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Abstract 
 
This essay discusses the study motivation and study discipline among how the students in a 

vocational high school Vehicle and transport program. The issue is that the study motivation 

among the students is low. The purpose of my project is to find an approach for teachers to 

increase the study motivation among students in order to raise the number of students that 

complete vocational high school. It is stated in the regulation of Educational system Statute-

book (SKOLFS 2011:144)”a lifelong passion to learn”. The approach implicate that the 

students should be able to see all courses in the core subjects as pieces of a puzzle that at the 

end of the education is joined together as a unity.  

 

In the beginning of one of my courses I showed the aim of the course for the students. After 

that I divided the course, from start to finish, into small lectures. The students were able to see 

the length, the contents and the knowledge gained from each lecture. The students and I have 

together laid out a number of lectures and they also participated in planning the contents for 

some of these occasions. 

 

I have changed my method of working in the classroom and the lectures have been focused on 

arranging the course which makes it easier for the student to understand what is expected of 

them. This higher motivation can of course be due to simple coincidence, but by giving the 

students more structure it is possible that they work harder during the assigned time. The 

participation has been higher and the students have undertaken a higher responsibility. To 

provide the students with lists of assignments have made it easier for them to independently 

focus their work and made the timeline of the course visible to them.  

 

Keywords 

Cooperation, Discipline of study, High school student, Motivation, Pupils participation, 

Vocational programmed instruction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 
Mitt utvecklingsarbete handlar om motivation och studiedisciplin hos yrkeselever på Fordons- 

och transportprogrammet. Problemet är att studiemotivationen är låg hos en del elever. Syftet 

med mitt utvecklingsarbete är att försöka hitta en arbetssätt för lärare att öka motivationen i 

skolarbetet. Det står följande i Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2011:144) ”en 

livslång lust att lära”. Arbetssättet innebär att eleverna ska kunna se alla kurser i 

gymnasieutbildningens karaktärsämnen uppdelade i små pusselbitar som i slutet ska 

sammanfogas till en helhet.  

 

I min undervisning har jag visat eleverna slutmålet på en av deras kurser. Sedan har jag delat 

isär kursen i små lektioner från start till slut. Eleverna ser hur lång kursen är och vilket 

innehåll och vad de får för kunskap med från varje tillfälle och att det finns en 

verklighetsförankring. Jag har tillsammans med dem planerat in ett antal lektioner under 

terminen och de har fått välja innehåll vid olika lektionstillfällen. 

 

Arbetssättet i skolan som jag genomfört har varit att strukturera utbildningen mer vilket leder 

till att eleverna vet vad de ska göra. Det kan vara tillfälligheter men jag anser att motivationen 

i den här gruppen har ökat när de fått nya uppgifter. Detta kan ha lett till att eleverna jobbar 

mer disciplinerat. Eleverna har tagit större ansvar och delaktighet. Att ge ut listor med 

arbetsuppgifter så att eleverna vet vad de ska jobba med och vad som är med i utbildningen 

har styrt eleverna mot att jobba självständigt och att de vet var i utbildningen de befinner sig 

för att nå målet.  

 

Nyckelord 
 

Elevers delaktighet, Gymnasieelever, Motivation, Samarbete, Studiedisciplin, Yrkesinriktat 

program.  
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1. Bakgrund 

Jag jobbar på ett yrkesgymnasium med inriktning Fordon och transportprogrammet, årskurs 

två och tre, och jag ser att gymnasieungdomarnas slutbetyg är oroväckande låga. När eleverna 

tar studenten och slutar sin gymnasieutbildning har många av dem inte nått godkända betyg 

eller klarat av alla gymnasiekurser. Med nya gymnasiereformen GY11 har myndigheterna 

skärpt kraven på gymnasieskolorna för att skriva ut körkort. Gymnasieskolan måste ha 

behörig personal och eleverna måste klara utställda mål och vara närvarande under fastställt 

antal lektionstimmar. Detta kan innebära att det blir färre elever som klarar yrkesexamen. 

Problemet är att endast tre till fyra elever av 12 klarar alla kurser i gymnasiet på Fordon och 

transportprogrammet. Att nå fastställt antal timmar och godkända betyg i samtliga kurser för 

fler elever måste vara ett mål. Lagen om yrkesförarkompetens (YKL 2007:1157) och 

Förordningen om yrkesförarkompetens (SFS 2007:1470) är inte relaterade till kursmålen i 

skolans läroplan, utan det är ställt till att eleverna ska uppnå 280 timmars utbildning. Dessa 

timmar skall bokföras av lärarna och godkännas för att eleverna skall få behörigheterna. 

 

En anledning till de låga betygen kan vara bristande motivation och intresse. Detta kan bero 

på att undervisningen sker på ett sätt som eleverna inte anser vara tillräckligt motiverande och 

intressant. Läraren får inte fram budskapet till eleverna Den önskade motivationen saknas 

ibland hos eleverna. Jag får ofta under lektionen argumentera för att de skall göra sina 

uppgifter. Eleverna kanske inte fullt ut förstår hur nära de är ett yrkesliv när de är i gymnasiet. 

Trots att de valt utbildningen själva är det möjligt att de inte tar utbildningen på fullt allvar. 

När eleverna valt gymnasieutbildning, så har de också med det accepterat villkoren och 

kraven som skolan ställer (SKOLFS 2011:144). Hur ska vi lärare motivera eleven att lägga tid 

på att utveckla sig själv i skolan och till viss del även göra sina uppgifter hemma? Hur är 

elevernas studiemotivation och studiedisciplin när de fått en uppgift som ska genomföras 

inom en viss tid? 

 

Jag tror att motivationen kan förbättras genom att utveckla ett arbetssätt för att skapa andra 

och bättre förutsättningar. Frågorna i min intervju handlade om vad som motiverar eleverna i 

skolan. Kan läraren öka elevernas motivation? Vilken betydelse har kompisars påverkan på 

skolarbetet? Elevernas svar har guidat mig i utvecklandet av ett arbetssätt för att motivera 

yrkeseleverna till studier. Svaren gav mig nya tankesätt för att förändra mitt sätt att tänka i 

min undervisning. I och med det så kan jag bättre möta eleverna och se till att de kan nå 

kursmålen. Arbetssättet med bättre strukturering kan vara en lösning för att öka motivationen 

och studiedisciplinen på gymnasiet. 
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2. Syfte 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att utforma ett arbetssätt för att öka elevernas 

delaktighet/motivation i sin studiegång. Det didaktiska med detta är att jag får veta mer hur 

jag kan agera för att motivera eleven att genomföra sin gymnasieutbildning, och nå minst 

godkänt resultat och betyg och vara närvarande vid lektionerna. 

 

3. Frågeställningar 

1. Hur kan ett arbetssätt som bygger på elevers delaktighet, motivation och samarbete 

utformas? 

2. Vilka moment ska ingå i arbetssättet? 

3. Vad är lärarens ansvar och vad är elevernas ansvar i arbetssättets olika moment? 
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4. Utvecklingsarbetets förankring i 

litteraturen 

4.1 Yrkesskolor förr och ett yrkesinriktat gymnasium idag 

Yrkesskola förklaras på följande sätt i Nationalencyklopedin (2000): ”En skolform för 

yrkesutbildning med kommun, landsting, staten eller enskild som huvudman. Utbildningen 

bedrivs på heltid eller deltid, främst inom områdena industri och hantverk, handel, husligt 

arbete och vård”. År 1970 bestämdes att yrkesskolor och de teoretiska linjerna skulle bli en 

samlad gymnasieskola (Skolverket, 2011a). De flesta yrkeslinjer var då tvååriga. De teoretiska 

gymnasielinjerna eller högskoleförberedande programmen har varit treåriga sedan 1964. 

Yrkesskolor har med andra ord blivit gymnasieskolor riktade direkt mot praktiska yrken. Här 

finns idag Industri, Vård och omsorg och Fordon och transport som exempel (Skolverket 

2011a). 

 

För att utbilda elever efter folkskolan startades 1918 yrkesutbildning, dessa utbildningar var 

ofta kopplade direkt till en arbetsplats (Skolverket, 2011a). Det fanns behov av att utveckla 

ungdomsskolor för att utveckla elevernas kunskaper. Det blev lärlingsskolor som utvecklades 

till yrkesskolor och fackskolor. Industrialiseringens utveckling ställde högre krav på 

utbildning. Det har under hela tiden som skolan utvecklats fram till 1970-tal framförts kritik 

från industrin om hur skolans utbildningsnivå varit. Diskussioner har pågått under längre tid 

och näringslivet har menat att det medfört höga kostnader och att problem har uppstått under 

tiden.  

 

1994 gjordes en ny reform inom gymnasiet. Denna innebar att alla elever som går gymnasiet 

skall ha möjlighet att få behörighet för att kunna söka vidare till högskola. Resultatet skulle 

bli en ökad bredd och ökade kunskaper samt ökad flexibilitet för eleven som skulle ut på 

arbetsmarknaden. Detta innebar att alla yrkeslinjer blev treåriga som de teoretiska linjerna. Att 

göra en ny reform 2011, GY 11, var tänkt att ytterligare förstärka kunskaperna hos eleverna 

och förtydliga målen, samt att förändra och anpassa betygssystemet mot EU. Eleverna på 

yrkesprogrammen fick en valmöjlighet att spetsa sin yrkeskunskap eller alternativt att bredda 

sina kunskaper och få högskolekompetens.   
 

4.2 Elevers delaktighet  

I skollagen (SFS 2010:800) och Skolverkets författningssamling (SKOLFS 2011:144) står det 

att eleven ska vara aktiv och delta i undervisningen, och att vara med och planera. På 

gymnasiet har eleverna uppgifter som ska genomföras och lämnas in till lärare för bedömning. 

Eleverna vid Fordon och transport får uppgifter för självstudier. De får stöd och hjälp när de 

så önskar. Med detta upplägg får eleven ett större egenansvar för att utföra uppgifterna. 

Läraren visar slutmålet och innehållet på en kurs och eleverna får vara med och planera för att 

kunna påverka studierna. Då vet eleverna vad de ska göra och när uppgiften ska vara 

inlämnad. Eleverna har själva fått göra en lista över vad som måste göras för att uppnå målet.  
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Allen (2001) belyser problemet med att studera många olika ämnen samtidigt. Det kan då vara 

svårt att prioritera. För elever på ett yrkesinriktat program kan det enligt vad Arfwedsson och 

Arfwedsson (2002) menar bli svårt att välja i vilken ordning som uppgifterna ska lösas. Det 

kan vara lite svårt för vissa elever att behärska och ta hand om sitt skolarbete. Det går att 

jämföra vad eleverna tycker sig ha att göra på gymnasiet i förhållande till vad de är vana vid 

från grundskolan. Genom denna jämförelse kan eleven kanske få ett underlag för att prioritera 

sina studier.   

 

Svenning (2004) tar i ett kapitel upp vikten av att vara delaktig i grupper och att lära av 

varandra och att elever ser och lär av sin lärare. Det är viktigt att kunna arbeta tillsammans. I 

yrkeslivet är det viktigt att kunna samarbeta med många andra människor. Att ha förståelse 

och respekt för medarbetare och att kunna mötas och kommunicera med olika parter är 

nödvändigt. Att göra sig förstådd och att förstå är också viktigt, samt att våga fråga, eller att 

säga ifrån utan att det uppstår konflikter (Granström 2006). 

 

Att få vara tillsammans med andra och dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper och 

att lära av varandra i utbildning och problemlösning ger ökad delaktighet. Hugo (2011) tar 

upp detta samband när elever fått i uppgift att laga och servera yngre elevers lunch. De var 

tvungna att genomföra uppgiften för att dessa elever skulle få mat. De var med och planerade 

veckans matsedel och var delaktiga i planeringsarbetet. Samspelet mellan människor i grupp 

med verklighetsbaserade uppgifter ger ökad motivation och erfarenhetsutbyte.  
 

4.3 Samarbete 

Att lära sig att samarbeta med varandra är en viktig del i utbildningen Det står med i 

författningssamlingen (SKOLFS 2011:144) Eleverna ska kunna samarbeta och kunna ta 

ansvar och fatta demokratiska beslut. I Skolverkets kurser, Tranportteknik (2011c) står det 

tydligt att våra elever ska lära sig att samarbeta med andra. Detta är en del i utbildningen då 

de kommer att möta kunder när de hämtar och levererar gods. Här ska eleverna lära sig ta 

kontakt, be om hjälp eller hjälpa andra. 

Svenning (2004) beskriver att lärandet sker många gånger när vi är tillsammans. I dagens 

samhälle kräver skolverket att vi utbildar elever för att bli anställningsbara. Samhället idag är 

ett informationssamhälle och ett kunskapssamhälle. Kunskap kan många gånger inhämtas 

genom studier. Andra tillfällen att lära sig kan vara att samarbeta och vara med och se på när 

någon med erfarenhet gör det som man ska lära sig. Fördelen med det sistnämnda är att det 

många gånger kan bli en effektiv utbildningsform och att eleven lär sig rätt från början när det 

är en person som har rätt kunskap som visar. Viktigt här är att eleven får prova på under den 

erfarnes uppsikt och att samarbeta. 

Gruppkonstellationer och vad som händer mellan parter tas upp av (Granström 2006). 

Gruppdynamiken i skolan är svår. Läraren måste veta vilka problem som kan uppstå. Vissa 

elever bildar grupper. Om läraren sedan gör tvärgrupper, i deras redan gjorda grupper kan 

detta innebära problem. Att samarbeta med andra är lärorikt och nyttig träning för arbetslivet 

(Granström 2006).  Att jobba med problemlösning och delaktighet i tidigt skede är viktigt för 

att alla eleverna ska kunna samarbeta. Att vissa elever arbetar mer än andra kan leda till att de 

elever som inte deltar lika aktivt blir passiva. Skolverket (SKOLFS 2011:144) skriver att 

eleverna ska kunna jobba i grupp i en del kurser, det ingår i gymnasieskolan. Eleverna ska lära 

sig att respektera och acceptera varandra. 
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4.4 Motivation och drivkraft 

Det har skrivits många rapporter om elevers motivation i skolan och mycket forskning har 

utförts ur olika perspektiv. Pink (2012) tar i sin bok upp skillnaden mellan motivation och 

drivkraft. Inne i oss bär vi med oss en drivkraft som är olika från person till person, 

drivkraften är viljan hos en person. Pink menar att alla människor är olika och ser olika 

lösningar på ett och samma problem. Vilken lösning som är rätt, hur problemet löses beror på 

olika förutsättningar, erfarenheter och inre och yttre motivation. Pink menar att om 

drivkraften finns kommer motivationen.  

 

Motivation är en inre känsla eller att uppnå eller att få något (Gärdenfors 2010). Han förklarar 

om två olika former av motivation, en inre och en yttre motivation. Med inre motivation 

menar han att man gör något för sin egen del och får en känsla av tillfredsställelse. Med yttre 

motivation menar han att man gör något och dessutom får en form av ersättning. 

 

Det finns flera rapporter och forskningsrön beskriver att elevers drivkraft och motivation hör 

ihop. Drivkraft är något som finns inom oss enligt (Pink 2012). Enligt detta menar Pink att det 

visar sig i skolan hur elever beter sig och hur eleven verkar teoretiskt och praktiskt. Till 

exempel visar eleverna drivkraft genom att vara initiativrika och de ta för sig eller bjuder till. 
 

4.5 Motivation i skolan 

Att motivation och drivkraft finns hos varje enskild elev är en förutsättning för att eleven ska 

fungera på det sätt som skolverket skriver i skollagen (SFS 2010:800) och förordningen 

(SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskola. Säljö (2000) menar att eleverna inte 

motiveras direkt i anknytning till den aktuella uppgiften och sammanhanget och att detta kan 

leda till att eleven tappar motivation. Eleverna får inte något konkret för det som de gör i 

skolan.  

 

I skollagen (SFS 2010:800) och gymnasiets förordning om läroplaner (SKOLFS 2011:144) 
anges att undervisningen i skolan syftar till att lära och utveckla eleverna. De ska bli kreativa 

och ta initiativ. De ska bli nyfikna och få ökat självförtroende och kunna ta ansvar och lösa 

problem ensamma och i grupp. Problemlösning kan innebära att fler nya idéer skapas och ger 

uppslag till praktisk handling. Detta ska ge eleverna stimulans till att vilja lära sig mer. Utifrån 

detta ska eleverna utbildas för att nå skolans mål. Att utbilda elever som har svårt att hitta en 

egen motivation innebär att dessa elever måste få tydlig information om kunskapsmålen. De 

ska förstå värdet av kunskapen för kommande yrke och nyttan av att klara 

gymnasieutbildningen för att ha möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

Arfwedsson och Arfwedsson (2002) beskriver hur motivation används ute i samhället och i 

skolan. Som lärare gäller det att fånga elevens intresse och hitta liknelser och finna elevens 

inre motivation och utbilda efter detta. Det gäller att acceptera och respektera eleven och att 

hitta bakomliggande faktorer till att det finns olikheter och att utbilda eleven utifrån elevens 

eget perspektiv och kunnande.  

 

I skolan handlar det mycket om yttre motivation, kopplat mot betygen. Inre motivation 

innebär att göra något för att lusten och aktiviteten ger en tillfredsställelse, som att uppleva 

något och att känna en inre ro, (Gärdenfors 2010). I skolan innebär yttre motivation att eleven 

utför en uppgift och att blir bedömd efter hur det utförts och därefter får betyg. Gärdenfors 
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menar att eleverna ska göra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt vilket ökar lusten att 

fortsätta och leder till minst godkänt betyg. Betyget ligger för långt bort och ges inte i direkt 

anslutning till när uppgiften utförts. Ett exempel är att som i gymnasiet får man betyg då en 

kurs är klar eller som en yrkesarbetare får man betalt i pengar för utfört arbete (Gärdenfors 

2010). Ersättningen som eleverna får är idag för långt bort för att påverka deras slutresultat i 

skolarbetet. Responsen från lärare till elev är för dålig för att motivationen ska hållas hög. 

Pink (2012) menar att den inre motivationen kan vara starkare än den yttre, till exempel att få 

fram lusten och att kunna lösa uppgiften De tester som Pink har genomfört visar att vi löser 

problemet fortare när vi känner att det är roligt, en inre tillfredsställelse, jämfört med när vi 

blir belönade i någon form.  
 

4.6 Att motivera som lärare 

Jenner (2004) tar upp hur en lärares förväntan på sina elever kan påverka elevers utbildning. 

Är förväntan och tron hög på prestationen blir det som regel ett godkänt resultat. Förväntar sig 

läraren att elevens motivation är låg blir det ofta så. Det är av stor betydelse att en lärare och 

mentor föregår med gott exempel och gott föredöme för sina elever. Bryr läraren sig om sina 

elever känner de det och tar ett större ansvar för sina studier (Hugo 2011). Detta innebär att 

eleverna känner av vilken förväntan lärarna har på dem. 

 

Hugo (2011) har i sin studie många exempel på hur läraren kan agera för att få eleverna mera 

aktiva och delaktiga i utbildningen, och med det ökat självförtroende och ökad självinsikt. En 

viktig del är att eleverna måste få förtroende för läraren. Han beskriver hur lärarnas agerade 

mot eleverna skall få dem att lyckas bättre i sina studier. Detta visar att delaktigheten är 

viktig. Målen ska brytas ned och vara greppbara för varje enskild elev. Läraren skall visa sitt 

engagemang och visa hur olika moment utförs. Eleven ska också få veta vilken nivå som skall 

uppnås för att klara godkänt resultat. Detta förenklar när uppgifterna är många och olika. 

Lektionerna blir mer betydelsefulla för eleverna. 

 

Ett förslag som Allen (2001) tar upp är att göra någon form av ”att göra lista” och ange i 

vilken turordning som allt ska göras. Eleven bör alltså även kunna välja turordning och vara 

rationell i sitt handlande av såväl teoretiskt som praktiskt lärande i gymnasiet. När eleven har 

någon form av lista och kan se vad som gjorts och vad som är kvar kan det bli enklare. Eleven 

vet alltså var den befinner sig i sin utbildning.   

 

Eleverna som tränas av oss lärare inför arbetslivet, kan jämföra med idrottares träning. I 

idrottsvärlden kallas det för coaching, ”I England finns en gammal tradition vid universitet 

alltsedan medeltiden, att lärarna inte ska stå i en kateder och undervisa utan låta studenterna 

arbeta självständigt med studieuppgifter och få stöd och uppmuntran av sina lärare i 

funktionen som handledare.” skriver Egidius (2011, sid. 56) Läraren bör fungera som coach 

för eleverna. När ett nytt område ska introduceras bör läraren ha genomgång innan eleverna 

får arbetsuppgifter. De måste ha en grundkunskap om ämnet innan de ska utföra uppgifterna. 

Eget arbete leder till att eleverna lär sig bäst, men de måste få stöd och uppmuntran för att 

orka vidare. Avklarade uppgifter ökar elevernas självförtroende. 

 

Det finns enskilda elever som har en brokig bakgrund. Dessa elever kommer alltid att finnas i 

skolan. De behöver förmodligen mer stöd och behöver motiveras mer än andra elever. Det är 

en konst att nå fram till varje elev och veta hur just den eleven behöver motiveras. I många av 
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de yrkesinriktade gymnasieprogrammen jobbar lärare mer mot enskild elev än mot grupp, 

vilket är fallet i programmet Fordon och transport. Olika storlekar på grupper och klasser 

förekommer också. ”Att den primära skillnaden mellan stark och svag vilja är intellektuell, 

att den består i hur ihärdigt och konsekvent man tänkt igenom följderna, kan inte nog 

betonas.” skriver Dewey (2009, sid. 171).  

 

”Det spelar ingen roll vad man lär en pojke så länge han inte gillar det.” skriver Dewey 

(2009, sid. 177). Det kan jag hålla med om till fullo. I en lärsituation måste vi som lärare 

kunna anknyta till verkligheten och vilken nytta eleven har av aktuell kunskap. Med det 

menar jag att vi ska kunna vinkla det till individens intresse och vilken nytta eleven har av den 

aktuella kunskapen längre fram i livet. Konsten är att motivera sina elever att se sambandet 

mellan skola och yrkesliv. Att näringslivet och företagen medverkar till en bra utbildning i 

skolan är av vikt. När blivande arbetsgivare medverkar i utbildningen förstår eleverna att 

disciplin är viktig.  
 

4.7 Studiedisciplin 

”I skolan är disciplin den ordning som krävs för att effektiv undervisning skall kunna 

bedrivas.” skriver (Nationalencyklopedin 2000).  I Skollagen (SFS 2010:800) finns ett kapitel 

som handlar om ”trygghet och studiero” i skola och gymnasiet. Det som tas upp här är bland 

annat hur en lärare får agera under lektioner för att hålla ordning i klassrummet.  

 

Disciplin är att göra det som ska göras strukturerat och att det finns en bortre tidsgräns. Man 

ska inte dra ut på tiden för mycket. Ofta kommer det fram en rad ursäkter från eleverna om 

orsaker till att målet inte nåtts inom fastställd tid. Det som Allen (2001) tar upp är att om att 

eleven har en ”att göra lista” att jobba med aktivt blir arbetet mer disciplinerat. Arfwedsson 

och Arfwedsson (2002) menar att ordet disciplin i skolan är ett värdeladdat ord, de vill byta ut 

ordet disciplin mot ordning. Det innebär att ha ordning och reda på vad som ska göras och att 

ta ett ansvar för sin egen utbildning. 

 

Vad ska en lärare tänka på för att hålla motivationen uppe hos sina elever? Det ska vara en 

god ordning och struktur på schemat, och även under lektionerna. Eleverna ska inte behöva 

fråga, vad vi ska göra idag. Allen (2001) skriver om att ha en ”göra lista”, och den listan ska 

läraren hjälpa eleverna att skapa. Alla uppgifter som ges till elever ska finnas på denna lista. 

Allen fortsätter med att ta upp och att hitta ”flowet”, alltså hitta balansen bland alla sina 

uppgifter i sin ”göra lista” och att arbeta utifrån den på ett disciplinerat sätt och att kunna välja 

sina uppgifter på ett effektivt sätt och i logisk ordning. Arbetet ska även samordnas till viss 

del med andra elever i klassen. Tydligheten och vad som kommer senare i undervisningen ska 

synas. Inom en fastställd tidsram skall en viss del i yrkesämnet vara klart. Arbetsuppgifterna 

ska anknytas till vardagslivet i det kommande yrket. Utbildningen skall vara viktig och 

betydelsefull för yrket. Eleverna ska se den direkta nyttan med aktuell kunskap kopplat till 

yrkeslivet. De ska även få en inre tillfredsställelse av en kunskapsökning, en inre motivation. 

 

Varje del kan innehålla teori eller praktik, alternativet att det kombineras. Det väsentliga är att 

varje del är greppbar för eleverna. Tidsdisponeringen bör kortas ner i den mån som det går så 

att de ser ett slut och att de ser att de kommit längre i sin utbildning. Det viktiga är att 

eleverna får någon form av kvitto på att den specifika delen är klar, till exempel genom att 

pricka av en del på sin ”lista”, enligt (Allen 2001). 
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5. Utvecklingsarbetet i praktiken 

5.1 Förundersökning – Intervjuer med elever 

Innan jag drog igång arbetet med att utveckla ett arbetssätt för att öka motivationen bland 

mina elever genomförde jag en liten intervjustudie där jag frågade dem om deras tidigare 

skolgång. Jag intervjuade sex elever vad som motiverar dem i skolarbetet. Jag har suttit med 

en elev i taget och presenterat mitt examensarbete och i vilket syfte jag gör studien. Jag har 

berättat vad jag har tänkt mig och hur jag kommer att gå tillväga i arbetet. Varje intervju tog 

cirka 20 minuter och jag spelade in intervjuerna med hjälp av en dator, Intervjumaterialet på 

cirka två timmars speltid har jag lyssnat på ett flertal gånger. Detta för att få fram vad mina 

intervjuade elever har sagt till mig. Mina intervjufrågor finns i bilaga 1.  

 

5.2 Elevernas svar 

Det framkom att eleverna ville ha mer variation på lektionerna vilket leder till att det blir 

roligare, med andra ord lättare att lära. Det blir en del aha-upplevelser. Det är dessa aha - 

upplevelser som eleverna kommer ihåg. Att ha med motiverande inslag av vad eleverna får 

med sig från skolan och vad eleverna själva tjänar på det i pengar skapar en yttre motivation. 

Vad jag som lärare ska göra är att hitta en inre motivation hos eleverna, det är då de börjar få 

lust att lära mer. Eleverna önskar ett bra samspel med läraren, och att läraren kan möta 

eleverna på rätt nivå. Carlsson (2009) menar att den sociala kompetensen hos en yrkeslärare 

är minst lika viktig som yrkeskunskapen. 

 

Av intervjuerna framkom att eleverna tycker att det är viktigt med lärare som är positiva och 

engagerade, har ämneskunskap och som kan visa och förklara på ett pedagogiskt sätt. Att ge 

eleverna beröm för det de gjort och att ge konstruktiv kritik är också betydelsefullt. Läraren 

bör kommentera om uppgiften kan lösas på annat sätt. Eleverna önskar få stöttning från 

läraren, och att läraren ”peppar” eleverna. De vill bli påminda om uppgifter som finnas kvar 

att genomföra. De vill också att läraren ska anpassa undervisningen efter deras kunskapsnivå. 

De vill ha stor variation under lektionerna. Med variation menas att det inte ska vara för långa 

föreläsningar eller enbart enskilt arbete. Eleverna vill att lektionen skall innehålla korta pass 

med genomgång av nya delar och att de sedan får jobba med uppgifter. De vill omgående få 

förklaring och svar på sina frågor. Detta innebär att det bör vara en dialog i klassrummet 

under genomgången. Läraren ska vara smidig och kunna anpassa sig efter eleverna, och 

tillmötesgå dem på rätt nivå och arbeta framåt. Det är viktigt att eleverna känner att läraren är 

med hela tiden eller finns i närheten som stöd när eleverna gör sina arbetsuppgifter. Samspelet 

är en stor och viktig del i utbildning enligt eleverna. 

 

Eleverna vill veta när kursen och uppgiften ska vara klara, och de vill veta nivån för att klara 

godkänt på respektive kurs. Eleverna önskar en bra planering så att de vet vad som kommer, 

för att kunna prioritera. Läraren ska vara rättvis och behandla alla elever lika. Lektionerna ska 

vara fyllda, planerade och strukturerade. Starka motivationsfaktorer är att klara kurserna med 

godkända betyg, för att göra karriär. Elevernas möjligheter att få jobb och tjäna pengar är 

också viktigt. 
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Variationen i skolans vardag är idag liten enligt eleverna. Målen ska brytas ner och uppdelas i 

mindre portioner för att det ska vara hanterbara och de ska vara verklighetsanknutna. 

Integreringen mellan skola och yrkesliv ska vara tydlig. Det ska informeras i tidigt skede vilka 

mål som måste uppfyllas. En del av eleverna säger att tydligheten om måluppfyllelsen är dålig 

och att det saknas förklaringar till vilken nytta de ska ha av kunskaperna i framtida arbeten. 

Eleverna vill få förklaringar på vad de ska ha för nytta med det som de lär sig i skolan. De vill 

se samband och sammanhang. Oklarhet och tvetydighet motarbetar motivationen. En klar 

struktur av undervisningen gör arbetet lättare för eleverna.  

 

5.3 Det pedagogiska sammanhanget, arbetssättets upplägg. 

Mitt utvecklingsarbete består i att utveckla ett arbetssätt för lärare. Detta kännetecknas av 

följande: 

 

1. Elevers delaktighet och elevansvar. 

2. Lärarens: 

 ansvar och roll 

 planering 

 relation till elever 

3. Tydlig struktur 

4. Grupparbete som främjar interaktionen med andra elever. 

5. Variation i undervisningens form och innehåll, korta genomgångar som följs av arbets-

uppgifter.  

6. Schema där kunskapsmål, innehåll och koppling till yrkeslivet tydligt framgår.  

5.4 Beskrivning av utvecklingsarbetet 

Det jag tagit till mig för att ta fram ett arbetssätt för att motivera eleverna är att som lärare 

vara med i undervisningen, strukturera utbildningen och visa var de befinner sig i 

utbildningen och vad de har framför sig. Jag bryter ner de stora kurserna till mindre 

pusselbitar för att eleverna ska få veta vad de ska kunna. Genom verklighetsanknytning av 

kunskaperna får de också veta nyttan av utbildningen i kommande yrke. Jag bygger vidare i 

mitt arbetssätt och tänker mer på hur lektionerna läggs upp genom en ökad variation. 

Arbetssättet beskriver jag under kapitel 5.5 genomförandet 

 

När jag skriver om pusselbitar som jag kallar det i min text, menar jag att det kan vara en eller 

flera lektioner som handlar om ett ämne. Till exempel parkering, det innebär att jag tar upp 

regler om parkering, hur de ska läsa skyltar och var de får parkera. Till detta har jag 

arbetsuppgifter som de får jobba med efter genomgång. Det kan fyllas på med ny genomgång 

och få fler arbetsuppgifter beroende på hur stort ämnet är. Exempel på andra pusselbitar är, 

Stadstrafik, Landsvägstrafik och Vård och kontroll av bilen.  

 

Jag genomför detta arbetssätt för att förtydliga utbildningen för elevernas skull. De ska enkelt 

kunna följa sin gymnasieutbildning för att se var de är, vilket mål de ska nå och vilka krav det 

ställs på eleven för att komma ut i arbetslivet. Det är anledningen för att verklighetsförankra 

utbildningen.   
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5.5 Genomförande av utvecklingsarbetet. 

Här beskriver jag hur jag genomfört varje delområde och vad det innehåller och vad det 

innebär för läraren och vilka fördelarna är för eleverna.  

 

5.5.1 Elevers delaktighet och elevsansvar. 

Jag har visat gymnasiekurs Yrkestrafik 1a för eleverna. Det vill säga innehållet, målet och 

syftet med gymnasiekursen. Vilka betygsgrader som krävs av eleven för att uppnå kravet för 

godkänt anges och genom att klargöra begreppen i betygs- och progressionstabellen skall 

eleverna få en uppfattning om vilka krav som ställs för att nå olika betyg. De måste veta vilka 

krav som finns för att nå minst godkänt (Skolverket 2011a). Eleverna kommer då att förstå att 

de kan ta hjälp av varandra för att nå högre betyg. 

 

Jag låter eleverna får vara med och bestämma och planera i sin undervisning. Gemensamt har 

eleverna bestämt när de olika lektionerna eller som jag kallar det ”pusselbitarna” ska ligga i 

tid under terminen. Jag gör detta ur fler aspekter. De vet hur mycket de har att lära, att de vet 

hur mycket de gjort och var i utbildningen de är. De skall också veta hur mycket de har kvar 

av de olika avsnitten. Eleverna blir delaktiga och tar ett större delansvar och jag ser att 

eleverna vill vara med och påverka. De får vara med och ha självstyrning över sin studiegång 

inom vissa ramar.  

 

Jag har också visat vilket material som kommer användas samt hur stor del som är förlagd i 

teorisal och hur stor del som är praktisk undervisning, samt den del av undervisningen som är 

på praktikplatsen. Jag har berättat om kursen och vad den innebär i förhållandet till yrket och 

den verklighetsanknytning som finns. Elevernas arbetsinsatser i skolan har också belysts. På 

ett yrkesinriktat program kan vi dela isär teoretisk utbildningen i lektionssal och utbildning 

praktiskt, körning med truck eller lastbil som exempel.  

 

Jag har vid tillfälle delat isär gruppen för att varje elev ska känna en större delaktighet och 

våga fråga och svara på frågor. Motiveringen av att söka kunskap verkar ha ökat. Responsen 

hos gruppen har varit positiv. Eleverna har varit mer framåt och mer nyfikna och jag ser att de 

kommer att nå programmets kursmål fortare och nå ett bättre slutresultat för den aktuella 

kursen än när undervisningen sker i större grupper.  

 

Samarbete mellan elever under lektioner förekommer då och då. De ser varandra som resurser 

och kan hjälpa varandra och ha nytta av de andras kunskaper. Eleverna får känna sig delaktiga 

i sin utbildning och de kan se hur de påverkar och skapar möjligheter 

 

5.5.2 Lärarens: ansvar och roll, planering och relation till elever. 

Jag har delat kurserna i mindre kapitel. Jag har sett till att ett kapitel omfattat en period om 

fyra till fem veckor. Varje kapitel har i sin tur delats in i ett antal lektioner i förhållande till 

ämnets och kursinnehållets storlek. Före prov eller test har jag även lagt in en omgång 

repetition. När provet är genomfört och rättat har eleverna fått tillbaka sina prov och jag har 

genomgång av provet. De får reda på de rätt svaren och det blir ytterligare ett tillfälle att lära. 

Detta gör att jag kan se vilken nivå eleven uppnått och jag ser om målen för kursen har 

uppnåtts av eleven.  
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Vid lektionsupplägg är det en stor fördel att kunna tänka utanför det material som används i 

skolan. Det är till stor hjälp att se verkligheten och att koppla elevernas kunskap i skolan till 

yrkeskunnandet och se sambandet tydligt. Värdet i det är att eleverna ser varför de ska kunna 

en viss sak för att klara det framtida yrket. Det viktiga är att ta in verkligheten i gymnasiet. 

Med det menar jag att knyta an till vad eleven kommer att arbeta med i kommande yrke. 

Tidigt i utbildningen är det viktigt att poängtera att eleverna kommer att ha många uppgifter 

som måste göras inom en begränsad tid. Tre år på gymnasiet går fort, eleverna upplever det 

som en lång tid medan lärarna tycker att det går fort. Det kan bero på sammanhanget, lärare 

vet vad som ska göras medan eleverna inte har sett allt som ska göras. Det är viktigt att visa 

detta för eleverna tidigt i utbildningen. 

 

Jag ger nästan likvärdig utbildning i teorin för bilkörkort som man får på en trafikskola. Jag 

kompletterar lite mer för att mina elever ska bli lite bättre vilket jag motiverar med att de ska 

bli yrkesförare i trafiken. Om de inte kan trafikreglerna blir de farliga för sig själva och andra.  

 

I och med att jag gjort teorikursen på gymnasieskolan jämförbar med trafikskolans så har 

motiveringen att delta i kursen blivit större. Detta har lett till att jag har haft nästan full 

närvaro när jag undervisat i teori. Eleverna på Fordon och transport har fått med lite mer 

eftersom de får jobba med uppgifter på sin skoltid. Att jag jämfört med körkortsutbildning i 

teori har varit enkel för här ser eleven att andra kamrater som går till en trafikskola för att ta 

körkort får betala och sätta till fritiden. Det blir konkret. De spar pengar och motivationen 

ökar. Genom att lyfta fram utbildningen och göra jämförelse på detta sätt har den här gruppen 

satt lite extra fart jämfört med tidigare grupper som jag haft.  

 

Jag har tagit kursen Yrkestrafik 1a och delat isär i mindre lektionsavsnitt. De kan liknas vid 

pusselbitar. De hänger ihop på ett eller annat sätt, antingen direkt kopplade till varandra eller 

indirekt med en eller flera ”pusselbitar” mellan. I vilken ordning som de kommer spelar inte 

någon större roll. Det viktiga är att återknyta till andra ”pusselbitar” för att eleven ska se 

helheten och sambanden. Jag har visat Yrkestrafik 1a kursens slutmål för eleverna och vad de 

ska ha den aktuella kunskapen till och i vilket sammanhang. De kommer att ha nytta av olika 

kunskaper vid olika tillfällen i sitt yrkesverksamma liv. Alla pusselbitar är med andra ord lika 

viktiga just i sitt sammanhang. Jag har lyft fram fakta, förståelse, sammanhang och 

förtrogenhet, det vill säga en djupare kunskap och att visa färdighet i yrket. Vikten av att få 

med kunskaper finns i alla ”pusselbitar”. Eleverna har nu fått välja vilken ”pusselbit” som ska 

läggas vid ett visst tillfälle. Fördelen är också, som någon elev sade, är att nu vet jag vilken 

pusselbit jag ska plugga på extra om jag är borta vid ett tillfälle. Antingen kan de få reda på 

det via mig eller av en klasskompis men att det framgår tydligt av planen för lektionerna. Jag 

ser när en ”pusselbit” behöver tränas extra för eleven. Jag ka se om det är en hel ”pusselbit” 

som saknas på ett enkelt sätt. Skillnaden mot tidigare upplägg är att jag följt den litteratur som 

eleverna fått och jobbat efter den. Tidigare var de olika delarna olika stora och en del var för 

stora så att det blev för svårt för eleven att förstå allt.  

 

Relationen mellan lärare och elev är att kunna vara social i skolan. Att kunna prata med 

varandra och skapa relationer. Lärare som elev att acceptera och respektera varandra för den 

vi är och ha en förståelse för varandra som människor. Läraren ska ändå kunna vara den som 

bestämmer över eleven, styr eleven mot målet från elevens utgångspunkt.   
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5.5.3 Tydlig struktur. 

Till varje lektion finns det ett syfte och mål, samt en beskrivning med anknytning till yrket 

och verklighetsförankringen. Detta för att eleverna ska se värdet i lektionen och i den kunskap 

som ska förmedlas. Det ska väcka nyfikenhet samt eftertanke om vad som är viktigt att ha 

med sig från studierna och sin kommande yrkeskunskap.  

 

5.5.4 Grupparbete som främjar interaktionen med andra elever. 

Lektionerna innehåller som regel en kort genomgång av det som är nytt eller att jag visat en 

anpassad film till ämnet istället för genomgång. Lärare och elever har haft diskussioner vad 

filmen gett för budskap och innehåll och om de reflekterat över något speciellt och vad de vill 

minnas och ta med sig som de anser är viktigt. Därefter har eleverna fått uppgifter eller 

problemlösning i ämnet kopplat till lektionens syfte och mål. Här har eleverna fått jobba 

antingen själva eller två eller fler för att de ska lära sig att ta hjälp av varandra och samarbeta. 

Vi har anpassade spel till olika ämnen och kurser. Dessa spel är gjorda av Transportfackens 

Yrkes & Arbetsmiljönämnd (TYA)(2011). Frågorna i spelen går ut på att eleverna ska tänka ut 

hur de ska agera i olika vardagliga situationer och vilka problem som kan uppstå. Till exempel 

hur de ska agera då de möter kunder i en given situation. De får ett par olika förslag på 

lösningar och varje förslag ger olika poäng. Dessa spel har jag använt mig av då eleverna 

tycker de är roliga och de ger en högre motivation att delta och vara aktiva. Det som ökar 

motivationen är att de kan vinna spelet genom att samla poäng. I dessa spel finns det 

värderingsfrågor och olika ställningstagande som eleverna ska göra enskilda och i grupp och 

jag agerar som diskussionsledare. Att ha en belöningsform ökar motivationen att göra lärandet 

roligare. Om det finns utrymme för någon form av tävling mot sig själv kan det förekomma. 

Det är viktigt att läraren är närvarande och delaktig så att eleverna känner stöd under 

lektionerna. Är det möjligt att få ett självstyre över fler arbetsuppgifter är det bra. Detta leder 

till ett ökat eget ansvar för arbetet. Det är viktigt att följa upp elevernas uppgifter under 

lektioner. Eleverna känner att de har inflytande över sin egen utbildning.  

5.5.5 Variationer i undervisningens form och innehåll, korta 
genomgångar som följs av arbetsuppgifter.  

Jag har delat upp lektionerna mer och föreläser korta stunder och ger sedan arbetsuppgifter 

från genomgången. Jag har vid olika tillfällen visat film som berör olika ämnesdelar, 

alternativt söker vi på internet för att få fram uppgifter som berör ämnesdelen. Här kan 

eleverna själva söka för att klara av olika uppgifter. Genom att släppa in datorer i skolan och 

kan eleverna använda internet har elevernas motivation att ta reda på olika fakta som de ska 

kunna eller känna till ökat.  Eleverna får jobba en och en, men kan även ta hjälp av varandra 

om de så vill för att komma fram till en lösning på en problemuppgift. Tanken är att det skulle 

leda till ett ökat samarbete som leder till ökad delaktighet. Diskussioner och dialoger mellan 

elever och mig är bra. Jag följer upp elevernas arbeten på olika sätt, antingen muntlig 

genomgång av uppgifterna gemensamt eller genom att samla in elevernas uppgifter. 

Exempelvis görs redovisning muntligt i helklass eller valfri form som passar för uppgiften och 

situationen. Det kan gälla både teoretiska och praktiska lektioner. Eleverna får jobba mer för 

att lära sig själva gärna, i form av problembaserat lärande. Det ökar motivationen och 

självförtroendet. 
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Som lärare ska man tänka på att variera i den teoretiska undervisningen så att eleverna inte 

tröttnar. Detta gäller även för lektioner i praktiska ämnen, men kanske inte lika påtagligt.  

Eleverna ska få arbetsuppgifter efter genomgång, enskilt eller i grupp. Filmer följs av 

diskussion 

 

Det får inte gå någon form av slentrian i undervisningen. Eleverna känner av detta fortare än 

vi tror. De måste bli mer uppmärksamma vilket sker om lektionerna varierar och de ska bli 

överraskade under lektion. Eleverna bör få fler ahaupplevelser i skolan det är det som de 

minns. Det som händer är också att de upplever det roligare i skolan, deras motivation att gå 

till skolan blir högre. De skall känna en förväntan på att bli överraskade under sin utbildning.  

 

Jag har kortat ner nya avsnitt i fler genomgångar med information till eleverna jämfört med 

min undervisning innan jag tog del av idéerna från elevintervjuerna. I anslutning till 

genomgången har eleverna fått uppgifter att jobba med i det ämne som jag nyligen gått 

igenom. Antingen har jag gjort frågor eller har de jobbat med uppgifter som finns i deras 

litteratur. De har sett fram mot att få jobba med uppgifter enskilt, eller i par. Jag har medvetet 

valt att utelämna något vid min genomgång för att se om de kan finna svar i sina böcker vilket 

de har gjort. Under tiden som de jobbat med uppgifter i böckerna har jag funnits tillgänglig i 

lektionssalen för att hjälpa den elev som vill och känner behov. Eleverna har ibland frågat 

efter hjälp och de har då fått lite hjälp så att de kan ta reda på svaret i boken. Detta har 

resulterat i att de har stärkt sitt kunnande och fått starkare motivation och självförtroende.  

 

När jag avslutar lektionerna så gör jag det med dialog, diskussion eller en frågerunda som 

visar vad de lärt sig och vad de har fått ut av det som de har jobbat med. En återknytning till 

syftet och målet samt nyttan av det som eleven lärt sig för att klara yrket skall ge eleverna 

förståelse för utbildningen och för att jag ska få ett kvitto på att utförd lektion gett eleven ökad 

kunskap. Här kommer även listan över ”göra” punkter upp. Avklarade uppgifter prickas av för 

att de ska se vad som gjorts och att de tagit ett steg till. Eleverna ser vad som ska hända vid 

nästa tillfälle. De ser framgång i skolarbetet och får ökad motivation att se att de kommer 

längre i sin utbildning.  

 

5.5.6 Schema där kunskapsmål, innehåll och koppling till 

yrkeslivet tydligt framgår. 

Jag har skrivit konkreta dokumenterade lektioner på schemat, som är gjort i excelformat. Till 

detta schema finns en enkel förklaring till varje lektion. Denna är kort och koncis med några 

få meningar. Eleverna ska få en direkt yttre motivation av att gå till skolan, och att det väcker 

nyfikenhet hos eleverna som gör att de vill vara med på lektionerna. Dessa meningar talar om 

syfte och vilken nytta eleverna har av kunskapen för att klara arbetslivet och tydligt visa 

sammanhanget. Ett konkret exempel från yrkeslivets vardag finns också med på bild eller i 

text. 

Exempel på textförklaring, Nästa lektion: Hur du ska köra i en cirkulationsplats på ett 

regelmässigt och säkert sätt. Hur du ska titta och vad du ska tänka på för att ha goda 

marginaler till andra trafikanter. Hur du kör för att ha ett flyt i körningen och minska slitage 

på fordon och miljö. (Till detta kan jag koppla en bild på en cirkulationsplats.) 

 

I lärararbetet ingår års- och terminsplanering där det anges vad varje lektion ska innehålla. 

Där skall ingå en kort och koncis inledning till varje lektionspass så att eleverna vet vad som 
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kommer under respektive lektion. Uppdelningen av varje gymnasiekurs anger innehållet och 

hur länge kursen pågår. Detta görs för att eleverna ska veta var i utbildningen de befinner sig. 

Med de olika arbetsuppgifter som eleverna får av mig har de chansen att styra över hur de kan 

utföra sina uppgifter. Fördelen för mig och för eleverna är att de under veckorna och dagarna 

hela tiden vet vad som ska göras. Är eleven borta en eller fler dagar vet vi vad som ska jobbas 

ikapp. Här är det viktigt att det med jämna mellanrum ges tillfälle att följa upp och se hur det 

går för eleverna. Vissa uppgjorda tider för uppföljning har schemalagts för att elevernas 

kunskapsutveckling ska kunna följas och tillfälle ges för att motivera mer och för att 

eventuellt jobba mot högre mål och högre betyg. Det ger eleven möjlighet att se var han eller 

hon är i sin utbildning och vilka kunskaper som måste inhämtas. Det blir till en inre tävling 

mot sig själv att kunna mer och bättre. Detta leder till att eleven vill lite mer och att lusten och 

drivkraften kan bli starkare. Eleverna ser ett slut. 
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6. Utvärdering av utvecklingsarbetet 

Jag har utvärderat mitt utvecklingsarbete med att jämfört med tidigare kurser som jag har haft 

på gymnasiet. Sett det löpande över tid jämfört med tidigare elevers resultat. Jag har 

genomfört mitt arbetssätt och med detta arbete kan jag se en förbättring att fler elever nått 

godkända resultat. Jag har bara iakttagit mina elever under den tiden som jag arbetat med mitt 

arbetssätt. När jag gör en utvärdering av mitt arbetssätt tycker jag mig se att närvaron hos 

eleverna är bra. Elevgrupperna tycker jag mig se fått en ändrad bild och positivare inställning 

till skolan. Jag har förändrat min undervisning vilket gör att eleverna kommer till skolan och 

gör skolarbetet. Vid utvärderingen av hur eleverna utvecklats under perioden som jag arbetat 

med mitt arbetssätt har jag också noterat att flera elever uppnått godkända mål, än tidigare år 

och jämför med tidigare elever som jag haft. Jag har genomfört förändring i min undervisning 

med hjälp av mitt arbetssätt. Tidigare hade jag längre genomgångar och mindre tid på 

arbetsuppgifter under lektionstid och de fick jobba mer hemma. Löpande under tiden som jag 

arbetat med mitt arbetssätt har jag gjort bedömning av utvecklingen i klassen och att jag frågat 

eleverna hur de ser på att jag gjort förändringar i undervisningen. Detta för att jag ska få veta 

vad de tycker om det jag gjort i min undervisning för att försöka öka motivationen hos 

eleverna och om de har ytterligare idéer.  

 

Jag har låtit tre av mina lärarkolleger läsa mitt utvecklingsarbete. 

  

En kollega, som läst utvecklingsarbetet, menade att när undervisningen sker av ett teoretiskt 

avsnitt och genomförs med genomgång med det undervisningsmaterial, som finns i 

lektionssalen och med den variation som jag belyser i mitt utvecklingsarbete kan förbättras 

ytterligare genom att även använda fordon eller annat material som finns tillgängligt inom 

skolan. Detta för att öka variationen ännu mer under lektionen. Man kan bättre visa var delar 

finns på fordonet och konstruktion och hur det fungerar och hur man som förare använder det. 

Detta för att öka tydlighet och förstärka undervisningens anknytning till verkligheten och med 

det öka motivationen och intresse. 

 

En annan kollega, som läst utvecklingsarbetet, ställde frågan hur jag i mitt arbete med min 

slutredovisning ställt den teoretiska utbildningen mot den praktiska. När jag ser arbetet med 

modellen idag är den mest riktat mot teoretisk utbildning. Elevernas motivation är som regel 

svagare i de teoretiska ämnesdelarna. I utvecklingsarbetet borde kanske även den praktiska 

utbildningen tagits med för att höja motivationen ännu mer.  

 

En tredje kollega, som jobbar inom ett annat gymnasieprogram, har läst mitt 

utvecklingsarbete och menar att det går att översätta modellen till deras program. Jämförelser 

finns så att det går att ta fram en liknande arbetsmodell för det gymnasieprogram han jobbar 

med. 

 

Jag frågade vad eleverna tyckte om att vara med att planera vid vilka tillfällen de ville ha 

olika lektioner. Jag fick svaret att det generellt var bra och att de tyckte att det fungerade. Det 

blev en del livliga diskussioner under en kort tid, men eleverna enades till slut. 

 

Läraren måste kunna värdera hur effekten av arbetssättet är och om det påverkat elevernas 

möjlighet att nå kursernas mål snabbare och att de klarar av att få godkända betyg. Att få fler 



 

16 

elever att nå gymnasiekursens slutmål är ett arbete som måste göras på längre sikt. Det är 

svårt att mäta på kort sikt. Man måste översätta det på fler gymnasiekurser och fortsätta att 

jobba vidare med eleverna för att se förändringen. Det finns även elever som är studiesvaga 

och måste ha lite mer hjälp än andra. Dessa elever når jag kanske inte med mitt arbetssätt utan 

måste ge dem mer tid, eller så måste jag hjälpa den enskilde eleven på aktuellt område. 

Fördelen med arbetssättet skulle kunna vara att jag upptäcker dessa elever tidigare.  

 

Positiva effekter av arbetssättet är att den ger bättre kontroll över elevernas studiegång. 

Eleverna deltar vid fler tillfällen i undervisningen. Det blir lättare för läraren att göra 

uppföljningar och sätta omdömen på elever. Det är säkert så att målen uppnås bättre i aktuell 

kurs när eleverna blir mer motiverade. 

 

Negativa effekter på utvecklingsarbetet skulle kunna vara att vissa elever tycker att de har för 

mycket arbete framför sig. Om en elev är borta en längre tid från undervisningen hinner 

snöbollen växa innan eleven ser hur mycket han eller hon gått miste om, och det känns som 

om det kommer att bli för mycket att läsa in själv. Det kan leda till eventuellt mer frånvaro 

hos vissa elever och minskad motivation. Kan ”göra listan” stjälpa istället för att hjälpa i ett 

sådant läge? Här gäller det som lärare att kunna möta enskild elevs behov av stöd. 

 

6.1 Etiskt förhållningssätt 

Jag har läst från Björkdahl Ordell (2007) om etiken och vad man ska tänka på vid intervjuer 

och rapportskrivning. Innan jag började intervjuerna med eleverna så talade jag om vad som 

gällde och att de fick stå över en fråga eller avbryta intervjun, om de kände att de inte ville 

delta. Materialet som jag samlat ihop efter intervjuerna, anteckningar och inspelningar, 

kommer att förstöras.  

 

Jag redogjorde för de etiska reglerna och vad jag kommer att göra med det material som jag 

fått vid intervjuerna. Elevernas namn kommer inte att finnas med i textmaterialet. Det som 

kan komma med är om någon sagt något speciellt som jag vill citera. Jag kommer att erbjuda 

de elever som jag intervjuat att läsa utvecklingsarbetet. Om en elev känner igen sina egna ord 

när han eller hon läst arbetet får jag göra ändring i texten. Jag lovar på heder och samvete att 

hålla på följande punkter mot elever och lärarkolleger. 

 

 Informationskravet 

 Samtyckekravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet 

 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (2001) tar upp etiken i utbildningssammanhang och 

framhåller att eleverna skall få bättre sammanhållning i skolarbetet. Som lärare är det min 

skyldighet att se till att eleverna får en så bra utbildning som möjligt och att utbildningen skall 

vara relevant och verklighetsanknuten. Undervisningen måste hållas inom Skolverkets 

kursplaner. Etiken i skolarbetet skall ge ett bättre resultat och skolan får ett bra renommé. Vi 

måste hela tiden utveckla, prova nytt och förändra och därmed förbättra undervisningen. 

 

 



 

17 

6.2 Slutsatser  

Det jag har sett under tiden som jag jobbat med mitt utvecklingsarbete är att eleverna verkar 

ha blivit mer motiverade att göra sina uppgifter enskilt och i grupp. De vill vara med och styra 

sin undervisning för att bli klara med sina uppgifter och att komma framåt. När de även fått 

vara med och bestämma när de vill ha olika ämnesdelen eller lektioner och någon form av 

prov eller test så har de sagt till om de har prov i ett annat ämne och då har jag sett till att 

mina prov passar in för dem. Många gånger har eleverna fått arbetsuppgifter som vi senare 

går igenom tillsammans. De har först fått jobba i smågrupper två till tre elever per grupp. De 

har samarbetat och löst uppgifterna på ett bra sätt. Ibland har de små grupperna jämfört sina 

resultat innan vi gått igenom tillsammans i klassen. Jag har fått frågor om de inte får fler 

uppgifter att jobba med under dagen då en del elever tycker om att jobba på detta sätt att lösa 

uppgifter tillsammans med andra elever. Vi har provat vid olika tillfällen med att de fått välja 

vilka de vill jobba med och vid andra tillfällen har jag bestämt vilka som ska jobba 

tillsammans. När jag bestämt grupperna blir det oftare mer fokusering på uppgiften och de blir 

klara snabbare. Då jag gett eleverna enskilda uppgifter som ska lämnas in till mig har de ofta 

sagt att det blivit jobbigare. När det varit enskilt arbete har de fått längre tid att lösa uppgiften. 

Eleverna tycker att det har blivit lite roligare och de tycker sig uppleva att tiden går fortare i 

skolan om de samarbetar. De kommer ofta med mer idéer på vad vi kan göra och återkommer 

till mig och frågar om vi inte kan göra som vi gjorde vid tidigare lektion.  

 

Elevernas studiedisciplin för att få sina uppgifter genomförda och inlämnade till mig tycker 

jag överlag har blivit bättre. Eleverna kommer och säger att de vill bli av med ett arbete, så att 

de ser att de avancerar. Det kan ha och göra med att de redan fått fler uppgifter att jobba med 

så att när de gjort en uppgift kan de lämna den bakom sig. Elevernas ansvar för att få sina 

uppgifter genomförda har blivit bättre och att de vet vad de har att jobba med och var de är i 

sin utbildning tack vare att de har sin lista med arbetsuppgifter att jobba efter. Eleverna blir 

påminda om att de måste vara aktiva för att klara av sina studier. Eleverna kan se vad som 

händer under deras utbildning på ett schema, intresset för att se schemat är individuellt hos 

dem. En del av eleverna verkar bry sig mer om sin utbildning än andra. Vissa elever har haft 

hjälp av att se vad som händer när de haft tillgång till ett schema. De är mer delaktiga och 

motiverade när jag vidtagit de andra åtgärderna för att ändra i min undervisning, efter de 

erfarenheter som jag gjort tack vare mitt utvecklingsarbete. De har med sig nödvändigt 

material till lektionerna i större omfattning än tidigare. De vet vad som gäller för utbildningen 

och de har läst på eventuella läxor. Schemat i sig har hjälpt en del av eleverna dock inte alla 

med motivationshöjning.  

 

6.3 Diskussion 

6.3.1 Egen diskussion mot arbetssättet 

Huvudresultatet från mitt arbete visar att mer strukturerad undervisning underlättar skolans 

vardag. När alla är med och bestämmer schema och hur arbetet ska fördelas ökar 

delaktigheten. Att arbeta tillsammans underlättar och det blir lättare att lära. Variationen under 

lektionerna ger ökad motivation. Eleverna tar ansvar och jobbar mer rationellt och 

disciplinerat. Schemat är tydligare och översikten över utbildningen har förbättrats. Detta har 

gett eleverna höjd motivation. 
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Mitt utvecklingsarbete i skolan har bidragit till att eleverna blivit mer motiverade och 

disciplinerade. I och med det har de fått en effektivare utbildning och nått målet på kortare tid 

än tidigare elever som gått klart gymnasiet. Eleverna har så här långt haft en bättre närvaro än 

tidigare grupper och att de har fått mer klarhet i sin utbildning och vad de har för nytta i de 

olika delmomenten i sitt kommande yrke. 

 

När vi jobbar med yrkesämnen i skolan jobbar vi med vardagliga och praktiska 

arbetsuppgifter. Eleverna skall få en inre motivation. Läraren måste ställa krav så att eleverna 

uppfyller de kvalitetskrav som gäller för arbetet. Tidsdisciplinen hos eleverna måste vara bra.  

Läraren måste ge små grupparbeten och se till att alla samarbetar och delar med sig av sina 

erfarenheter. Det kan ibland uppstå problem som läraren måste styra upp. Eleverna utför sina 

uppgifter på olika sätt och har olika inre motivation och drivkraft.  

 

Att motivera ungdomar att delta i undervisningen och att få dem att förstå att kunskap och 

möjligheten få ett arbete hänger ihop. Kunskapen borde ge en yttre motivation. Det kan vara 

så att pengar har en större tyngd och är mer konkret än kunskap. Ungdomarna kommer många 

gånger till skolan för att de vet att de måste vara närvarande för att få studiebidrag. Det är mer 

konkret och det kan ibland motivera mer. Att se långsiktigt på en gymnasieutbildning är ett 

måste. Vad utbildning betyder måste göras tydligt. Många vet att om de inte klarar gymnasiet 

har de mindre möjlighet till arbete. Vikten av motivation och ordning är stor. Detta bör 

förklaras närmare och bättre för eleven. Vi är alla olika utifrån det vi vill och vilka 

förutsättningar vi har. Vad som driver oss och hur stark motivationen är skiljer mellan olika 

individer. De lever just nu och orkar inte alltid se vad som kommer att ske senare i livet. 

 

Det är också viktigt att i tidigt skede skapa förtroende mellan lärare och elev.  Läraren måste 

ha kunskap i ämnet och visa medkänsla. Det är viktigt att hela tiden vara medveten om att 

dagens ungdomar ställer stora krav på sina lärare.  

 

Mitt nya arbetssätt är inte något revolutionerande men kanske en modernisering och 

förbättring av det befintliga sättet att arbeta. Ett stort jobb återstår med att genomföra 

arbetssättet på alla kurser. Men när det är gjort blir det bara små förändringar som måste 

göras. Det är viktigt att möta eleverna på rätt nivå.  

 

6.3.2 Diskussion mot litteraturen 

Verklighetsanknytningen skall vara tydlig för eleverna. Det står i gymnasieskolans 

styrdokument Skollagen (SFS 2010:800) att skolan ska vara demokratisk så att alla elever ska 

vara delaktiga i utbildningen och ta ansvar. Detta har jag praktiserat med mitt nya arbetssätt. 

Att finna lusten hos varje elev kan vara svårt. Läraren ska främja elevers utveckling och ge 

elever mer kunskap. Jag funderar på är om uttrycket ”lusten att lära livslångt” gäller alla 

människor. Det handlar om en personlig mognad. En del av våra elever är motiverade att 

studera men en del är det inte.   

 

Hur har eleverna regerat på mina förändringar under tiden som jag arbetat med mitt 

arbetssätt? Årets elever har klarat sina uppgifter snabbare än de elever som gått tidigare 

kurser. Elever som styr över ett antal uppgifter har tagit större ansvar och har klarat det bättre 

än elever i tidigare grupper. Pink (2012) tar upp att självstyret och att deras delaktighet i 

skolarbetet skall ha större plats. Många av eleverna har jobbat på riktigt bra och klarat delar i 
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kursen och fått möjlighet att repetera. Eleverna tycker att det är roligare och de är mer 

motiverade, och detta har smittat av sig till andra elever i klassen. 

 

När eleverna jobbar tillsammans med olika arbetsuppgifter uppstår det ett socialt samspel. Att 

lära av varandra är enligt Svenning (2004) bra och jag använder mig av detta i många 

praktiska moment.  Samarbetet finns även med i Skolverkets kurser, Tranportteknik. Vikten av 

att kunna samarbeta med andra är ett av syftena i kurserna (Skolverket 2011c).  

 
Eleverna har uppskattat när det blivit mer variation i lektionerna. De flesta eleverna är mer 

intresserade och vill arbeta med de uppgifter som de fått. De vet vad som ska göras inom en 

bestämd tid En del av eleverna frågar efter löningen innan de tänkt klart, vilket leder till att 

jag får bromsa dem och säga till dem att ta reda på mer innan de svarar.  Engagemanget har 

ökat hos eleverna. Pink (2012) menar att självstyret över sin arbetsgång och vad som ska 

göras ofta leder till ökad förmåga att ta sig framåt. Detta gör även att den enskildes 

egendisciplin ökar.  Även Allen (2001) menar att när man vet vad som ska göras och vet hur 

man ligger till i sitt arbete så får man bättre egendisciplin.   

 

Hugo (2011) belyser hur lärarna har motiverat sina studenter för att de ska nå sina mål och 

inse värdet av att fungera i en arbetsgrupp. Han tar upp verklighetsförankringen i sin 

undersökning där elever samarbetar för att tillaga skolmat för yngre skolbarn och inser att det 

är viktigt med samarbete. Alla ska vara med och delta för att det ska fungera och han belyser 

vikten att alla hjälps åt och att de måste kunna kommunicera. 

 

”Om jag behöver motivera dig så vill jag förmodligen inte anställa dig” skriver Pink (2012, 

sid. 38) Att ha en rak kommunikation mellan skola och elev är viktigt. Vi måste kunna lägga 

fram budskapet om motivation så att eleverna förstår betydelsen. Vi måste låta eleverna känna 

delaktighet i skolarbetet. Det ska kännas bra när de blir belönade och får både yttre och inre 

motivation. Eleverna ska se att de kommer framåt i sin utbildning, Uppgifterna ska vara 

varierande och väl avvägda i svårighetsgrad. ”Flowet” som både Pink och Allen tar upp, ska 

läraren skapa tillsammans med eleven. Förändringsarbetet har medfört att min undervisning är 

mer strukturerad gentemot eleverna än tidigare. Eleverna vet vad som ska göras inom 

tidsramarna. De jobbar mer intensivt för att klara tiden. Eleverna får nya arbetsuppgifter och 

inser att de kan styra över sina uppgifter och kan använda tid hemma och i skolan.  

 

Anledningen till att genomföra arbetet med den här modellen är att skapa ”flowet” som både 

Pink (2012) och Allen (2001) efterlyser. Läraren lyckas skapa en jämnare ström av 

arbetsbelastning hos eleverna. Allen beskriver att eleverna hela tiden ska ha kontroll över vad 

som ska genomföras och vilken tid som är beräknad. Detta gör att eleverna slappnar av och att 

det blir en bättre arbetsatmosfär. Självstyrning ger ökad delaktighet. Pink tar upp vikten av att 

driva framåt genom att eleven själv kan styra över sina uppgifter.  

 

Elever har många skolämnen att jobba med. Dessutom tillkommer olika fritidsintressen. För 

att klara detta gäller det att hitta ”ett sinne likt vatten” skriver Allen (2001 sid.21). 

Motivationen att göra skolarbetet uteblir om eleverna inte ser ett resultat och blir klar med sin 

kurs. Målen ligger många gånger för långt bort i tiden. Att genomföra en uppgift och att 

därefter få något direkt tillbaka skulle ge högre motivation. Som exempel kan ett prov 

innebära ett avslut på ett kapitel och eleven får reda på att det här kan jag och ser den här 

nivån har jag nått.  
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Jag tror och vågar påstå att lärarkåren har en del att lära av idrottsvärden i sitt coachande av 

elever. Frågan är varför idrottsutövare och deras tränare ofta lyckas bättre än vi och våra 

elever. Egidius (2011) skriver om hur vi kan förändra oss och att verka i skolan för att få 

större inflytande över eleverna och öka deras kunskap.  

 

6.3.3 Avslutande diskussion mot skola och samhället 

Motivation i ett samhällsperspektiv är att människor lyckas. Att inte lyckas lika bra som andra 

men att vara ambitiös kan vara en annan form av att vara motiverad. Viljan att lyckas ser jag 

också som en del i motivationen, viljan hos oss är olika stark. Här borde det även finnas med 

ett intressebegrepp. Vi blir olika motiverade av en och samma arbetsuppgift och det är här 

som vi i skolan ska få en grupp att jobba mot ett och samma mål. 

 

Jag kan se att ungdomarna har svårt att respektera och acceptera de hårda krav som ställs. 

Fordon och transportprogrammet är hårt styrt. Utbildningen i skolan styrs av skolverket 

liksom alla gymnasieprogram. Sedan tillkommer Trafikverket och Transportstyrelsen som har 

reglerna om körkortsutställningen.  Under de senaste åren har regler för yrkeskompetensbevis 

tillkommit.  Problemet är att elever med dålig närvaro och där motivationen i skolarbetet är 

lågt inte klarar de höga krav på närvaro som lagstiftningen ställer för att de skall få ut sina 

körkortsbehörigheter och yrkeskompetensbevis.  

 

Interaktionen mellan skola och näringsliv borde vara större Ökade kontakter borde ge 

eleverna större motivation. Om eleverna, lärarna och företagen möts mera regelbundenhet 

skulle det säkert ge positiva effekter för motivationen. Andra gymnasieprogram kan troligen 

använda samma arbetssätt som jag gjort med strukturering av undervisningen och ökad 

delaktighet för eleverna. 

 

Det skulle vara intressant att göra en liknande intervju med elever som går ett 

studieförberedande program. Detta för att jämföra motivation och egendisciplin i deras 

skolarbete med tidigare intervjusvar från yrkesgymnasiet.  

 

Det finns otroligt mycket material rapporter, avhandlingar samt forskning angående ämnet 

motivation i skolan. Hur är det egentligen med elevers motivation till studier? Det är en 

frågeställning som borde belysas för att vi skall få en förändring och ett bättre resultat i 

utbildningen över landet. Jag tror inte att jag är ensam om problemet med elever som inte 

känner sig motiverade för studier. Jag ställer mig frågan: det ska undersökas och tas reda på 

mycket, men är det inte någon som gör något i handling, så att det som märks hur elevernas 

motivation och disciplin påverkas?  

 

Efter att jag genomfört detta arbete anser jag att jag lärt mig att lägga in enskilda 

elevintervjuer med alla elever i början på första terminen. Detta för att få reda på mer om 

varje elev och hur eleven vill bli utbildad. Utifrån resultatet kan jag planera elevernas 

utbildning. Jag och ny elev får träffas och prata enskilt en stund innan allvaret drar igång.  

 

Var det bättre förr när eleverna gick på rena yrkesskolor, som var direkt knutna till företagen 

och kraven på närvaro och disciplinen var naturliga? Företaget kunde även forma eleven efter 
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vilka behov de hade. Gymnasieskolan ger bredare kompetens och behörighet till högre 

studier, vilket är en fördel för eleverna. 

 

6.4 Kritisk granskning av det egna arbetet 

Metodvalet att göra intervjuer på egna elever kanske inte var det bästa. Elevernas svar kan ha 

präglats av min undervisning, och om jag skulle göra om intervjun idag tror jag att svaren 

säkert skulle bli ärligare om den utförts på elever som inte hade träffat mig tidigare. Om jag 

skulle göra om arbetet idag, skulle jag göra två förstudier i två klasser och ställa dessa mot 

varandra. För att fördjupa skulle jag komplettera med en enkätundersökning. Denna skulle 

kunna ge mer väsentlig information och vara mer anonym. Siffror går att analysera mer, men 

siffrorna kan även tolkas åt olika håll. Genom intervjufrågornas svar fick jag reda på en del. 

Om jag riktat frågorna annorlunda kanske jag hade hittat och kommit åt motiveringen bättre. 

Frågorna kanske skulle belyst mer om motivationen. Jag skull kanske haft med ett 

övningsexempel på hur jag kunde motivera att just i detta fall fått uppgiften löst. Jag kanske 

borde ställt fler frågor. Detta skulle förmodligen gett ett mer omfattande resultat. 

 

Jag skulle vilja använda mitt arbete och modell under en period över två år. Det skulle vara 

intressant. Jag vill veta om resultat blir tydligare om undervisningen är strukturerad under två 

årskurser. Skulle det bli bättre gymnasieavslut och examen för eleverna och fler får med sig 

fler behörigheter? Det verkar vara i årskurs tre som intresset för studier börjar svalna hos 

många elever och då framförallt under höstterminen. Jag har försökt att få in arbetssättet med 

att strukturera undervisningen även i årskurs tre, Jag har jobbat likvärdigt med den 

elevgruppen när de återkommit efter praktiken. Jag ser inte att det skett någon förändring i 

den gruppen. Antagligen har tiden varit för kort för att få ett utfall som skulle kunna mätas. En 

del elever ser en förändring i min undervisning. Det viktiga för mig är att de inte faller 

tillbaka i de gamla vanorna. Detta kan vara ett tecken på att modellen gick att genomföra på 

testklassen. Varje grupp är unik beroende på gruppens sammansättning och hur de jobbar 

tillsammans. Delaktigheten i testgruppen verkar högre än bland övriga elever. Eleverna i 

testgruppen har en jämnare kunskapsnivå utifrån tidigare klassers resultat.  

 

Det går inte att spåra vilka elever som jag intervjuat utifrån min modell. Anonymiteten har jag 

hållit hårt på. Etiken i arbetet anser jag är god och även anonymiteten mot andra lärare. 

 

När jag genomfört detta arbete har jag insett att läraren måste arbeta med att motivera eleven i 

sådan omfattning att vi inte får tid att jobba med det som vi ska göra det vill säga att utbilda. 

Utbildningen skall utformas så att den överensstämmer med behoven i det postmoderna 

samhället idag. Skolan behöver uppgraderas ett par steg mot den verklighet som finns utanför 

skolan. I min egen undervisning måste jag våga kliva ur min egen box ännu mer och se fler 

och nya möjligheter. Den praktiska motivationen i yrkesämnena måste öka ännu mer. Det som 

behövs hos en del elever är en attitydförändring till att studera och bli mera intresserad av 

skola och studier. Att öka elevernas girighet till att vilja veta ökar drivkraften (Pink 2012). 
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7.1 Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 

 

 Vad kan en lärare göra för att motivera just dig? 

 Beskriv/berätta om en dålig lärare? Beskriv/berätta om en bra lärare? 

 Hur var den bästa/sämsta läraren du haft? 

 Vilken betydelse har dina kompisar i skolan? Positivt/negativt 

 Vilken betydelse tror du att du har på dina kompisar? Görs det direkt eller via IT i nå-

gon form? 

 Hur ser du på din framtid efter skolan? 

 


