således inte har en bild i sina huvuden 
av den kursen som tillfredsställande sitter de sällan stilla. (Glasser, 1986, s 54) 

När vi tittar i gymnasieskolans styrdokument står det  i skolverkets Läroplan för de frivilliga 
skolformerna, Lpf 94 att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov”. (Lpf 94, 2006, s. 4) Vidare beskrivs följande: 

Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter 
sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. 
Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för 
personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande 
och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. 
Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro. (Lpf 94, 2006, 
s.6) 

Vi tror också att det finns olika premisser för inlärning hos eleverna. Att varje elev har sitt 
sätt att bäst lära in saker på. I boken Inlärning på elevernas villkor menar författarna Lena 
Boström och Hans Vallenberg att elever lär sig bäst på olika sätt. I stora drag menar 
författarna att det finns tre olika inlärningstyper: 
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1. VISUELLA INLÄRARE – lär sig bäst genom synsinnet. De lär sig bäst genom 
att läsa eller se bilder och diagram. Dessa har en snabb inlärningsförmåga och 
passar bra inom det traditionella skolväsendet. 

2. AUDITIVA INLÄRARE (hörselinlärare) lär sig bäst genom ljud, musik, samtal 
och diskussioner. De vill gärna förhandla, prata och vara allmänt sociala. De 
passar också ganska bra i skolsystemet. 

3. KINESTETISKA INLÄRARE (kännare) lär sig bäst när de är delaktiga, rör 
sig, experimenterar och upplever. Dessa personer är starka känslomänniskor. 
Dessa elever passar inte in i den traditionella skolan.(Boström & Vallenberg, 
1997, s24) 

På fordonsprogrammet tror vi att det finns en hel del kinestetiska inlärare som inte 
passar in i den traditionella skolan. Det är därför viktigt att anpassa sig till inlärning 
på elevernas villkor. Detta för att hitta motivationen och engagemanget hos eleverna. 
”Vilken grundsyn man än har på lärande är motivation och engagemang avgörande”. 
( Dysthe, O. 2003 s38) 

 

Jag Stig Jönsson har tidigare skrivit ett examensarbete om Motivation på 
fordonsprogrammet, vilket jag gjorde då jag tidigare gick en lärarutbildning på Malmö 
Högskola. Det arbetet hade samma rubrik, nästan samma frågeställningar och med 100 
enkäter, som underlag för undersökningen. Eleverna fick svara på frågor som rörde 
förväntningar, trivsel, information om hur man såg på programmet från grundskolan mm.  
I min teori tog jag fasta på hur elever och lärare upplevde undervisningen. Jag studerade 
även olika inlärningsstilar och hur elever kunde ta till sig kunskaper på olika vis. 
Jag trodde under tiden jag jobbade med arbetet, att jag säkert skulle få fram en mer tydlig 
bild av en negativ inställning, såsom omotivation. Men så blev inte fallet, men om man 
analyserade svaren från enkäterna så kunde man i de flesta frågorna se att där fanns 
tendenser som skulle kunna peka på att en liten del elever inte var motiverade och 
tillräckligt intresserade att gå på fordonsprogrammet.  

En av anledningarna till att svaren från enkäterna kanske inte blev så klart negativa var, 
”Nackdelen med att vara undersökare på sitt eget program och sin egen skola, var att 
eleverna kanske svarar så som de trodde att deras lärare ville ha svaren”. (Jönsson. S, 2002). 
Ingen vill visa sitt dåliga intresse, om man tror att det kan missgynna en.  
Genom undersökningen fick jag reda på att de flesta eleverna tycker att den praktiska biten 
är den roligaste; att få mecka, köra, svetsa mm. Den visar även att mer än hälften av 
eleverna tyckte att det var lagom med teori, och endast en liten del tyckte att det är för 
mycket teori på programmet.  

Min slutsats till arbetet var: ”Jag tror oavsett alla teorier och alla enkäter, måste man för att 
lyckas med sina studier på gymnasiet ha intresse och motivation. Dessutom är det viktigt att 
man tidigt bestämmer sitt mål med utbildningen. Jag tror att det stora antalet som väljer FP 
vet vad de vill och gör något bra av det. De når också de uppsatta målen med sin utbildning 
och går ut i arbetslivet med ett bra resultat och ett roligt minne från skolan.”. (Jönsson.S, 
2002). 
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3. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med detta examensarbete är att ge en bild av situationen på fordonsprogrammet i 
Hässleholm och därmed kanske öka förståelsen för varför en del elever brister i motivation 
för studierna. Vi vill samtidigt höra med våra kollegor hur de uppfattar motivationen hos 
vissa elever på programmet.   
 
• Hur uppfattar eleverna sin studiesituation, vilka faktorer påverkar motivationen som 

därmed gör det svårare att klara kurserna och att nå sina mål på ett programval som de 
själva gjort?   

• Hur kan man nå de elever som inte visar nämnvärt intresse och motivation för 
fordonskurserna? 

• Hur ser fordonslärarna på motivationsproblemet och vad kan få en ointresserad 
fordonselev att bli intresserad?  

 

 

3.1 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att göra undersökningen på fordonsprogrammet i 
Hässleholm där vi båda är verksamma som lärare. Detta för att göra resultatet så relevant 
för oss som möjligt vid en eventuell omorganisation. Vi genomförde enkäten på 
fordonsprogrammets samtliga elever i årskurserna 1, 2 och 3. Vi avgränsade oss till att bara 
fordonslärarna fick svara på lärarenkäten för att de jobbar närmast eleverna och har mest 
tid med dem. Detta gjorde att vi personligen kunde ge bakgrund och instruktioner till 
eleverna/lärarna så att enkäterna blev korrekt ifyllda. Undersökningen är också avgränsad 
till att inte gå djupare in än en enkätundersökning med kommentars möjligheter. Detta för 
att en eventuell intervjuundersökning med alla elever/lärare skulle vara extremt 
tidskrävande.  
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4. Metod 
Vi har valt att genomföra en del av enkätundersökningen i likerttyp. Detta innebär att den 
svarande anger hur han instämmer i eller tar avstånd från olika påståenden genom att han 
markerar ett av olika svarsalternativ som varierar i grad av instämmande. Undersökningen 
genomfördes på fordonsprogrammet i Hässleholm där vi båda är verksamma som lärare. 
Detta för att göra resultatet så relevant för oss som möjligt vid en eventuell omorganisation. 
Samtidigt är omotiverade elever ett övergripande problem som finns på de flesta skolor, 
vilket inte gör resultatet unikt just för vår skola och utbildning. Ämnet bör vara intressant 
och betydelsefullt för alla verksamma lärare som upplever att de har problem med 
omotiverade elever.  

4.1 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden vi använt är frågeformulär av enkättyp (se bilaga 1 & 2). 
”Frågeformulär är bättre än intervjuer när det är ett stort antal människor som ska delta i 
undersökningen”(Andersen & Schwencke, 1998, s. 99) Vi valde denna kvantitativa metod 
för vi ansåg att det skulle bli svårt med intervjuer för vi ville ha svar från alla inriktningar 
och klasser på programmet, i stort sett alla elever på programmet. Om man skall jämföra de 
båda undersökningsmetoderna så blir en kvantitativ undersökning inte så djupgående, utan 
mer ett genomsnitt av ett visst antal personers svar.  

Vår kvantitativa undersökningsmetod var anonym och i form av enkäter till elever och 
lärare. Elevenkäten bestod av 18 kryssfrågor med möjligheter för kommentarer samt tre 
öppna frågor för att kunna ge ett mer uttömmande svar. 

Vi hade dessutom en lärarenkät med 14 öppna frågor, detta för att kunna ge mer 
individuella och detaljerade svar. Den besvarades av samtliga sex yrkeslärare. Detta för att 
ytterligare få det bekräftat att det inta var bara vi två som tyckte att det fanns elever som var 
omotiverade. 

4.2 Urval  

Iden till hela arbetet var att vi tyckte att en hel del av fordonsprogrammets elever verkade 
vara omotiverade och därför ville vi göra en undersökning runt detta problem. Samtliga 
elever och fordonslärare som därför deltagit i undersökningen går eller är verksamma i 
årskurs 1, 2 och 3 på fordonsprogrammet i Hässleholm. Detta för att göra resultatet så 
relevant för oss som möjligt ur motivationsperspektiv. Vi hade också tidigt beslutat oss för 
att vi ville se om det fanns skillnader på eleverna mellan de olika årskurserna. Därför bad vi 
eleverna att markera vilken årskurs de gick i för att se hur resultatet blev. Vi valde också att 
det bara var fordonslärarna som fick svara på lärarenkäten för att de jobbar närmast 
eleverna och har mest tid med dem. 
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4.3 Genomförande av undersökning 

Vi hade som mål att alla 87elever på programmet skulle delta så vi fick en så bred 
undersökning som möjligt. 75 anonyma enkäter delades ut och vi fick tillbaka 64 stycken 
korrekt ifyllda. Tyvärr var många elever var sjuka under de dagar undersökningen 
genomfördes. 4 elever lämnade in enkäterna utan att ha svarat på frågorna och 7 enkäter 
var felaktigt ifyllda och kunde inte användas i undersöknings resultatet. Bortfallet är 
naturligtvis tråkigt men bör inte ha ändrat resultatet nämnvärt. Eftersom vi har alla eleverna 
i vår byggnad beslöt vi att själva gå ut till de klasserna och be dem fylla i vår enkät. Då 
kunde vi samtidigt ge instruktioner om vad vi tyckte var betydelsefullt i enkäten och att vi 
tyckte det var viktigt att eleverna gav synpunkter om de upplevde något bra eller dåligt. 

4.4 Etiska överväganden 

4.4.1 Informationskravet  

Vi var noga med att informera våra respondenter om syftet med undersökningen, om deras 
uppgift och vilka villkor och moment som gällde för deras deltagande. Vi informerade om 
att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

4.4.2 Samtyckeskravet / Konfidentialitetskravet  

Alla elever och lärare som deltog i enkäten samtyckte till att vara med. Vi hade ingen som 
inte ville vara med och besvara den. Vi fick även tillåtelse av rektorn att genomföra enkäten.  

Att svara på frågor i en undersökning bygger på att de som svarar, kan lita på att deras svar 
behandlas med respekt och inte får komma ut på fel sätt. Man måste alltid handla 
konfidentiellt mot respondenterna. Risken att deras åsikter i enkäten skulle komma ut, är 
dock minimal då vi valde att genomföra en anonym enkät. 

Runa Patel och Bo Davidsson menar i sin bok Forskningsmetodikens grunder att vi ”är 
hänvisade till individens villighet att svara på dessa frågor” (Patel & Davidsson, 2003, s.69) 

För att få eleverna ”villiga” att svara och att skriva ner sin åsikt gällde det för oss att ge dem 
de bästa förutsättningarna. Patel och Davidsson skriver att ”Personer som ska besvara 
frågorna har på ett eller annat sätt blivit utvalda och kan förmodligen inte alltid se nyttan 
med att besvara frågorna. Det är därför viktigt att vi försöker motivera dessa personer på de 
olika sätt som står till buds” (Patel & Davidsson, 2003, s.70) 

Innan vi delade ut vår enkät till eleverna i varje klass talade vi om att vi skulle genomföra 
undersökningen anonymt. Vi berättade även att de besvarade enkäterna skulle förvaras i ett 
låst skåp tills att vårt arbete var färdigt.    

Man kan välja att ha en anonym eller konfidentiell enkät. En anonym enkät går inte att 
spåra till någon person, däremot en konfidentiell enkät har man numrerat med ett 
förutbestämt nummer som bara undersökaren känner till och kan spåras via en lista där 
namn och nummer finns. Efter undersökningen måste listan förvaras inlåst och därefter 
förstöras.  
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4.4.3 Nyttjandekravet  

De insamlade uppgifterna i enkätundersökningen skall endast användas som underlag i vår 
undersökning. Ingen annan användning får eller kommer att ske. 

4.5 Databearbetning  

Det insamlade materialet från enkätundersökningen sammanställdes och bearbetades med 
hjälp av Microsoft Excel. Svaren delades in efter årskurs eftersom upplägget i årskurs 1 
skiljer sig en del från år 2 och 3 och redovisas i rapporten med hjälp av både specifika 
siffror samt stapeldiagram för att få en tydlig bild av hur eleverna svarat. 

4.6 Metodkritik  

Nackdelen med att vara undersökare på sitt eget program och sin egen skola, är att eleverna 
kanske svarar så som de tror att deras lärare ”vill ha svaren”. Ingen vill visa sitt dåliga 
intresse, om man tror att det kan missgynna en. En annan nackdel är att frågor i 
enkätundersökningen kan tolkas på ett annat sätt än vi tänkt oss samt att det kan bli en del 
bortfall. Vi genomförde enkätundersökningen under de sista dagarna av terminen vilket 
medförde att vi hamnade i tidsbrist och fick en del bortfall på grund av att eleverna inte var 
närvarande. Vi kunde heller inte fånga upp dessa frånvarande elever på grund av att 
terminen tog slut. Om vi skulle gjort om undersökningen hade vi sett till att genomföra 
undersökningen med bättre tidsmarginal samt kanske även gjort en provomgång eller 
förstudie med enkätfrågorna så att eleverna uppfattade enkäten på rätt sätt och eventuella 
missförstånd eller otydligheter kunde ha rättas till. 

4.7 Validitet  

När det gäller det gäller forskning och vetenskapliga studier är det av vikt att kritiskt 
granska studiens validitet och reliabilitet. Författarna Runa Patel och Bo Davidsson menar i 
sin bok Forskningsmetodikens grunder ”att veta vad vi undersöker handlar om 
överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi skall undersöka och vad vi faktiskt 
undersöker” (Patel & Davidsson, 2003, s.99).  

Att göra en undersökning vad gäller elevers dåliga motivation är ett abstrakt fenomen som 
kan vara svårt att mäta. Dålig motivation är mer ett symptom på hur eleven uppför sig i 
förhållande till sina studier, än om man skulle mäta något mer konkret t.ex. elevernas vikt. 
Författarna menar ”att vi måste definiera vad den är. När vi har gjort det kan vi konstruera 
ett instrument som skall mäta den och då gäller det att vårt instrument också mäter just vad 
vi avser att mäta, att instrumentet har god validitet” (Patel & Davidsson, 2003, s.99). Vi 
genomförde enkätundersökningen på både elever och lärare och kunde då göra jämförelser 
dem emellan vilket gav ett tydligare resultat. 
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4.8 Reliabilitet  

Reliabilitet är tillförlitlighet, hur väl vår undersökning står emot slumpinflytanden av olika 
slag. När vi har genomfört vår enkät, bearbetat materialet då får vi ett resultat. Författarna 
menar: ”det resultat vi får, det observerande värdet, innehåller både individens ”sanna 
värde” och ett ”felvärde”. Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet (…) När 
vi har ett instrument reliabelt så har vi minskat felvärdet och närmat oss individens sanna 
värde” (Patel & Davidsson, 2003, s.100-101)  

Patel och Davidsson anser vidare att ”när vi använder oss av en enkät har vi den minsta 
möjligheten att kontrollera tillförlitligheten i förväg. Det enda vi kan göra är att på alla sätt 
försäkra oss om att individerna som skall besvara enkäten uppfattar den som vi tänkt oss. 
Vi måste vara ytterst noga med instruktionen till hela enkäten och till enskilda frågor. Vi 
måste se till att den är uppställd på ett sätt som gör den lätt att besvara. Vi måste försäkra 
oss om att frågornas formulering inte går att missuppfatta” (Patel & Davidsson, 2003, 
s.102).  

För att då komma så nära det sanna värdet som möjligt och undvika brister i instrumentets 
tillförlitlighet, förberedde vi och motiverade eleverna. Detta för att de med stor villighet, på 
ett så genuint sätt som möjligt skulle besvara enkäten.  

Problemet är enligt författarna att ”om en enkät ska betraktas som reliabel eller inte vet vi 
egentligen inte förrän vi ser hur den blivit besvarad.(…) Först när vi sett resultatet kan vi ge 
ett omdöme om enkäten”( Patel & Davidsson, 2003, s.102). På grund av tidsbrist gjordes 
ingen förstudie på enkätfrågorna, men vi tycker att de flesta verkar ha uppfattat enkäten 
som vi tänkt oss. 
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5. Resultat 

5.1 Elevenkät 

En viktig förutsättning för att vara motiverad är att vara intresserad av ämnet man 
läser. I de första tre frågorna får vi reda på hur seriöst intresserade eleverna var att 
komma in på just fordonsprogrammet eller om det fanns andra alternativ som eleverna 
skulle kunna tänka sig. Dessutom ser vi om de andra alternativen eleverna valt är 
yrkesförberedande eller högskoleförberedande program. 
 

1: Viktigaste anledningen till att du valde fordonsprogrammet  

     
   Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Intresse   19    15    17 

Pga. lågt intagningspoäng    

Kompisval   

Påverkan från föräldrar  3 0 0 

Praktiskt program - lite teori  1 2 1 

Annat   0 1 2 

Bortfall/ej svarat på frågan  1 1 1 
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Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3
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2: Sökte du mer än ett program i ditt gymnasieval? 

Nej 

Ja  

 

 

Av de som svarat Ja på frågan har de sökt till dessa program 

Årskurs 1: El 2 st, Bygg 5 st, IT, 1 st, Svets 1 st, Omvårdnad 1 st, Wendes fordon 1 st, 
Teknik 1 st, Jordbruk 1 st, Vet ej 1 st och 2 har inte angivit vad de sökt.  

Årskurs 2: El 3st, Bygg 9 st, Industri 1 st, Hantverk 1 st, Wendes fordon 1 st och 4 har ej 
angivit vad de sökt 

Årskurs 3: El 3 st, Bygg 4 st, Industri 5 st, Bytt program 1 st, Vet ej 1 st och 3 har inte 
angivit vad de sökt. 

  

10

4
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14
15

12

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

Sökte du mer än ett program i ditt gymnasieval

Nej Ja
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3: När du kom in på fordonsprogrammet, var det ditt….  
  

    
  Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Förstahandsval   22 15 17 

Andrahandsval   2 4 2 

Tredjehandsval   0 0 1 

Bortfall/ ej svarat på frågan  0 0 1 
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Det är viktigt att eleverna verkligen får tillräcklig information om fordonsprogrammet 
innan de söker till utbildningen. Eleven blir trygg med sitt val och säker på att han kommit 
till rätt program. Därför ställde vi följande fråga: 

4: Tycker du att du fick bra och tillräcklig information om fordonsprogrammet i 
grundskolan, innan ditt val till gymnasiet? 

   Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

 

Ja, instämmer helt  11 8 4 

Ja, instämmer delvis  8 4 7 

Varken eller   1 3 6 

Nej, instämmer inte helt  1 0 1 

Nej, instämmer inte alls  7 3 3 

Bortfall/inte svarat på frågan  0 1 0 
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17 
 

Motivera ditt val:  

Årskurs 1 

• Fick mycket information om innehållet i kursen (svarat Ja, instämmer delvis) 

• Vi fick mycket teoriarbete och gör vårt eget praktiskt (svarat ja instämmer delvis) 

• Vi fick inte se de olika programmen utan man fick gå på känslan (svarat Nej 
instämmer inte alls) 

• Kunde inte mer (svarat Ja, instämmer delvis) 

• Det var så som de sa (svarat Ja, instämmer helt) 

• Jag ara valde (svarat varken eller) 

• Fick inte mer info än att de satt man var tvungen att söka innan ett visst datum 
(svarat Nej, instämmer inte alls) 

• Man fick inte veta ingående hur de va här, bara dem största grejorna (svarat Ja, 
instämmer delvis) 

• Det var inte många informationer om Fordonsprogrammet (svarat Nej, instämmer 
inte alls) 

• Det kändes som en underklass linje (svarat Nej, instämmer inte alls) 
Årskurs 2 

• Ingen info alls (svarat Nej instämmer inte alls) 

• Fick ingen info (svarat Nej, instämmer inte alls) 

• Kommer ej ihåg (svarat Varken eller) 

• Man fick inte mycket info, fick, fick själv söka upp sedan (Svarat Nej, instämmer 
inte alls) 

Årskurs 3 

• Nej (svarat varken eller) 

• Jag blev informerad om att det var väldigt mycket praktiskt och att man i stort sett 
nästan bara gjorde praktiska saker i verkstaden (svarat Nej, instämmer inte helt) 

• All information kom ej helt fram (svarat Ja, instämmer delvis) 

• Det fanns mässor t.ex. Bergendahls (svarat Ja, instämmer helt) 

• Jag tycker att man skulle fått fler prao dagar att komma ut på arbetsplatser (Svarat 
varken eller) 

• Aningen bristfällig info pga. många olika program (svarat Ja, instämmer delvis) 

• Jag var inte ett dugg intressera av fordonsprogrammet (svarat Varken eller) 

• Jag fick ingen info om programmet utan ara skolan (svarat Ja, instämmer delvis) 

• Åkte på studiebesök först efter valet (svarat Ja, instämmer delvis) 
 

  



 

Fråga 5 ställdes för att få en övergripande bild av hur eleverna trivs på programmet i det 
stora hela och om de känner sig motiverade
flesta trivs i det stora hela på fordonsprogrammet.

5: I det stora hela tycker jag att det är roligt på fordonsprogrammet och känner mig 
motiverad att gå denna utbildning

  

Ja, instämmer helt 

Instämmer delvis 

Nej instämmer inte 

Bortfall/ej svarat på frågan
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Fråga 5 ställdes för att få en övergripande bild av hur eleverna trivs på programmet i det 
stora hela och om de känner sig motiverade att gå utbildningen. Utfallet blev tydligt. De 
flesta trivs i det stora hela på fordonsprogrammet. 

5: I det stora hela tycker jag att det är roligt på fordonsprogrammet och känner mig 
motiverad att gå denna utbildning 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  20 12 

  4 6 

  0 0 

Bortfall/ej svarat på frågan  0 1 

  

Fråga 5 ställdes för att få en övergripande bild av hur eleverna trivs på programmet i det 
att gå utbildningen. Utfallet blev tydligt. De 

5: I det stora hela tycker jag att det är roligt på fordonsprogrammet och känner mig 

 Årskurs 3 

 10 

 10 

 1 

 0 

 



 

Fråga 6 är viktig för att få reda på hur vi bäst får ut informationen till eleverna inför sitt 
gymnasieval.. Utfallet blev att 
där eleverna får mest information.

6: Hur sökte du information om fordonsprogrammet, inför ditt gymnasieval?

  

Via andra elevers erfarenheter?

Via tidningar?  

Via webb?  

Via studievägledare? 

Via broschyrer? 

Via gymnasiemässan? 

Via lärare och annan personal på skolan?

Annat  
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Fråga 6 är viktig för att få reda på hur vi bäst får ut informationen till eleverna inför sitt 
gymnasieval.. Utfallet blev att studievägledaren och gymnasiemässan verkar vara de forum 
där eleverna får mest information. 

6: Hur sökte du information om fordonsprogrammet, inför ditt gymnasieval?

  Årskurs 1 Årskurs 2 

ia andra elevers erfarenheter? 8 6 

  2 0 

  8 5 

  13 8 

  8 3 

  9 9 

och annan personal på skolan? 2 3 

  4 3 

  

Fråga 6 är viktig för att få reda på hur vi bäst får ut informationen till eleverna inför sitt 
studievägledaren och gymnasiemässan verkar vara de forum 

6: Hur sökte du information om fordonsprogrammet, inför ditt gymnasieval? 

 Årskurs 3 

 5 

 8 

 0 

 9 

 6 

 11 

 1 

 3 

 



 

Nästa fråga var formulerad för att försöka få fram vad eleverna inte trivs med på 
fordonsprogrammet. Det blev en hel del olika intressanta svar och kommentarer.

7: På fordonsprogrammet trivs jag inte med:

  

Läroböckerna  

Verkstadens utseende 

Utbildningens upplägg 

Läraren  

Klasskompisarna 

Reglerna  

Arbetstiderna  

Annat  

Bortfall/ ej svarat 
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Nästa fråga var formulerad för att försöka få fram vad eleverna inte trivs med på 
fordonsprogrammet. Det blev en hel del olika intressanta svar och kommentarer.

7: På fordonsprogrammet trivs jag inte med: 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  9 8 

  9 4 

  6 4 

  6 3 

  8 4 

  4 1 

  6 3 

  5 5 

  3 3 

  

Nästa fråga var formulerad för att försöka få fram vad eleverna inte trivs med på 
fordonsprogrammet. Det blev en hel del olika intressanta svar och kommentarer. 

 Årskurs 3 

 8 

 11 

 4 

 6 

 4 

 3 

 3 

 10 
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Kommentarer: Årskurs 1 

• Brist med verktyg, orespekt mot lärarna 

• Tycker man ska få jobba mer fritt en stund efter skoltid. När där är personal så 
klart 

• För mycket teori, lär sig bäst genom att själv göra det. Teori behövs dock till viss 
del 

• Jag tycker att man ska ha hela dagar med fordon 

• Jag tycker det skulle vara andra sätt att göra uppdrag på 

• Jag tycker att det nästan alltid finns samma frågor i varje kapitel och att det finns 
för få verktyg i verkstaden 

• För mycket o-ordning 

• Allt är okej 
 

Kommentarer Årskurs 2: 

• Tycker man kunde ha mer yrkesämne 

• De som inte gör ett skit 

• Tycker det är tråkigt att läsa och blir alltid trött under en lång period läsande 

• Få förstora arbeten 
 

Kommentarer Årskurs 3: 

• Mycket teori och läroböckerna ger inget direkt svar. Upplägget av utbildningen var 
väl si så där. pga. olika lärare som inte ville lära ut och tyckte man inte 
 hörde hemma på fordonsprogrammet.  Klasskompisarna såg oftast ner på 
en och lät en inte delta. Dock blev lärare och klasskompisar bättre och trevligare de 
sista åren. 

• Borde vara bättre ordning på verktygen 

• Skulle varit modernare verkstad och finare 

• Böckerna kunde varit lite modernare då det kommer nya saker hela tiden, lärarna 
kunde vara mer hjälpsamma och tydligare 

• Verktyg och maskiner, sliten utrustning m.m. 

• Verkstaden är ett rent kaos med skit överallt och det är snuskigt och ofräscht 

• Om att ordningen är dålig med städning och verktyg 

• För mycket bilar! Det är fler bilar än liftar i lokalen vilket täcker nödutgången 

• Varit nöjd med allt 
  



 

I fråga 8 radade vi upp några alternativ som kanske kan göra att eleverna inte trivdes eller 
blev omotiverade. Resultatet är intressant. Många elever upplever att kärnämnena ä
svåra/tråkiga och många i åk 1 har svårt att komma upp på morgonen.

8: Jag är intresserad av fordon men:

  

 

Jag tycker att kärnämnena är svåra/tråkiga

Jag tycker inte att min fordonslärare kan
 motivera mig på rätt sätt 

Jag tycker inte att fordonsprogrammet
bedrivs på rätt sätt 

Jag har problem hemma 

Jag har svårt att förstå instruktioner

Jag är psykisk obalans 

Jag ser ingen framtid i detta yrke

Jag har svårt att komma upp på morgnarna

Inget av ovanstående, det är bra som de

Bortfall/inget svar 
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I fråga 8 radade vi upp några alternativ som kanske kan göra att eleverna inte trivdes eller 
blev omotiverade. Resultatet är intressant. Många elever upplever att kärnämnena ä
svåra/tråkiga och många i åk 1 har svårt att komma upp på morgonen. 

8: Jag är intresserad av fordon men: 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

tt kärnämnena är svåra/tråkiga 13 7 

Jag tycker inte att min fordonslärare kan 
  0 1 

Jag tycker inte att fordonsprogrammet 
  1 0 

  1 0 

svårt att förstå instruktioner 1 0 

  1 0 

ser ingen framtid i detta yrke 0 0 

vårt att komma upp på morgnarna 10 4 

Inget av ovanstående, det är bra som det är 6 7 

  1 1 

I fråga 8 radade vi upp några alternativ som kanske kan göra att eleverna inte trivdes eller 
blev omotiverade. Resultatet är intressant. Många elever upplever att kärnämnena är 

 Årskurs 3 

 12 

 3 

 4 

 0 

 2 

 2 

 1 

 3 

 2 

 1 

 



23 
 

I fråga 9 försökte vi få fram vad eleverna trodde de skulle behöva för att känna sig 
motiverade. Utfallet blev att många känner sig motiverade och att ingen behöver 
samtalshjälp. 
 
9: För att känna mig motiverad skulle jag behöva? 
   Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 

Extra stödundervisning i kärnämnena 3 3 2 

Samtals hjälp   0 0 0 

Ha mer att säga till om i utbildningen 5 0 6 

Tydligare instruktioner  4 3 5 

Hjälp att komma upp på morgonen 3 1 1 

Om jag tidigt haft fler olika studiebesök 
 där jag fått mer information om mina 
 framtidsutsikter inom yrket hade jag känt 
mig mer motiverad  4 2 1 

Om vi haft olika studiebesök som visar 
fordonstillverkning, motortillverkning och  
olika underleverantörer hade det 
motiverat mig mer  7 2 5
    

Inget av ovanstående, jag känner 
mig motiverad   8 8 6 

Annat   1 0 1 

Bortfall/ej svarat på frågan  1 1 1 



 

De som svarat Annat har angett följande:

Årskurs 1 

• Fler fordonslektioner, mer att skruva på

• Man vill lära sig så mycket som möjligt
Årskurs 2: Inga svar 

Årskurs 3: Inga svar 

I fråga 10 ville vi ha fram om eleverna tyckte teori och praktik i karaktärsämnet var i lagom 
mängd. Utfallet blev att de allra 

10: Hur upplever du karaktärsämnet på ditt program, när det gäller mängden teori 
och praktik? 

  

För mycket teori 

För lite teori  

Lagom som det är 
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De som svarat Annat har angett följande: 

Fler fordonslektioner, mer att skruva på 

Man vill lära sig så mycket som möjligt 

I fråga 10 ville vi ha fram om eleverna tyckte teori och praktik i karaktärsämnet var i lagom 
mängd. Utfallet blev att de allra flesta tyckte det var lagom som det är eller för mycket teori.

10: Hur upplever du karaktärsämnet på ditt program, när det gäller mängden teori 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  6 8 

  1 1 

  17 10 

 

I fråga 10 ville vi ha fram om eleverna tyckte teori och praktik i karaktärsämnet var i lagom 
flesta tyckte det var lagom som det är eller för mycket teori. 

10: Hur upplever du karaktärsämnet på ditt program, när det gäller mängden teori 

 Årskurs 3 

 8 

 4 

 9 



 

Motivera: 

Årskurs 1: 

• Tycker inte om teori

• Man måste ha teori för att lära sig allt det går inte bara att skruva

• Man lär sig mer i praktiken

• Kan va bra med teori
 

Årskurs 2: 

Inga motiveringar 

Årskurs 3: 

• Jag tycker att de är lagom man lär sig 
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Tycker inte om teori 

Man måste ha teori för att lära sig allt det går inte bara att skruva 

Man lär sig mer i praktiken 

Kan va bra med teori 

Jag tycker att de är lagom man lär sig mycket genom att läsa sig till 

  

 



 

På fråga 11 ville vi veta hur elevernas arbetsinsats var. Utfallet blev tydligt att de flesta 
eleverna instämmer helt eller delvis på att de lägger ner tillräckligt med arbete för att nå sitt 
mål. 

11. Anser du att du lägger ner tillräckligt med arbete i dina kurser för att lyckas och 
nå ditt mål på programmet?

  

Ja, instämmer helt 

Ja, instämmer delvis 

Varken eller  

Nej, instämmer inte helt 

Nej, instämmer inte alls 
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På fråga 11 ville vi veta hur elevernas arbetsinsats var. Utfallet blev tydligt att de flesta 
eleverna instämmer helt eller delvis på att de lägger ner tillräckligt med arbete för att nå sitt 

lägger ner tillräckligt med arbete i dina kurser för att lyckas och 
nå ditt mål på programmet? 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  9 5 

  14 10 

  0 2 

  1 2 

    

  

På fråga 11 ville vi veta hur elevernas arbetsinsats var. Utfallet blev tydligt att de flesta 
eleverna instämmer helt eller delvis på att de lägger ner tillräckligt med arbete för att nå sitt 

lägger ner tillräckligt med arbete i dina kurser för att lyckas och 

 Årskurs 3 

 5 

 12 

 1 

 1 

 2 

 



 

På fråga 12 var vi intresserade av att veta om eleverna tyckte att utbildningen var krävande 
och utfallet blev att många tycker så.

12. Tycker du att utbildningen är/har varit krävande?

  

Ja, instämmer helt 

Ja, instämmer delvis 

Varken eller  

Nej, instämmer inte helt 

Nej, instämmer inte alls 

På vilket vis är den jobbig/krävande

Årskurs 1: 

• Att jobba helt ensam

• Mycket teori 

• Det krävs att man har huvudet på skaft och lyssnar

• Man måste ju kämpa på och så för att lära sig

• Proven gör en stressad

• Inte särskilt 

• Jag lärde mig nya saker och har jobbat praktiskt med det
Årskurs 2: 

• Mitt eget fel 

• Tycker det har varit bra
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På fråga 12 var vi intresserade av att veta om eleverna tyckte att utbildningen var krävande 
och utfallet blev att många tycker så. 

12. Tycker du att utbildningen är/har varit krävande? 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  7 3 

  10 7 

  4 9 

  3 0 

På vilket vis är den jobbig/krävande 

Att jobba helt ensam 

Det krävs att man har huvudet på skaft och lyssnar 

te ju kämpa på och så för att lära sig 

Proven gör en stressad 

Jag lärde mig nya saker och har jobbat praktiskt med det 

Tycker det har varit bra  
  

På fråga 12 var vi intresserade av att veta om eleverna tyckte att utbildningen var krävande 

 Årskurs 3 

 3 

 11 

 2 

 5 

 



 

Årskurs 3: 

• Lärare som ger en negativ och omotiverad insyn från början 
tillsammans med många andra ämnen

• Det har varit långa dagar och så

• Svenska och engelska är jobbigt
 

Vi ville också veta om eleverna tycker att de får tillräckligt med hjälp i undervisningen och 
de allra flesta var nöjda på den punkten. Ingen

13. Tycker du att du får/fick tillräckligt med hjälp i undervisningen?

  

Ja, instämmer helt 

Ja, instämmer delvis 

Varken eller  

Nej, instämmer inte helt 

Nej, instämmer inte alls 

 

 

Vad tycker du att det skulle ha behövts mer hjälp med?

Årskurs 1: 

• För få lärare 

• Med allt 
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Lärare som ger en negativ och omotiverad insyn från början och högt tempo 
tillsammans med många andra ämnen 

Det har varit långa dagar och så 

Svenska och engelska är jobbigt 

Vi ville också veta om eleverna tycker att de får tillräckligt med hjälp i undervisningen och 
de allra flesta var nöjda på den punkten. Ingen elev är helt missnöjd med den hjälp de fått.

13. Tycker du att du får/fick tillräckligt med hjälp i undervisningen? 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  15 9 

  9 8 

  0 2 

  0 0 

  0 0 

Vad tycker du att det skulle ha behövts mer hjälp med? 

och högt tempo 

Vi ville också veta om eleverna tycker att de får tillräckligt med hjälp i undervisningen och 
elev är helt missnöjd med den hjälp de fått. 

 Årskurs 3 

 3 

 11 

 2 

 5 

 0 

 



 

Årskurs 2:  

Inga kommentarer 

Årskurs 3: 

• Delvis pga. att vi var många i klassen

• Visa vad de menar

• Fått mer praktisk tid

• Teorin 

• Fått mer hjälp och stöd och motivation när man började linjen
 

På fråga 14 ville vi få fram om det var lärare eller elever som gjorde att de misstrivdes på 
programmet. Utfallet blev att nästan alla trivs med både lärare och elever.

14. Känner du att du trivs med elever och lärare på fordonsprogrammet?

  

Ja, instämmer helt 

Ja, instämmer delvis 

Varken eller  

Nej, instämmer inte helt 

Nej, instämmer inte alls 

 

Om nej varför inte? 
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Delvis pga. att vi var många i klassen 

Visa vad de menar 

Fått mer praktisk tid 

Fått mer hjälp och stöd och motivation när man började linjen 

På fråga 14 ville vi få fram om det var lärare eller elever som gjorde att de misstrivdes på 
programmet. Utfallet blev att nästan alla trivs med både lärare och elever. 

trivs med elever och lärare på fordonsprogrammet?

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  18 12 

  6 5 

  0 2 

  0 0 

  0 0 

På fråga 14 ville vi få fram om det var lärare eller elever som gjorde att de misstrivdes på 

trivs med elever och lärare på fordonsprogrammet? 

 Årskurs 3 

 8 

 10 

 2 

 1 

 0 
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Årskurs 1: 

• Lite störiga kan vissa vara 

• Eleverna i vår klass e dryga och stöddiga (dem flesta) 
Årskurs 2: 

• Ja, lärarna är bra, klasskompisarna är mindre bra 
Årskurs 3: 

Inga kommentarer 

Fråga 15 och 16 är öppna frågor där eleverna själva kunde skriva vad det tyckt varit mest 
kul eller tråkigt på programmet. Utfallet blev mycket varierande svar. 

15. Vad tycker du varit roligast/mest intressant på fordonsprogrammet? 

Årskurs 1: 

• Praktiska moment 

• Att lära sig mer av det man ej kunnat 

• Att jobba praktiskt 

• Det är det praktiska i verkstaden 

• 3 st. Vet inte 

• Lära sig 

• Skruva och vara i kontakt med bilar 

• Det praktiska arbetet 

• Att plocka ner o se hur allt ser ut 

• Att man lärt sig mecka 

• Skruva och vara med klasspolarna 

• Det praktiska 

• Att skruva på bilarna Lära sig mer hur man fixar och hur det fungerar 

• Att lära sig nya saker 

• Skruva 

• Att skruva på kundbilar 

• Praktik, teori, kärnämnena 

• Det praktiska och att jag fått lära mig via det 

• Jobba med kundbilar 

• Praktiska delen 

• Det praktiska 
Årskurs 2: 

• Praktik 

• Mitt yrkesämne 

• APU 

• Man får lära sig nya saker 

• Det praktiska arbetet 

• Roliga jobb 
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• Studiebesöket 

• Att arbeta i verkstaden 

• 2 st. Praktiskt 

• Allt 

• Det mest intressanta på fordonsprogrammet är när man meckar 

• Att få skruva med bilar 
Årskurs 3: 

• 6 st har angett Praktiken 

• Att få göra lite kundjobb osv 

• Praktik, arbetsmoment i verkstaden, viss teori och genomgång 

• De praktiska momenten 

• Se hur det funkar 

• Att fått lära sig mycket och skruvat mycket 

• Att få lära sig nytt 

• Att skruva 

• Årskurs 1 

• Skruva på roliga saker när man fått bestämma vad man ville skruva på 

• Fordonsämnet 

• Inget 

• Bara att jag får betyg i mina ämnen 

• Praktiska arbeten 

• Att det alltid finns mer att lära och gott om saker att fördjupa sig i 

• Praktiska grejor 
 

16. Vad tycker du är tråkigast/minst intressant på fordonsprogrammet? 

Årskurs 1: 

• Olika saker 

• Att fixa en SAAB 

• Teorin, El 

• Elen i fordonsprogrammet 

• Svenska 

• El. Men man måste ju kunna det 

• 10 st. anger Teori 

• Lite drygt ibland 

• 2 st. Vet inte 

• Matte, svenska och engelska 

• Att vi aldrig åkte på besök till Göteborg 
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Årskurs 2:  

• Skruva med SAAB 

• Jag tycker teori är det tråkigaste på fordonsprogrammet 

• Inget 

• 5 st. anger Teori 

• Trångt 

• Det teoretiska 

• Andra ämnen 

• Vet ej 
Årskurs 3: 

• 2 st. har angett Teorin 

• Svenska, matte, engelska 

• El schema 

• Religion 

• Dålig gemenskap, inga vänner, inget stöd hemma 

• Inget har varit tråkigt men teorin är minst intressant 

• Samhälle, natur, religion 

• Ingen aning 

• Årskurs 3 

• Kärnämnena 

• Svenska, engelska 

• Teori, men det är ändå viktigt 

• All teori 

• Det är mestadels teori och i läroböckerna är det minst 10 – 20 stavfel och 
jättemycket fel i grammatiken 

• Det får bli teorin för har svårt att få ner tankar på papper 

• Engelska och svenska 
 

  



 

Fråga 17 till 20 handlar om de mest grundläggande förutsättningarna för att klara av 
skoldagen och må bra. Utfallet visade att många elever hade ogynnsamma förutsätt
för en bra motivation i skolan.

17. Jag känner att jag får tillräckligt med sömn på natten

  

Alltid  

Ofta  

Sällan  

Aldrig  
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Fråga 17 till 20 handlar om de mest grundläggande förutsättningarna för att klara av 
skoldagen och må bra. Utfallet visade att många elever hade ogynnsamma förutsätt
för en bra motivation i skolan. 

17. Jag känner att jag får tillräckligt med sömn på natten 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  7 4 

  8 9 

  9 5 

  0 1 

  

Fråga 17 till 20 handlar om de mest grundläggande förutsättningarna för att klara av 
skoldagen och må bra. Utfallet visade att många elever hade ogynnsamma förutsättningar 

 Årskurs 3 

 4 

 11 

 6 

 0 

 



 

8. Jag får i mig frukost innan jag kommer till skolan

  

 

Ja, alltid  

Ja, ofta  

Nej, sällan  

Nej, aldrig  

Jag köper när jag kommer på morgonen

Annat  
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8. Jag får i mig frukost innan jag kommer till skolan 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  6 5 

  4 4 

  6 7 

  8 1 

per när jag kommer på morgonen 0 2 

  0 0 

  

 Årskurs 3 

 6 

 1 

 6 

 6 

 2 

 0 

 



 

19. Jag äter lunch under skoldagen

Alltid  

Ofta  

Sällan  

Aldrig  

Annat  
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19. Jag äter lunch under skoldagen 

Årskurs 1 Årskurs 2 

  13 5 

  9 11 

  1 3 

  1 0 

  0 0 

  

 Årskurs 3 

 10 

 8 

 2 

 0 

 1 

 



 

20. Jag får ihop vardagen utan att jag stressar och mår dåligt

  

Ja, alltid  

Ja, för det mesta 

Nej, sällan  

Nej aldrig  

Bortfall/ inget svar 

 

 

På den avslutande frågan ville vi se om eleverna hade några förslag på hur man skulle kunna 
öka motivationen hos elever med bristande intresse. Utfallet blev att vi fick många 
intressanta svar. 

21. För att öka motivationen hos eleverna med
fordonsprogrammet har jag följande förslag:

Årskurs 1: 

• Visa vad de kan bli efter denna utbildning

• Hjälpa med studiebesök som ingår allt med bilar eller motorer

• Vara glada och positiva och gå rakt på sak

• Mer hjälp, bättre ordning för 

• Mer ledighet 

• Inrikta sig ännu mer på att skruva på bilar

• Mindre teori 
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20. Jag får ihop vardagen utan att jag stressar och mår dåligt 

  Årskurs 1 Årskurs 2 

  8 7 

  16 9 

  0 3 

  0 0 

  0  0 

På den avslutande frågan ville vi se om eleverna hade några förslag på hur man skulle kunna 
öka motivationen hos elever med bristande intresse. Utfallet blev att vi fick många 

21. För att öka motivationen hos eleverna med bristande intresse på 
fordonsprogrammet har jag följande förslag: 

Visa vad de kan bli efter denna utbildning 

Hjälpa med studiebesök som ingår allt med bilar eller motorer 

Vara glada och positiva och gå rakt på sak 

Mer hjälp, bättre ordning för verktyg, få skruva isär skrotbilar 

Inrikta sig ännu mer på att skruva på bilar 

 Årskurs 3 

 4 

 14 

 2 

 0 

 1 

 

På den avslutande frågan ville vi se om eleverna hade några förslag på hur man skulle kunna 
öka motivationen hos elever med bristande intresse. Utfallet blev att vi fick många 
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• Bättre saker att skruva med 

• Mer praktik i helklass 

• Fler studiebesök, tydligare instruktioner om vad man har för framtid genom 
programmet 

• Mer praktik och besök på firmor inom yrket 

• Lite olika alternativ på att göra klart uppdrag och prov 

• Kortare kärnämneslektioner, ingen idrott, fler besök 

• Mer praktiskt! 
Årskurs 2: 

• Sök något annat program 

• Sätt mer press på dem som inte gör nåt 

• Mer studiebesök 

• Mer skruvjobb, mindre fuskjobb osv 

• Jobba på i ettan 
Årskurs 3: 

• Sluta skruva svart åt läraren 

• Fler lärare som hjälper eleverna och tar tag i dem. Och att de försöker utbilda och 
ge eleverna en framtid i arbetslivet. Lärare utgår från elevens starka egenskaper 
inom fordon, t.ex. om någon är mer praktiskt lagd kan den personen kanske få mer 
praktiska moment och lära sig därigenom. Lärare som inte ger upp om en elev är 
jobbig och frågar saker eller vill ta reda på saker, utan försöker förklara och visa så 
gott dekan (kanske ta hjälp av någon annan om inte lärarensjälv vet) 

• Hårdare pli på eleverna 

• Ta tid med arbetet prata med dina medmänniskor. Bli inte rädd för att inte få jobb 
utan ta det på sikt. 

• Bry dig inte om körkortet ta först skolan 

• Ta bort religion och sånt jävla skit. Bättre verktyg 

• Åk ut på studiebesök på så många arbetsplatser som möjligt 

• Ta det lugnt 

• Hjälpa till mer, göra en mer intresserad 

• Mer teori i klassrummet där eleverna får vara med och diskutera mycket. 
Avstämma med eleverna och se att dem kan allt de ska ha lärt sig och har de ej lärt 
sig allt får man hjälpa dem lite extra 

• Ta sig tid och tänka igenom sina val 

• Skippa mer teori och fokusera på att verkligen låta dem få jobba praktiskt det är det 
en vill och har nytta av. 

• Tänk efter noga några gånger sen kan man verka 
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5.2 Resultat Lärarenkät 

I lärarenkäten var alla frågor av öppen karaktär. Detta gav möjlighet till ett större djup 
i svarsunderlaget. Alla sex fordonslärare svarade på enkäten och var i det stora hela 
överens i många frågor. 

 

Fråga 1. Har du omotiverade elever i din klass? Ungefär hur stor del? 
Svar: Mellan 10-30 % 

 

Fråga 2. Känner du dig motiverad som lärare? Om ej varför? 
Svar: Ja 

Fråga 3. Hur motiverar du dina elever? 
Svar: med riktiga jobb, meingsfulla uppdrag, flexibelt ledarskap, utbildningsmetodik 

 

Fråga 4. Hur motiverar du dina omotiverade elever? 

Svar: extra tid, mycket beröm, roliga projekt, sätta sig in i elevens situation, hitta 
elevens intresse 

 

Fråga 5. Varför tror du att dina elever är omotiverade? 

Svar: För mycket teori, ointresse, familjesituation, trötthet, ovilja att vilja lära både från 
teori och praktik, fel program, känslosituationer 

 

Fråga 6.Vad skulle du som lärare behöva för att kunna motivera dina elever mera? 

Svar: Större plats, bättre ordning, mer tid för varje elev, bättre utbildningsmaterial, 
föreläsare, studiebesök, ny teknik, intresserade elever, ”morötter” 

 

Fråga 7. Tror du att delmål såsom utflykter, studiebesök skulle motivera dina elever 
bättre? 

Svar: Ja 

 

Fråga 8. Tror du att mer information om framtiden inom yrket motiverar dina elever 
mer? 

Svar: Ja 

 

Fråga 9. Tror du att eleverna får tillräcklig information om fordonsprogrammet i 
grundskolan? 

Svar: Nej 

 

Fråga 10. Tror du att alla dina elever är intresserade av fordon? 

   Svar: 5 av 6 svarade nej, 1 st svarade ja i någon form 
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Fråga 11. Hänger omotiverade elever på fordon ihop med de som har svårigheter för 
teoretiska ämnen? Tror du 

Svar: 3 av 6 st trodde till viss del, 1 st trodde nej, 1 st trodde enstaka elever och 1 st 
trodde ofta 

 

Fråga 12.Är mängden teori och praktik rätt uppdelat i din undervisning? 

Svar: 3 av 6 st tyckte att de ville ha mer teori, 2 st tyckte lagom, 1 st tyckte för mycket 

 

Fråga 13.Tror du att eleverna tycker att dom får tillräckligt med stöd och hjälp i 
undervisningen? 

Svar: 4 av 6 tyckte ja, 2 st till viss del  

 

Fråga 14.Vad skulle man kunna göra mer för att motivera ointresserade elever?  

Svar: Bättre utbildningsmaterial, stimulerande arbetsuppgifter, mer praktiska 
arbete, hitta elevens intresse, föreläsare, studiebesök, ny teknik, mindre grupper, 
renovera, bygga ut, bättre ordning 
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6. Diskussion 
 

Innan enkätens första fråga delade vi in eleverna efter årskurs. Vi tyckte detta var viktigt 
eftersom årskurs 1 är mer teoretisk än årskurs 2 och 3. I första frågan fick vi reda på att 
majoriteten av eleverna valde fordonsprogrammet på grund av intresse. Vilket är väldigt 
viktigt att veta gällande elevernas motivation. Lärarenkäten visar att 5 av 6 lärare inte tror 
att alla deras elever är intresserade av fordon. 

Attityder, värderingar och intressen utgör grundläggande delar av en människas 
personlighet. De genomsyrar hennes sociala och personliga liv i fråga om såväl 
utbildnings- och yrkesval som relationen till andra människor överhuvudtaget. Deras 
riktning och styrka kan bli avgörande för hur en person organiserar sitt liv. ( 
Carlström, I. & Hagman, L.P. 1989 s 237.)   

På fråga 2 fick vi reda på att de flesta eleverna på fordonsprogrammet hade valt mer än ett 
program inför sitt gymnasieval. Det som är intressant i detta är att alla program som 
eleverna valt var yrkesförberedande och mer praktiskt lagda. Vad har då detta för betydelse 
för motivationen? Kan det vara så att de praktiska programmen är intressanta, för att 
flertalet av eleverna har problem i skolan med just teoretiska ämnen att läsa, skriva, förstå 
instruktioner osv.  

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 iför prov eller göra sina läxor. (Giota, J. 2002 s 284) 

På fråga 11 i lärarenkäten ställs frågan om de tror att omotiverade elever hänger ihop med 
de som har svårigheter för teoretiska ämnen. Hälften av lärarna tror att detta har betydelse 
till viss del, någon tror att det ofta har betydelse, en annan tror att det gäller enstaka elever, 
medan den siste inte tror det alls. 

Tredje frågan visar dock att majoriteten har valt fordonsprogrammet som första alternativ 
så det största intresset av dessa praktiska linjer som valts har varit fordon. 

I fråga 4 om du har fått bra och tillräcklig information i grundskolan inför ditt gymnasieval 
har svaren blivit väldigt olika, det verkar som vissa skolors yrkesvägledare har lyckats få 
fram den information eleverna behöver på ett bra och intressant sätt medan vissa 
yrkesvägledare inte lyckats alls. Enligt fråga 9 i lärarenkäten är alla lärare övertygade om att 
det inte informeras tillräckligt i grundskolan. Det hade kunnat göras en framtida 
undersökning om vilka skolor som lyckats och vilka som inte gjort så bra ifrån sig. För att 
få ut informationen hade man kanske kunnat använda elever som redan går på utbildningen 
att informera om programmet så eleverna får höra av jämnåriga vad som gäller. 

I fråga 5 om man kände sig motiverad att gå utbildningen har största delen av eleverna 
svarat att så är fallet. Endast en person känner inte sig alls motiverad. Det talar ju för att 
största andelen faktiskt går utbildningen för att det är roligt och att intresset är stort. Ändå 
kan vi utläsa att motivationen sviktar på andra ställen i enkäten t.ex. i fråga 7, 8 och 9 
samtidigt som lärarna tycker att eleverna har större motivationsproblem än vad eleverna 
själva anser.  

Detta visar lärarenkäten i fråga 1 där de uppskattar att mellan 10-30% av deras elever är 
omotiverade. Den visar också i fråga 2 att några motivationsproblem bland lärarna inte 
förekommer. Alla lärarna känner sig motiverade att vara lärare, vilket är skönt. 

Den mesta av informationen i grundskolan, gällande fordonsprogrammet, har eleverna fått 
från studievägledare ser vi i fråga 6, men enkäten visa också att gymnasiemässan som hålls 
en gång om året, har stor betydelse inför gymnasievalet. Där får de träffa elever som redan 



41 
 

går utbildningen och programmet presenteras på ett roligt och intressant sätt. Kanske skulle 
mässan utökas och hållas i fler dagar och med obligatorisk närvaro? 

 

Det finns saker som eleverna inte trivs med på fordonsprogrammet. I fråga 7 har eleverna 
bland annat har tagit upp att de inte är helt nöjda med läroböckerna. De tycker att inte de 
hänger med i utvecklingen inom bilvärlden, för att det kommer nya saker hela tiden. Här är 
lärare och elever till stor del överrens, de tycker nämligen också att man behöver uppdatera 
utbildningsmaterialet och få ny teknik. Kanske det är dags att byta ut en del böcker mot ett 
interaktivt datorbaserat läromedel som uppdateras med jämna mellanrum. 

Verkstadens utseende tycker många elever inte heller om. Det är trångt och inte ordning på 
grejerna. Kanske är det dags för lokalerna att byggas ut och förändras? 

En del elever är inte nöjda med utbildningens upplägg. Kanske skulle det förändras genom 
att ha mer karaktärsämnen, att man ska få börja skruva på bilar redan från första året? 
Frågan skulle kunna utredas närmare och förslag på annorlunda upplägg tas emot från 
eleverna. 

Vissa lärare är inte omtyckta och så är det ju genom hela livet. Alla människor kan inte 
tycka om alla, men man måste ändå hitta ett sätt att kommunicera och finna en medelväg 
som passar både elev och lärare. Detta skulle kunna göras genom tätare samtal, 
avstämningar om hur man tycker det fungerar, stödsamtal för lärare som har svårt för att 
jobba med vissa elever, osv.  

Att läraren ofta är ensam med en klass innebär begränsade möjligheter till 
erfarenhetsutbyte om de tankar och problem som arbetet rymmer. (Gustavsson, B. 
2004 s 207) 

Men för detta krävs det såklart resurser och det finns det alltid ont om i skolans värld. 

Klasskompisar är också en svår fråga. Som sagt alla trivs inte med alla, men det är viktigt att 
man har den respekten och acceptansen. I början av ettan kan t.ex. en kickoff med 
samarbetsövningar hjälpa eleverna att hitta sin roll i klassen.  

Några elever trivs inte med reglerna. Reglerna finns till för allas trivsel och är nödvändiga 
för att elever och lärare ska bli medvetna om vad som är tillåtet och inte. Det är viktigt att 
eleverna är med och upprättar trivselreglerna. Det gör att de känner sig delaktiga och det 
blir lättare att följa och förstå befintliga regler. 

En del elever gillar inte arbetstiderna. Varför de inte gillar arbetstiderna skulle kunna bero 
på att en del elever har svårt att komma upp på morgonen eller att det ibland blir många 
korta arbetspass med ombyte emellan. Både lärare och elever brukar tycka det är bättre med 
längre arbetspass och heldagar i karaktärsämnet. Att det ibland inte blir så, är mest en 
schemateknisk sak. Samtidigt är utbildningen språngbrädan ut i arbetslivet där man måste 
anpassa sig efter gällande arbetstider.  

Ett stort problem verkar vara att verktygen inte är på sina platser och slarvas bort. Som det 
är nu delar två elever på ett verktygsskåp och deras verktyg är märkta för att de ska veta 
vilka som är vilka. Ett bra sätt att försöka upprätthålla ordning är att man tar en liten stund i 
slutet på varje lektion och ser till att alla har sina verktyg på rätt plats. Det är viktigt att 
eleverna lär sig att hålla reda på och ta ansvar för sina egna grejer. Ordningen på verkstaden 
är också ett problem som delvis kan bero på platsbristen. Detta tycker lärarna också är ett 
stort problem. Ont om plats och oordning gör att man inte riktigt kan få ut det man vill i 
utbildningssyfte. Det skulle kunna införas speciella städtimmar där man ser över 
verkstaden, plockar undan grejer och städar av arbetsplatsen men för att komma helt till 
rätta med problemet skulle det behövas en rejäl renovering och utbyggnad av lokalerna. 
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På fråga 8 ”jag är intresserad av fordon men” får vi en insikt i vad som är den huvudsakliga 
orsaken till motivationsproblem hos vissa elever. De anser att kärnämnena är svåra/tråkiga, 
och har man svårt för något blir det ju ofta inte roligt. Det kanske skulle göras en 
undersökning om det finns ett samband mellan praktiska linjer och dyslexi och läs och 
skrivsvårigheter. Kanske upplägget på dessa program då skulle ändras helt och man kunde 
gjort alla ämnen ännu mer praktiska inklusive kärnämnena. Uppenbarligen behövs det mer 
resurser lagda på just kärnämnena för dessa elever och det handlar om nästan hälften av 
eleverna som svarat på denna enkät som tycker att kärnämnena är svåra/tråkiga.  

På fordonsprogrammet tror vi att det finns övervägande kinestetiska inlärare som inte 
passar in i den traditionella skolan. Det är därför viktigt att anpassa sig till inlärning på 
elevernas villkor. Detta för att hitta motivationen och engagemanget hos eleverna. ”Vilken 
grundsyn man än har på lärande är motivation och engagemang avgörande”. ( Dysthe, O. 
2003 s38) 

Läraren kan ha svårt att motivera eleven på rätt vis. Därför behövs enkäter av det här slaget 
så att man kan komma närmare eleven och få upp ögonen för att det finns elever som 
känner sig omotiverade just p.g.a. läraren.  

Om man vill lära känna elevers inställning och attityder till skolan är det vanliga att 
man genomför olika typer av enkätundersökningar. (Giota, J. 2002 s 288) 

Här behövs återigen extra avstämningssamtal och läraren måste utgå från elevens behov 
och förutsättningar för att komma fram till konkreta exempel på hur varje elev ska kunna 
känna sig motiverad och intresserad.  

Innan eleven börjar på skolan sker överlämning från grundskolan, där man får reda på 
elevernas förutsättningar och om där finns några svårigheter som kräver extra resurser. 
Detta är mycket viktigt för att rätt resurser ska sättas in redan från första skoldag så att 
motivation och arbetslust inte blir lidande på grund av detta. 

Det är roligt att i denna undersökning se att det inte är så stor del av eleverna som har 
problem hemma, är i psykisk obalans eller har oförmåga att se en framtid i yrket. Endast en 
elev har problem hemma, tre stycken elever anser sig vara i psykisk obalans och en elev ser 
ingen framtid i yrket. 

En del av eleverna, bland annat i åk 1 har svårigheter att komma upp på morgonen, och då 
kan man ju undra om de sover tillräckligt på natten? Om vi tittar på fråga 17 så tycker 
eleverna själva till största delen att de får tillräckligt med sömn medan nästan en tredjedel 
sällan eller aldrig känner att de sover tillräckligt. Frågan är vad en elev mellan 16-19 år 
tycker är tillräckligt med sömn nattetid? En föreläsning om sömn och dess verkan på 
kroppen och koncentrationen skulle kanske vara intressant att ge dem samt förtydliga vad 
som kan hända vid för lite sömn såsom psykiska problem, psykoser osv. 

I fråga 9 kunde vi utläsa att av den stora del som tyckte att kärnämnena var svåra/tråkiga 
ville dock bara en liten del ha extra stödundervisning i dessa ämnen, vilket förbryllar oss 
lite. Kan det vara så att ungdomarna inte inser sitt eget bästa utan bara ser stödundervisning 
som extra arbete istället för hjälp? Vad hade hänt om man hade satt en gräns på vad 
eleverna skulle klara och om de inte uppnådde dessa mål, skulle stödundervisning krävas av 
eleven? 

En fråga är i alla fall alla eleverna överrens om. De är inte i behov av samtalshjälp. Kanske 
är det så att de även här inte förstår sitt eget bästa, eller kan det vara så att eleverna råkat ut 
för fel sorts terapeutisk hjälp innan i livet. Såklart kan man undra om skolans kuratorer inte 
behövs längre? 

I lärarenkätens fråga 3 ställdes frågan om hur de motiverar sina elever. Svaren som vi fick 
var att de t.ex. försöker ge eleverna meningsfulla arbetsuppgifter och flexibelt ledarskap. 
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I elevernas svar gällande vad de skulle behöva för att känna sig mer motiverade kan man se 
att åk 1 och åk 3 följer varandra rätt mycket i svaren medan åk 2:s svar och behov ligger 
mest i extra stödundervisning och tydligare instruktioner. Jämför man med fråga 8 kan man 
dock se att ingen i årskurs 2 har problem att förstå instruktioner, enligt dem själva. Då 
kanske problemet ligger hos läraren om han är otydlig på att ge instruktioner och då bör 
kanske han se över detta.  

Årskurs 1 och 3 skulle vilja ha mer att säga till om i utbildningen, de tycker även att det 
behövs fler studiebesök för att få information om framtidsutsikterna samt tror sig hitta 
motivation genom att besöka fler underleverantörer och fordonstillverkare. Även lärarna är 
helt övertygade om att studiebesök, föreläsare, information om framtidsutsikter och 
liknande skulle öka motivationen mer hos eleverna. Även detta är ett resurs problem som 
då är önskvärt att ordna. Kanske skulle man kunna hitta fonder som kunde skänka pengar i 
utbildningssyfte, eller att eleverna själva hade sparat ihop en del till studiebesöken. 

Årskurs 1 skulle vilja ha hjälp med att komma upp på morgonen, och här tycker vi att 
föräldrarna måste involveras. Är eleven inte myndig, är det deras ansvar att deras barn går 
upp och ger sig i väg till skolan.  

Eleverna upplever till största delen att det är lagom uppdelat mellan teori och praktik vilket 
är glädjande. Som det är nu är där mer teoretiska timmar i årskurs1, än i 2 och 3. Fråga 12 i 
Lärarenkäten tog upp samma ämne och visade lite olika svar. Hälften av lärarna skulle vilja 
ha mer teori, två tycker det är lagom som det är, medan en lärare tycker att det är för 
mycket teori. 

I fråga 11 om du anser att du lägger ner tillräckligt med arbete i dina kurser för att nå dina 
mål på programmet, tycker största delen av eleverna att de lägger ner tillräckligt med arbete. 
Den största delen av de som anser att de inte lägger ner tillräckligt med arbete är elever i 
årskurs1. Detta kan bero på att där är mer teoretiska timmar i ettan, men skulle också kunna 
bero på att eleverna inte riktigt mognat så mycket, att de förstår att man måste lägga ner 
energi för att nå sina mål i livet. Vi tror att många ”morötter” behöver läggas i årskurs 1 för 
att få en grundmotivation för programmet, samtidigt som eleverna ska hinna mogna och 
förstå allvaret och vitsen med sin utbildning. 

Till största del tycker eleverna att utbildningen är/har varit krävande. I årskurs 1 kommer 
det upp som vi berättade innan, att det är mycket teori. Vissa elever har svårigheter att 
jobba helt ensam, och där är det viktigt att stötta, uppmuntra och pusha för att öka 
självkänsla och självförtroende. Återigen får vi här reda på att kärnämnena är jobbiga, och 
det är många ämnen med högt tempo. 

Fråga 13 visar att de flesta elever tyckte att de fick tillräckligt med hjälp i undervisningen, 
dock har 5 elever i årskurs 3 tyckt att de inte har fått den hjälp de behöver alltid. Det hade 
varit intressant och ifrågasätta om det var hjälp i karaktärsämnena eller i kärnämnena de inte 
fick den hjälp de behövde. Enligt lärarenkätens fråga 13 tror alla lärare att eleverna tycker 
de får tillräckligt med stöd och hjälp i undervisningen, eller till viss del. Men eleverna 
önskade bland annat fler lärare (som kräver resurser) framförallt vid stora klasser. Intressant 
är att någon lärare ville ha mindre grupper. Eleverna ville också ha mer stöd och motivation 
när de började programmet. Detta måste lärarna ta till sig och bli bättre på. Det skulle 
kanske kunna göras olika studiebesök och att eleverna får prova på t.ex. folkrace eller något 
annat som har med fordon att göra, eller kanske anordnas en kickoff med 
samarbetsövningar (typ heta stolen, fyra hörn) för att lära känna varandra bättre och för att 
hitta motivationen i skolarbetet.  

Det är inte bara läraren som ska lära känna eleverna, eleverna måste också lära känna 
varandra. En gynnsam utgångspunkt är att eleverna trivs, mår bra och känner att de 
duger. (Gustavsson, B. 2004 s 191) 



44 
 

Till vår glädje känner mer än hälften av eleverna att de trivs med lärare och elever på 
programmet och 25 % att de trivs delvis. Endast 1 elev i årskurs 3 trivs inte alls. 

På fråga 15 och 16 är alla elever eniga om att de praktiska momenten i utbildningen är 
roligast och många är eniga om att teorin är tråkigast, framförallt elen, men även 
kärnämnena. 

 I fråga 18 fick vi reda på att över hälften av eleverna på fordonsprogrammet sällan 
eller aldrig får någon frukost i sig på morgonen. Av diagrammet kan vi utläsa att 
problemet är värst i årskurs 1. Frågan är hur motiverad man är att lära sig något om 
man går och är hungrig? Det första steget i Maslows behovstrappa är att hunger, 
törst osv. är uppfyllt och handlar alltså om en av de mest grundläggande sakerna för 
att hitta motivation. Om elevernas studieförmåga ska kunna fungera är 
förutsättningarna att de sovit en god natts sömn och ätit en stabil frukost. 

 

 Här måste föräldrarna igen ta sitt ansvar så att deras barn får mat i sig, eller med sig, innan 
de går hemifrån. Kanske skulle man också kunna få kommunen att sponsra med en frukt i 
veckan per elev, som de gör i de yngre årskurserna. Cafeterian behöver kanske inventeras 
och se över utbud och priser så att möjligheten till frukost även finns i skolan. 

I fråga 19 får vi reda på att de flesta av eleverna äter lunch i någon form under dagen i 
skolan vilket är jättebra. Som sagt utan mat fungerar huvudet inte så bra och det är svårt att 
bli motiverad till att lära sig något. 

20:e frågan är om eleven får ihop vardagen utan stress och att må dåligt. Svaret på den är att 
de flesta får alltid eller oftast ihop vardagen. Ingen i årskurs 1 stressar så den mår dåligt och 
det är bara 5 stycken i årskurs 2 och 3 som sällan får ihop dagen utan stress. 

Vi frågade lärarna i fråga 5 varför de tror att deras elever är omotiverade. Svaren blev lite 
olika men för mycket teori, familjesituationer, trötthet o.s.v. kom upp och det ser vi har stor 
betydelse. 

Till slut frågade vi eleverna vilka förslag de hade för ökad motivation. Vi fick många 
intressanta svar. Bland annat ville många, som vi nämnde innan, ha mer konkret 
information om vad de kan bli efter programmets slut. Andra svar var fler studiebesök, mer 
skruvande på bilar, ha teori där eleverna får diskutera mycket, ha fler lärare, hårdare pli på 
eleverna osv.  

Vi hade som mål att alla 87 elever på programmet skulle delta i vår enkätundersökning. 75 
enkäter delades ut och 64 blev korrekt ifyllda och kunde användas i 
undersökningsresultatet. Det är såklart väldigt tråkigt att en del elever var sjuka och att vissa 
elever inte fyllt i enkäten enligt instruktionerna, men vi anser ändå att bortfallet inte 
påverkade resultatet nämnvärt. 

6.1 Slutsats 

Vad vi kan utläsa av enkäternas alla frågor finns det en del omotiverade elever på vårt 
fordonsprogram, även fast de flesta har svarat att de tycker det är roligt och känner sig 
motiverade att gå utbildningen. Eleverna har kanske redan innan de kommer till gymnasiet 
byggt upp ett skolmotstånd som gör att motivationen påverkas. Då är det viktigt att hjälpa 
eleverna hitta sin inre motivation och försöka skapa en positiv inre bild av utbildningen. En 
framtida undersökning kanske kunde handla om omotiverade elever på grundskolan, för 
det verkar vara där många elever mister sin motivation. Det vi tyckte var mest 
anmärkningsvärt var att över hälften av eleverna inte får någon mat i sig på morgonen 
samtidigt som nästan en tredjedel sällan eller aldrig känner att de får tillräckligt med sömn 
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på natten. Hur motiverad blir man att lära sig något om man kommer till skolan och är 
hungrig eller inte har fått tillräckligt med sömn på natten?  
I det stora hela visar båda enkäterna att både lärare och elever är överrens om mycket, t.ex. 
läroböcker, utrymme, ordning mm. Vissa förslag om hur man ska åtgärda 
motivationsproblemen bland eleverna är också överrensstämmande. T.ex. att det behövs 
bättre info från grundskolan, fler studiebesök och föreläsningar om t.ex. framtidsutsikter 
inom fordonsbranschen samtidigt som det behövs ny teknik och att lokalerna behöver ses 
över. ”Å andra sidan är det avgörande för motivationen i vilken mån skolan lyckas skapa en 
god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande”. (Dysthe, O. 2003 s38) 

Det finns vissa saker som lärare behöver ta till sig. Bland annat vill eleverna ha bättre stöd 
och uppmuntran vid programmets början. De tycker även att vissa lärare har förutfattade 
meningar om dem. De önskar också mer praktiska moment i utbildningen. 

Det tål kanske att tänka på hur man kan lägga upp teorin på ett mer intressant och roligare 
sätt och kanske försöka få med kärnämnena i uppgifter som har med fordon att göra. 

Vi tycker vi har lyckats få svar på våra frågeställningar samtidigt som vi har fått åtskilliga 
tips och idéer om hur vi ska lyckas påverka våra elever till en bättre motivation. Vi tror 
också att detta arbete kan vara grunden till ett närmare samarbete mellan elev och lärare. 

”Motivation har en avgörande betydelse i samband med lärande”. (Illeris, K. 2007 s 114) 
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8. Bilagor 

Bilaga1 

Enkätundersökning för fordonselever 

Hej!  Vi genomför en undersökning som handlar om omotiverade elever på 
fordonsprogrammet och hur man kan komma åt detta problem. OBS! Vi 
vill att du tänker efter på varje fråga och svarar ärligt ! Dina svar och 
åsikter är viktiga. Vi vill ha fram dina åsikter och erfarenheter för ett 
bättre fordonsprogram! 

 

Ringa in dina svar på varje fråga och kommentera gärna! 

Om platsen inte räcker för att skriva, så fortsätt på baksidan! 

 

Jag går i Årskurs:  1 2 3 

 
På fråga 1- 6 kan endast ett svarsalternativ väljas. Ringa in det svar som 
stämmer överens med dina åsikter/känslor 

 
1. Vilken var den viktigaste anledningen till att du valde 
fordonsprogrammet? 

 

• Intresse 

• På grund av lågt intagningspoäng 

• Kompisval (samma som mina kompisar) 

• Påverkan från föräldrar 

• Praktiskt program – lite teori 

• Annat:                           

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

2. Sökte du mer än till ett program i ditt gymnasieval? 

• Nej 

• Ja 

Om du svarat ja, i så fall till vilket eller vilka? 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

3. När du kom in på fordonsprogrammet, var det ditt… 

 

• Förstahandsval 

• Andrahandsval 

• Tredjehandsval 

4. Tycker du att du fick bra och tillräcklig inform ation om 
fordonsprogrammet i grundskolan, innan ditt val til l gymnasiet. 

• Ja, instämmer helt 

• Ja, instämmer delvis 

• Varken eller 

• Nej, instämmer inte helt 

• Nej, instämmer inte alls 

Motivera ditt val: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 

 

 

 

5. I det stora hela tycker jag att det är roligt på fordonsprogrammet och 
känner mig motiverad att gå denna utbildning. 

 

• Ja, instämmer helt 

• Instämmer delvis  

• Nej instämmer inte  
På fråga 6 - 9 kan du välja mer än ett svarsalternativ. Ringa in de svar som 
stämmer överens med dina åsikter/känslor 
 

6. Hur sökte du information om fordonsprogrammet, inför ditt 
gymnasieval? 

• Via andra elevers erfarenheter? 

• Via tidningar? 

• Via webb? 
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• Via studievägledare? 

• Via broschyrer? 

• Via gymnasiemässan? 

• Via lärare och annan personal på skolan 

• Annat: 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

7. På fordonsprogrammet trivs jag inte med:  
Läroböckerna 
 
Verkstadens utseende 
 
Utbildningens upplägg 
 
Läraren 
 
Klasskompisarna 
 
Reglerna 
 
Arbetstiderna 
 
Annat 

 

Kommentera! 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________   

8. Jag är intresserad av fordon men:  
 
• Jag tycker att kärnämnena är svåra/tråkiga 

 
• Jag tycker inte att min fordonslärare kan motivera mig på rätt sätt 
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• Jag tycker inte att fordonsprogrammet bedrivs på rätt sätt 
 

• Jag har problem hemma 
 

• Jag har svårt att förstå instruktioner 
 

• Jag är i psykisk obalans 
 

• Jag ser ingen framtid i detta yrke 
 

• Jag har svårt att komma upp på morgonen 
 

• Inget av ovanstående, jag tycker det är bra som det är 
 

Ringa in de svar som stämmer överens med dina åsikter/känslor. Du får ange mer än 
ett svar. 

9. För att känna mig mer motiverad skulle jag behöva?  
 

• Extra stödundervisning i kärnämnena 
 

• Samtalshjälp 
 

• Ha mer att säga till om i utbildningen 
 

• Tydligare instruktioner 
 

• Hjälp att komma upp på morgonen 
 

• Om jag tidigt haft flera olika studiebesök där jag fått mer information om 
mina framtidsutsikter inom yrket hade jag känt mig mer motiverad 

 
• Om vi haft olika studiebesök som visar fordonstillverkning, 

motortillverkning och olika underleverantörer hade det motiverat mig 
mer 
 

• Inget av ovanstående, jag känner mig motiverad  
 

• Annat 
 
_________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________ 
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På fråga 10-14 kan endast ett svarsalternativ väljas. Ringa in det svar som 
stämmer överens med dina åsikter/känslor. 

 

 

 

 

 

10. Hur upplever du karaktärsämnet på ditt program, när det gäller 
mängden teori och praktik? 

• För mycket teori 

• För lite teori  

• Lagom som det är 

Motivera: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________   

11. Anser du att du lägger ner tillräckligt med arbete i dina kurser för att 
lyckas och nå dina mål på programmet? 

• Ja, instämmer helt 

• Ja, instämmer delvis 

• Varken eller 

• Nej, instämmer inte helt 

• Nej, instämmer inte alls 

12. Tycker du att utbildningen är/har varit krävand e? 

• Ja, instämmer helt 

• Ja, instämmer delvis 

• Varken eller 

• Nej, instämmer inte helt 

• Nej, instämmer inte alls 

På vilket vis är den 
jobbig/krävande?___________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________   

13. Tycker du att du får/ fick tillräckligt med stöd och hjälp i 
undervisningen? 
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• Ja, instämmer helt 

• Ja, instämmer delvis 

• Varken eller 

• Nej, instämmer inte helt 

• Nej, instämmer inte alls 

Vad tycker du att du skulle ha behövt mer hjälp med?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

14. Känner du att du trivs med elever och lärare på fordonsprogrammet? 

 

• Ja, instämmer helt 

• Ja, instämmer delvis 

• Varken eller 

• Nej, instämmer inte helt 

• Nej, instämmer inte alls 

Om nej, varför 
inte?_____________________________________________________________   

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

 

 

 

15. Vad tycker du är/har varit roligast/mest intressant på 
fordonsprogrammet? 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________   
16. Vad tycker du är tråkigast/minst intressant på fordonsprogrammet? 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

Avslutningsvis lite allmänt! 
 
På fråga 17-20 kan endast ett svarsalternativ väljas. Ringa in det svar som 
stämmer överens med dina åsikter/känslor. 

 

17. Jag känner att jag får tillräckligt med sömn på natten 
• Alltid 

 
• Ofta 

 
• Sällan 

 
• Aldrig 

 

 

 

18. Jag får i mig frukost innan jag kommer till skolan. 

 
• Ja, alltid 

 
• Ja, Ofta 

 
• Nej, sällan 

 
• Nej, aldrig  

 
• Jag köper när jag kommer på morgonen 

 
• Annat 

 
_________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________  

 
_________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________   

 
 

19. Jag äter lunch under skoldagen 
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• Alltid 
 

• Ofta 
 

• Sällan 
 

• Aldrig 
 

• Annat  
 

______________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________   

 

 

 

20.  Jag får ihop vardagen utan att jag stressar och mår dåligt. 

 
• Ja, alltid 

 
• Ja, för det mesta 

 
• Nej, sällan 

 
• Nej, aldrig 
 

21. För att öka motivationen hos elever med bristande intresse på 
fordonsprogrammet har jag följande förslag: 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

Tack för hjälpen! 

Stig och Martin 
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Bilaga 2  

Enkät för fordonslärarna 

 

 

1. Har du omotiverade elever i din klass? Ungefär hur stor del? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________ 

2. Känner du dig motiverad som lärare? Om ej varför? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________ 

3. Hur motiverar du dina elever? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________ 

4. Hur motiverar du dina omotiverade elever? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________ 

5. Varför tror du att dina elever är omotiverade? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________ 

6. Vad skulle du som lärare behöva för att kunna motivera dina  
elever mera? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________ 

7. Tror du att delmål såsom utflykter, studiebesök skulle motivera dina 
elever bättre? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________ 

8. Tror du att mer information om framtiden inom yrket motiverar dina 
elever mer? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
______________________________ 

9. Tror du att eleverna får tillräcklig information om fordonsprogrammet i 
grundskolan? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________ 

10. Tror du att alla dina elever är intresserade av fordon? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________ 

11. Hänger omotiverade elever på fordon ihop med de som har 
svårigheter för teoretiska ämnen? Tror 
du?________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________ 

12. Är mängden teori och praktik rätt uppdelat i din 
undervisning?_______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________ 

13. Tror du att eleverna tycker att dom får tillräckligt med stöd och 
hjälp i  
undervisningen?_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________ 

14. Vad skulle man kunna göra mer för att motivera ointresserade 
elever?_____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________ 
 
Tack för hjälpen! / Stig och Martin 
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