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Sammanfattning 

I denna studie undersöks hur elever påverkas av att arbeta under friare former, med 

avseende på studiemotivation. Studien är gjord på en gymnasieskola i Stockholm med 

schemalagt eget arbete där eleverna själv får välja vad de vill arbeta med. En kvalitativ 

undersökning gjordes med hjälp av fokusgrupper för att utröna elevers, lärares och rektorers 

uppfattningar om studiemotivationen för eleverna under dessa lektionstillfällen. Studien tar 

sin utgångspunkt i Ryan & Decis’ självbestämmandeteori (SDT) och teorier om ansvar och 

kontroll. Resultatet visar att valfriheten gör att en del av eleverna upplever dessa 

lektionstillfällen som fördelaktiga för sin studiemotivation. De andra eleverna upplever att 

valfriheten påverkar dem negativt då de inte kan ta det ansvar som krävs för skolgången. 

Gemensamt för alla eleverna är att trots det egna valet genereras inte den inre motivationen, 

som enligt SDT skall bildas då eleverna får vara autonoma i sin planering och 

arbetsfördelning. Vidare tyder resultaten på att merparten av eleverna inte ännu är rustade 

för att agera inom en normativ styrfilosofi trots skolans vision om detta. 

Nyckelord: Eget val, valfrihet, skola, studiemotivation, SDT, ansvar, kontroll. 

  



 
 

Abstract 

The aim of the study is to examine how pupils are affected by working under free forms, with 
respect to student motivation. The study took place in a high school in Stockholm with free 
study time scheduled, where the pupils are able to choose to work with whatever they find 
suitable. A qualitative study was carried out with focus groups to explore the opinions of 
students, teachers and principals regarding the student motivation during these classes. The 
theoretical framework of this study draws on Ryan & Decis’ Self Determination theory (SDT) 
and other theories concerning responsibility and control. The results show that a large 
amount of freedom makes some of the pupils regard these classes as an advantage for their 
motivation. Some other pupils perceived that freedom of choice affects them negatively as 
they cannot take responsibility for their schooling. Common for all pupils is that despite 
their own choice, the intrinsic motivation is not generated. Furthermore, the results indicate 
that the majority of the pupils are not prepared to act within a normative governance 
philosophy despite the school's vision regarding this. 
 

Keywords: Own choice, freedom, school, motivation, SDT, responsibility, control.  



 
 

Förord  

Två grabbar som nyss tagit studenten möttes en sensommar i Stockholm för att snabbt inse 
att det fanns en lång vänskap framför dem. Fem år senare och snart två examina rikare 
börjar de göra sig redo för att tackla arbetslivet tillsammans. 
 
Detta arbete började med att ingen av oss riktigt visste vilket fokus vi ville ha, men efter lite 
bollande av idéer hamnade vi i skolan och fokuserade på studiemotivation bland elever. I 
efterhand insåg vi att detta var mer intressant och komplext än vi någonsin kunnat tro. 
 
Under dessa fem år har vi haft många betydelsefulla människor vid vår sida. I likhet med ett 
tal från Oscarsgalan kan tyvärr inte alla nämnas vid namn men vi vill tacka våra 
klasskamrater Johanna, Erik och Daniel för fem år av middagar, biokvällar och skrattanfall. 
Vi vill också tacka våra flickvänner som stått ut med oss under all denna tid samt gratulera 
dem för deras val av oss. 
 
Vi vill sen även tacka våra handledare. Först Lena Geijer, vår huvudhandledare, som 
bidragit med mängder av kunskap och spekulationer, samt att hon kunnat nämna oändlig 
mängd litteratur och forskning direkt från minnet. Vi vill också tacka vår biträdande 
handledare Charlotte Holgersson som utöver bidragit med sina enorma kunskaper inom 
såväl tekniska som samhällsvetenskapliga områden också varit vårt ankare och hållit oss 
andra kvar på jorden. 
 
Vi hoppas att detta arbete kommer bidra till ytterligare forskning och att vi i framtiden kan 
motivera elever till att studera vidare och hitta sin väg i livet. 
 
Sist vill vi önska alla en trevlig läsning! 
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1 Inledning 

Idag har flera skolor börjat med schemalagt eget arbete. Eget arbete har flera benämningar 
exempelvis egen studietid, studiepass eller elevtid. Hur eget arbete organiseras och genomförs 
kan skilja sig markant mellan skolor, arbetslag och även lärare. I denna studie riktar vi vår 
uppmärksamhet mot en skola i Stockholm som använder sig av eget arbete. Skolan har under en 
längre tid inte endast varit till för att lära eleverna faktakunskaper. Tittar man tillbaka på 
exempelvis läroplanen från 1969 står det att skolans verksamhet skall förbereda eleverna för en 
roll som aktiva medborgare i morgondagens [kursivering av författarna] samhälle. Idag har 
skolan i uppgift att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att 
arbeta och verka i samhället. Skolan där vår undersökning sker på har anpassat sig till denna 
utveckling, vilket kan speglas genom detta citat från deras hemsida: 
  

Din framtid startar på vår skola. Om några år har du förmodligen ett yrke som 
inte finns idag. Kanske arbetar du som hologramingenjör, eller VR-terapeut. Vem 
vet? På vår skola får du kunskap och utvecklar förmågor för att möta framtiden. 
(skolans hemsida, 2018) 

  
Skolan är medveten om att framtiden utvecklas ständigt och arbeten som finns idag kanske inte 
finns kvar om ett par år. För att eleverna ska kunna leva i ett samhälle som ständigt förändras 
behövs förmågor utöver ämneskunskaper. En av dessa förmågor kan vara ansvarstagande, vilket 
krävs såväl under eget arbete i skolan som i ett företagsliv i ständig förändring. Skolan som 
undersöks organiserar undervisningen på ett sådant sätt att det inte bara finns möjlighet till 
eget arbete och eget ansvar utan det är förmågor som krävs av eleverna. Detta gör att skolan kan 
betraktas som en mikrovariant av ett liberalistiskt arbetsliv. Individer i dagens samhälle måste 
på ett Darwinistiskt sätt kunna anpassa sig till sin omgivning för att nå mål och lyckas med sina 
åtaganden.  Eftersom att eget arbete och eget ansvar får en stor roll för eleverna i framtiden är 
detta något som författarna vill undersöka. Till detta är dessutom elevernas motivation av 
intresse eftersom att motivation leder till prestation (Augustyniak, Ables, Guildford, Lujan, 
Cortright, & DiCarlo, 2016). 
 

1.1 Eget arbete 
Eget arbete går som nämnt under många olika namn. Att det inte kallas eget arbete vid alla 
tillfällen är för att begreppet eget arbete [kursiverat av författarna] kan tolkas olika beroende på 
i vilket sammanhang det används. Eget arbete inom skolkontexten syftar oftast inte till att 
eleverna får arbeta med vad de vill utan tillsyn från lärare. Eget arbete definieras exempelvis i en 
avhandling av Söderström (2006) och en rapport av Österlind (1998) enligt följande. 

  
I denna beskrivning framträder en bild av studiepassen som lektioner där 
eleverna har stor frihet att själva styra sitt arbete. Undervisningsmönstret 
överensstämmer med Eriksson m.fl.(2004) beskrivning av den självreglerande 
undervisningspraktiken, elever arbetar självständigt och under eget ansvar med 
självinstruerande arbetsuppgifter och lärarna bestämmer innehåll. Genom 
otydliga regler och rutiner ges elever utrymme att i viss utsträckning själva 
bestämma arbetets form och innehåll. Arbetet genomförs ofta individuellt och 
klimatet är avslappnat (Söderström, 2006, s. 118). 

  
Eget arbete innebär att eleverna arbetar på egen hand oberoende varandra. 
Eleverna har möjlighet att arbeta med uppgifter på olika nivåer vilket låter 
eleverna själva välja ambitionsnivå. Det är också vanligt att eleverna vid eget 
arbete kan välja mellan flera ämnen (Österlind, 1998, s. 14). 

 
I denna studie kommer eget arbete som begrepp användas för att förklara den arbetsform som 
används på skolan. Eget arbete avser att eleverna arbetar självständigt med uppgifter, rapporter, 
instuderingsuppgifter samt annat som hör till elevens kurser. Under denna schemalagda tid 
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finns skolans lärare tillgängliga ifall eleven skulle behöva hjälp. Lärarna bedriver dock ingen 
organiserad undervisning under eget arbete. Eget arbete avser inte att eleverna får göra vad de 
vill inom skolans ramar så länge det går att koppla till elevens kurser. Exempelvis får eleven inte 
bygga en raket även om det går att koppla till fysikämnet. Eleven är alltså låst vid att arbeta med 
olika former av uppgifter eller likande som är aktuella för elevens kurser just den stunden. 
Denna definition av eget arbete används exempelvis av Österlind (2005) som ett samlingsnamn 
för denna arbetsform. 

2 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att undersöka under vilka förutsättningar eleverna på 
naturprogrammet påverkas av schemalagt eget arbete, med avseende på studiemotivation, 
ansvar och styrning, utifrån elever och lärare på naturprogrammet, samt skolans rektors 
perspektiv. 
 

2.1 Frågeställningar 
Under vilka förutsättningar uppfattas schemalagt eget arbete som gynnsamt för elevers 
studiemotivation, utifrån elevers, lärares respektive rektorers perspektiv? 

 
Hur förhåller sig den granskade skolans organisation av eget arbete, vad avser ansvar och 
styrning, enligt ambitionen att träna eleverna i de generiska färdigheterna inför framtida 
arbetsliv? 
 

2.2 Avgränsningar 
På grund av tidsbegränsning har vissa avgränsningar gjorts. Vi har avstått från att jämföra en 
närliggande skola med samma koncept men annorlunda utformning, med den skolan där 
undersökningen sker, det vill säga att jämföra hur dessa två utformningar bidrar till elevers 
studiemotivation inom de naturvetenskapliga ämnena. En annan avgränsning är att fokus ligger 
på hur motivationen inom de naturorienterade ämnena påverkas till skillnad från alla ämnen. 
Detta på grund av att det är tidskrävande och problematiskt att organisera möten med lärare 
med alla ämneskompetenser. En tredje avgränsning är urvalet av elever. Eleverna som deltog i 
undersökningen valdes endast utifrån kön och betyg. 
 

3 Studieobjekt 

Den skola vi gör en undersökning på är en gymnasieskola i Stockholm. Skolan är en del i en 
större koncern. I Sverige finns det sammanlagt 29 grundskolor och 7 gymnasium som hör till 
denna aktör. Skolorna har tillsammans 20 000 elever och återfinns på flera orter i Sverige, 
exempelvis Stockholm, Göteborg och Norrköping. Skolorna som hör till denna aktör är 
privatägda skolor. 
  
Följande information om skolan och dess verksamhet har inhämtats via intervju med rektor och 
lärare på skolan samt från skolans hemsida. 
 

 Pedagogisk modell  3.1.1
Idag består, enligt rektorn på skolan där undersökningen görs, de flesta kommunala skolors 
lektioner av tre komponenter: föreläsning, kommunikationspass och uppgiftstid. Lektionen 
börjar vanligtvis med att läraren föreläser om ett nytt ämne, område eller problem. Efter 
föreläsningen hålls ett avsnitt där det som läraren föreläst om diskuteras, frågor tas upp för att 
se hur mycket eleverna verkar ha förstått. Lektionen avslutas, med viss variation mellan olika 
ämnen, med att eleverna arbetar självständigt med uppgifter av något slag som tillhör dagens 
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ämne. Den undersökta skolans tanke är att bryta ut dessa tre delar och ha de var för sig. 
Eleverna går på en föreläsning för att vid ett senare tillfälle ha ett kommunikation- eller 
diskussionspass och senare en tredje lektion som består av workshop. Workshop är skolans 
version av uppgiftstid. Under workshop ska eleverna ta den fakta som läraren föreläst om och 
göra den till sin egen. Dessa workshoppass är två gånger i veckan á 150 minuter. Under 
elevernas tre år på skolan har de sammanlagt haft nästan 500 timmar workshop. 
Workshoptiden är gemensam för alla ämnen på skolan, det betyder att eleverna har möjlighet 
att arbeta med vilket ämne de vill under workshop. Vilket ämne som eleven ska arbeta med 
bestäms av eleven själv i samråd med elevens personliga handledare under veckans PH-samtal 
[se nedan]. 
  
Under workshoptiden har skolans lärare spridit ut sig i olika klassrum och lokaler på skolan. 
Alla lärare har varsin huvudsal där de spenderar majoriteten av workshoptiden, men de rör sig 
oftast runt lite i närheten. Skolans arkitektur tillåter en tydlig struktur där alla matematik- och 
naturlärare befinner sig på ett våningsplan, språklärare på ett annat och så vidare. Eleverna 
flyttar sig sedan mellan klassrummen och våningsplanen beroende på vilket ämne de väljer att 
arbeta med. En del elever väljer att sitta i korridorerna och arbeta för att gå in till klassrummet 
endast när de behöver hjälp. 
  
Workshop har flera huvudsakliga mål. Workshop är dels till för att eleverna ska få frihet att 
prioritera och välja vilka ämnen de vill arbeta med vecka för vecka. Men bidrar också med att 
eleverna får öva på att ta ansvar för sina egna studier och att lära sig planera och prioritera rätt 
ämne vid rätt tidpunkt. Detta för att olika ämnen kräver olika mycket vid olika tillfällen. Rektorn 
uttrycker också hur workshop är högskoleförberedande i den avsikten att under 
högskoleutbildningen är större delen av undervisningen valfri. Alltså får eleverna öva på att 
planera, studera och ta ansvar utan att det är obligatoriskt. Under gymnasiet är dock 
workshoptiden obligatorisk för eleverna eftersom att tiden som workshop består av är tagen från 
den grundläggande undervisningstiden.  

 

 Personlig handledare och PH - möte 3.1.2
Eleverna på skolan har personliga handledare (PH), detta är en lärare på skolan som eleverna 
har en kontinuerlig kontakt med under skolgången. Eleven har varje vecka ett möte med sin PH 
för att få en stöttning i sina studier som skall hjälpa eleven nå längre. Dessa möten kallas för 
PH-möten och varar i 15 minuter. Under denna tid kan eleven få hjälp med vad denna ska göra 
under nästkommande workshop. Eleven kan även få hjälp med att diskutera sina mål inom olika 
ämnen och hur eleven skall lägga upp skolgången för att nå dessa. Det är elevens PH som 
kontrollerar elevernas närvaro under workshop. 

 

 Basgrupp 3.1.3
En PH är handledare för ungefär 20 stycken elever. Dessa utgör en så kallad basgrupp. 
Merparten av den obligatoriska undervisningen sker i denna basgrupp, med undantag för 
valbara kurser. Två gånger i veckan träffas hela basgruppen på basgruppstid. Under denna tid 
har PH möjlighet att ge ut viktig information till elever. Det är även meningen att PH, 
tillsammans med eleverna, ska arbeta med framtidsförmågorna. 

 

 Framtidsförmågor 3.1.4
Skolan arbetar med, förutom de vanliga ämnena, någonting som benämns som 
framtidsförmågor. Detta är sex olika förmågor som skall hjälpa eleven att passa in i ett ständigt 
förändrande samhälle. Dessa förmågor är invävda i arbeten och arbetas med separat under 
basgruppstid. Exempel på dessa framtidsförmågor är “vara innovativ”, “samarbeta” och “lära att 
lära”. 
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4 Bakgrund 

Det självständiga arbetets idé har sitt ursprung i Deweys utbildningsfilosofi, den så kallade 
progressivismen. Dewey (2004) sammanfattar att den progressiva pedagogiken ska utveckla 
individualiteten, disciplin skall ställas mot fri aktivitet och inlärning skall ske genom 
erfarenheter snarare än genom texter och lärare. Statiska mål skall istället bytas ut mot att man 
gör sig redo för en föränderlig värld (Dewey, 2004). Den progressiva rörelsen växte fram i USA 
och spreds till Sverige under 1900-talet. Idéer om barns frihet, ansvar och elevcentrerad 
undervisning blev aktuella. Ur detta tankesätt, tillsammans med andra tankar om hur skolan 
kan utvecklas, uppkom eget arbete kring 1970-talet. I Sverige instiftades en ny läroplan 1969, 
vilken innehöll ett kapitel gällande individuell undervisning, samt ett kapitel rörande 
motivation. Undervisningen skulle nu vara ordnad så eleverna kan arbeta själva med 
individuella uppgifter, utefter deras egna nivå. För att inlärningen skulle ge ett varaktigt resultat 
krävdes att den var motiverad; inlärningen skulle vädja till elevernas intresse och behov. För att 
främja ytterligare inlärning kunde skolan öka elevernas motivation genom att eleven fick arbeta 
med områden som denne fann intressant (Skolöverstyrelsen, 1969). Det var alltså tydligt redan 
på sent 60-tal att undervisningen måste vara intressant för eleven, förhålla sig till elevernas 
mognadsnivå och vara anpassad för varje enskild elev för att ge förutsättningarna för ett 
varaktigt resultat. 
  
Dessa två rubriker, individuell undervisning och motivation, finns inte kvar i dagens rådande 
läroplan, Gy11, men tankarna om individualisering och elevernas inflytande finns med i ett 
annat stycke. I GY11 finns det ett avsnitt som heter “Elevernas ansvar och inflytande”, under 
detta avsnitt står det, ”Skolans mål är att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin 
arbetsmiljö” (Skolverket, 2011). Att eleverna skall ta ansvar är idag viktigt, men hur skolan skall 
arbeta med att motivera eleverna eller hur motivation bidrar till inlärning nämns inte längre i 
läroplanen. Skolverket har på sin hemsida två texter angående motivation, dessa texter är 
baserade på Wery och Thomson (2013) samt Eklöf (2010). Dessa beskriver hur motivation är en 
viktig del i elevernas skolgång och hur motivation påverkar provresultaten, vilket också nämns 
av Augustyniak m.fl. (2016). Augustyniak m.fl. (2016) beskriver hur elever med mycket inre 
motivation bibehåller kunskap och överlag presterar högre i skolan. Dessa elever är också mer 
envisa och ger inte upp lika enkelt vid motgångar. Motivation är därmed inte ett område som 
blivit bortglömt med åren. Men motivation har inget eget kapitel längre i den rådande 
läroplanen. 
 

 Eget arbetes uppkomst 4.1.1
Enligt Inger Eriksson (2005), som har intervjuat en lärare som var med och införde eget arbete, 
uppkom konceptet i samband med att skolan där läraren arbetade på införde åldersintegrerade 
årskurser. Tanken bakom att ha åldersintegrerade klasser, alltså klasser som bestod av barn från 
mer än bara en årskurs, betyder att varje ny klass inte skulle börja från noll med varje ny årskull. 
Förhoppningarna var att detta var att det skulle ha positiva effekter för alla inblandade. De 
yngre eleverna fick möjlighet att lära sig av de äldre, medan de äldre utvecklades av att de fick 
hjälpa de yngre eleverna. Ur ett lärarperspektiv uppstod det dock problem i början. Då en klass 
bestod av elever från två eller flera årskurser var det självklart att barnen låg på olika nivåer. Det 
hela löstes med det egna arbetet, eleverna kunde arbeta på sin egen nivå trots skillnaden i 
klassen. Eriksson (2005) sammanfattar det enligt följande ”I den åldersintegrerade klassen 
framstod eget arbete som ett redskap för att individualisera undervisningen i klassen” (s. 163). 
  
Eriksson (2005) beskriver att eget arbete låter läraren få en överblick över vilken nivå eleverna 
ligger på. Eget arbete ger också barnen större möjligheter att ta ansvar för sitt eget lärande. 
Dewey var även känd som en av förespråkarna för den nyhumanistiska synen på lärande, som 
talade för eget arbete. Enligt den nyhumanistiska synen är det individens utveckling som står i 
fokus (Wahlström, 2016). Dewey beskriver i en annan text hur barnen ska uppskattas på sina 
egna villkor och ges frihet (Eriksson, 2005). 
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Att använda eget arbete som en lösning för åldersintegrerade klasser beskrivs även av Eva 
Österlind (1998). Innan eget arbete uppstod problemet att en lärare försökte få en överblick över 
vart eleverna låg, men dessa arbetade på olika nivåer. Idag sker åldersintegrering nästan endast 
i årskurserna ett till sex samt i särskolan, men eget arbete har utvecklats och förändrats, tills att 
det nu används även på högstadiet och gymnasiet. Eget arbete har på skolan där Eriksson 
(2005) undersökte förändrats med tiden. 
  
Det egna arbetets utveckling kan brytas ned i tre olika delar eller faser: planeringsboken, 
loggboken och valfrihetens lektioner. Planeringsboken var, som namnet avslöjar, till för att 
eleverna skulle planera vad de skulle arbeta med på den kommande veckans lektioner medan 
loggboken var till för att de skulle redogöra för vad de hade gjort. Ingen av dessa två system 
verkade fungera på ett tillfredsställande sätt, vilket ledde till att de ersattes med valfrihetens 
lektioner. Dessa hade som grundtanke att eleverna skulle få arbeta med precis vad de ville. 
Eleverna fick tillsammans med läraren ge förslag och idéer på vad de skulle kunna göra på dessa 
lektioner. Till en början testade sig eleverna fram; var det exempelvis godtagbart att arbeta i 
par? Detta gick så långt att några elever gick och spelade fotboll under eget arbete, men dessa 
insåg snart själva att det inte var därför de var i skolan och återvände till klassrummet 
(Eriksson, 2005).  

 

 Eget ansvar 4.1.2
Det är inte möjligt att prata om eget arbete eller valfrihet utan att prata om eget ansvar. En elev 
som ska arbeta på egen hand måste behärska förmågan att ta eget ansvar. Det finns många olika 
perspektiv på eget ansvar, både inom skol- och organisationsforskning. Bland annat 
introducerar Douglas McGregor (1966) det som han kallar för teori X och teori Y, vilka 
behandlar motivation gällande arbetskraft. McGregors teorier är grundade på Maslows teorier 
om människans behov. Teori X bygger på att människan i grund och botten saknar ambition, till 
naturen är lat och arbetsskygg. De flesta individer behöver därför kontrolleras och styras av en 
ledning som vet vad som är bäst för organisationen. Människan fungerar inte bara bäst under 
tydlig kontroll utan föredrar även att bli kontrollerad eftersom hon vill undvika ansvar. Det är 
alltså företagsledarens ansvar att se till att individerna passar in i organisationen på ett så 
effektivt sätt som möjligt. En individ eller anställd behöver ständigt överses eftersom denne 
annars kommer förbli passiv eller rent av motsätta sig organisationens behov. Individen 
behöver bli belönad eller bestraffad för att produktivitet ska uppnås (McGregor, 1966). 
  
McGregor argumenterar för att teori X är en felaktig syn på människan eftersom den inte tar 
hänsyn till att människan kan ha en egen motivation och egna behov utöver de mest 
grundläggande. Vidare menar McGregor att människan faktiskt agerar enligt Teori X men att 
anledningen till att människan saknar ambition och är arbetsskygg beror inte på den mänskliga 
naturen. Istället argumenterar han för att människan drivs och motiveras av självkänsla, 
självförtroende och självständighet. Det kan också handla om behov som relaterar till ens 
personliga rykte, status och uppskattning. Med detta som grund skapade McGregor teori Y där 
individerna antas besitta ambition och kan ta initiativ själva. En ledning för ett företag har då 
som uppgift att få de anställda att vilja involvera sig i företaget och således prestera bättre 
(McGregor, 1966). 

 
Teori X förlitar sig exklusivt på extern kontroll av det mänskliga beteendet medan 
Teori Y förlitar sig på självkontroll och självständighet (McGregor, 1966, s. 17). 
[Citatet är översatt från engelska av författarna]. 

 
Olika lärare förhåller sig, med avseende på eleverna, utifrån teori X och teori Y inom skolan. 
Eftersom skolan ifråga ger eleverna en större mängd ansvar och samtidigt utövar traditionell 
katederundervisning ses eleverna både utifrån teori X och teori Y på samma gång (Markwell, 
2004). Detta är anledningen till att just McGregors teorier valdes som en del av den teoretiska 
grunden till denna studie. 
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Barley och Kunda (1992) beskriver en styrfilosofi inom ledarskaps och organisationsforskning, 
som benämns rationell styrning. Denna kan knytas till McGregors teori X. En rationell 
styrfilosofi bygger på att företagsledaren ska leda sina anställda med sin expertkunskap som 
bas. En chef ska alltså vara kompetent inom beslutsfattande, planering och koordinering. Enligt 
en rationell styrfilosofi är det viktigt att anställa en person som är lämpad för just den 
arbetsuppgiften som positionen kräver. Stefan Tengblad (2000) uttalar sig gällande styrningen 
inom arbetsorganisationer och beskriver att en rationell styrfilosofi karaktäriseras av tilltron till 
analytiskt tänkande. Man ämnar alltså styra en organisation genom planering och 
beslutfattande. Detta betyder i förlängningen att regler blir en väldigt central del av styrningen. 
  
I likhet med teori Y:s mer humanistiska syn på människan finns en andra variant på styrfilosofi 
som till motsats från den rationella styrfilosofi innebär att chefer styr sina anställda genom att 
skapa en moralistisk auktoritet (Barley & Kunda, 1992). Detta kallas för normativ styrning. Här 
ska företagsledaren sätta upp tydliga mål men lita på att de anställda når dit tack vare sina egna 
drivkrafter. De anställda ska också få utrymme att ta egna initiativ som kan bidra till 
organisationens mål. Det är viktigt, enligt denna filosofi, att cheferna agerar som ledare som 
hjälper till att skapa harmoni mellan arbetarna (Tengblad, 2000). Tengblad (2000) förklarar 
vidare hur den bakomliggande tanken till att ha harmoni mellan arbetarna var att effektiviteten 
skulle gå upp och antalet konflikter skulle minska. 
  
Barley och Kunda (1992) beskriver hur näringslivet i USA har skiftat i styrfilosofier sedan 1870-
talet. I tidseror som varar i 20 till 30 år har amerikanska företag omväxlande använt sig av 
normativ och rationell styrning. På liknande sätt beskriver Abrahamsson och Fairchild (1999) 
hur olika typer av mode eller trender, exempelvis i form av styrning, växer fram inom 
näringslivet och att dessa trender kommer och går i vågor. 

 

 Själventreprenörskap  4.1.3
Det är inte endast skolan i vilken denna studie utförts som talar om förmågor utöver 

ämneskunskaper. Skolverket skriver på sin egen hemsida att gymnasieutbildningen ska 

uppmuntra elever till att utveckla entreprenöriella förmågor såsom innovationstänkande, egen 

drivkraft samt förmågan att möta förändringar. Dessa förmågor anses vara värdefulla både för 

vidare studier och för kommande arbetsliv (Skolverket, 2017). Lindster Norberg (2016) 

beskriver hur synen på vilka medborgarideal skolan ska fostra har förändrats med tiden. Vidare 

beskrivs två perspektiv på undervisningen som rör entreprenörskap. Det första perspektivet rör 

elevers förmåga att driva och utveckla ett företag med syfte att i längden göra Sverige till ett 

konkurrenskraftigt land. Detta perspektiv kan återfinnas i flera olika reformer av 

gymnasieutbildningen. Det andra perspektivet är att entreprenörskap är något mer än att driva 

ett företag. Entreprenörskap kan innefatta en vision om en medborgare som är självgående, 

aktiv och ansvarsfull. Dessa färdigheter är en förutsättning i det avancerade liberala samhället. 

Tanken är att individen ska se sig själv som ett företag där drömmar och önskningar kan nås 

genom investeringar i sig själv. Detta går under det som kallas för själventreprenörskap 

[översatt från engelskans ”entrepreneurial–self” av författarna]. I en studie av Berglund, 

Lindgren och Packendorff (2017) beskrivs även där att själventreprenörskap inte längre endast 

är kopplat till en individ som startar ett nytt företag utan även synen på livet som ett 

entreprenöriellt projekt. Vidare lyfts att det inte längre är tillräckligt för barn att gå i skolan 

endast som elever; de kommer att bli entreprenör-elever [översatt från engelskans 

”entrepreneurial pupils” av författarna]. Själventreprenörskap beskrivs som en 

sammansmältning av liberalism och den autonoma självreglerande och ekonomiskt rationella 

individen. Denna typ av individ målas upp som någon som är rustad för darwinistiskt spel om 

vem som är bäst lämpad och bäst på att möta förändringar. Det är viktigt att individen bär på en 

nyfikenhet och är beredd på att ta risker. Ett paradoxalt problem som följer ur detta är att alla 

individer, elever, förväntas att sträva mot detta själventreprenörskap, eftersom att människan 

förväntas kunna föra sig i ett liberalt samhälle. Samtidigt finns det en tydlig bild av vilka 

personlighetsdrag som behövs för att lyckas med entreprenörskap, vilket gör att alla individer 
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inte kommer att fungera i den rollen. Effekten av detta blir att inte heller denna typ av skola 

kommer att fungera för alla elever, trots stor valfrihet (Berglund, Lindgren, & Packendorff, 

2017). 

5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer de teorier vilka ligger som grund för arbetet beskrivas. 

5.1 Skolan som organisation 
Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 10) definierar en organisation enligt ”ett socialt system som är 
medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål”. Detta kan givetvis beskriva ett företag men 
även skolan. Följande citat bekräftar detta: ”Det naturliga sättet att betrakta skolan på och 
associera skolan med är utbildning. Detta eftersom utbildning är organisationens huvudsakliga 
uppgift. Det är lätt att förbise att skolan faktiskt är en organisation som bedriver 
utbildningsverksamhet” (Larsson & Löwstedt, 2010 refererad i Holmstrand & Karaara, 2014, s. 
4). Skolans utbildningsverksamhet sker i samband med att skolan är en arbetsplats för de 
individer som vistas där. Skolan genomgår också, i likhet med andra organisationer, ofta 
förändringar. Dessa kan ske regelbundet i form av den årliga tjänstefördelningen för lärare. 
Andra sker mindre ofta, exempelvis förändring av betygssystem. 
  
Jacobsen och Thorsvik (2014) poängterar hur skolan som organisation skiljer sig från vanliga 
[kursiverat av författarna] privata företag för att denna verksamhet är en del av den offentliga 
sektorn. Offentliga organisationer ägs [kursiverat av författarna] och styrs formellt av politiker 
som är valda av folket. Privata företag styrs av privata investerare. 
  
Berg (2003) beskriver i sin bok hur skolan som institution är en statlig och samhällelig 
inrättning. Han beskriver hur skolans uppdrag är komplext. Exempelvis hur skolan, enligt vissa 
debattörer utgår ifrån att utbilda eleverna efter näringslivets behov, men hur skolan misslyckas 
med detta. Andra menar att skolans huvuduppdrag är att fostra demokratiska medborgare, men 
hur skolan misslyckas med även detta. Ytterligare argumenterar att skolan ignorerar kulturarvet 
och klassiska bildningsideals betydelse för elevernas fostran (Berg, 2003). Problemet bottnar i 
att skolan som institution av staten har vissa uppdrag men förväntas utföra andra outtalade 
uppdrag av samhället. 
  
Vidare förklarar Berg (2003) hur skolan kan ses som ett fängelse eller förvaringsutrymme för 
elever som är väldigt omotiverade då skolan använder sig av skolplikt. Berg (2003) beskriver 
hur skolplikten inte säger någonting om hur eleverna ska tillgodogöra sig verksamhetens 
innehåll, det vill säga utbildningen. Vissa elever är studiemotiverade på skolans villkor, andra är 
det inte. Den förra gruppen, som består av lättmotiverade [kursiverat av författarna] elever, 
upplever inte skolplikten som ett tvång, utan snarare som en rättighet. För den senare 
svårmotiverade [kursiverat av författarna] gruppen kan skolan däremot upplevas som ett 
frihetsberövande tvång, vilket i sin tur accentuerar skolans förvarande verksamhet. 
  
Berg (2003) för vidare ett resonemang om relationer mellan studiemotiverade och icke-
studiemotiverade elever och menar att det föreligger något av en symbios mellan dessa grupper. 
De lättmotiverade eleverna görs utbildningsberoende på grundval av närvaron av de 
svårmotiverade eleverna: ”det måste löna sig att vara motiverad och anstränga sig i skolan och 
därför måste det på motsvarande sätt kosta att inte vara motiverad” (Berg, 2003, s. 263). 
 
 

5.2 Lärandeteorier 
Ur ett konstruktivistiskt perspektiv (Piaget, 2008) kan lärprocessen beskrivas som en 
anpassningsprocess. Individen konstruerar kunskap genom att koppla ihop ny kunskap med 
kunskap som individen redan besitter. Denna anpassningsprocess kan ske på två olika sätt och 
är beroende av vilken kunskap individen skall ta till sig. Ifall kunskapen är hanterbar för 
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individen utifrån redan besittande kunskap assimileras den nykomna kunskapen till den 
befintliga. Detta är en additativ process och liknar dagens skolsystem (Illeris, 2007). Individen 
skall hela tiden ha tillräckligt med kunskap för att kunna ta in det läraren lär ut och bygga vidare 
på det eleven vet. I de fall då den nya kunskapen strider mot individens världsbild 
ackommoderas kunskapen istället, individen förändrar sitt mentala schema om hur omvärlden 
fungerar för att kunna ta in den nya kunskapen (Piaget, 2008). Assimilation och 
ackommodation är i praktiken integrerade processer och sällan sker endast den ena eller den 
andra. Viktigt är också att ta hänsyn till att ackommodera kunskap är en mer tidskrävande och 
framförallt mer energikrävande process. Det är alltså enklare att addera ett element till 
existerande scheman än att företa den komplicerade nedbrytningen, omkonstrueringen och 
rekonstruktionen som det ackommodativa lärandet innebär. De ackommodativa lärandet är mer 
energikrävande men ger en större belöning, de processer som byggs upp har generellt mer 
hållbar och användbar karaktär (Illeris, 2007). 
  
Enligt den behavioristiska skolan och utvecklingspsykologin (Skinner, 2013) motiveras 
individen av förstärknings- och belöningsmekanismer. Individen motiveras att utföra en uppgift 
för att antingen undvika bestraffning eller för att få en form av belöning. Denna syn på 
motivation benämns som yttre motivation. Behaviorismens tankar angående yttre motivation är 
densamma som den lägsta delen i självbestämmandeteorin [se nedan]. Det är yttre faktorer som 
påverkar individen på ett sådant sätt att individen antingen utför uppgiften eller inte. Genom att 
använda bestraffningar eller belöningar menar Skinner (2013) att det går att påverka elevers 
beteende eller utförande. Men Skinner säger också hur det inte går att bestraffa en egenskap för 
att uppnå den motsatta. 
  

Vi får inte en elev att vara flitig genom att straffa lättja, att vara tapper genom 
att straffa feghet eller att vara intresserad av sitt arbete genom att straffa 
likgiltighet (Skinner, 2013, s. 124). 

  
Ytterligare tankar från den behavioristiska skolan med avseende på betingning. Genom att, 
exempelvis en arbetsplats, använder sig av gemensam kontroll är tanken att individerna skall 
uppföra sig på ett önskat sätt för den grupp de hör till. I de fall där en individ avviker från 
beteendet kommer övriga deltagare påvisa att det är ett oönskat beteende, vilket är en form av 
bestraffning för att forma individen till önskat beteende. 
  
Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande (Vygotskij, 1999) lär sig människor utifrån 
sociala sammanhang. Människor har en proximal utvecklingszon (ZPD), vilket skall 
representera det en individ inte kan förstå själv. Men med hjälp av någon kunnigare, exempelvis 
en lärare, kan individen ta in kunskapen (Vygotskij, 1999). Vygotskij beskriver även att om ett 
barn lär sig genom ZPD idag kommer eleven imorgon att klara av samma uppgift på egen hand. 
På så sätt kan individen nu ta in mer komplex kunskap med hjälp av sociala sammanhang. 
 

5.3 Self Determination Theory 
Självbestämmandeteorin (SDT) [översatt från engelska ”Self-determination theory” av 
författarna] är en metateori byggd på empiriska metoder. SDT utforskar människors inre 
drivkrafter för personlighetsutveckling och självkontroll med avseende på beteende (Ryan & 
Deci, 2000). Alltså avser SDT att undersöka människors inneboende utveckling och medfödda 
psykologiska förutsättningar, vilka lägger grunden för individens självmotivation och personliga 
integrering. Teorin täcker även vilka förutsättningarna är för att positiva processer skall 
integreras. 
  
Enligt SDT skapas motivation av tre grundläggande, psykologiska behov: kompetens, 
relaterbarhet och autonomi. Relaterbarhet avser viljan att ha samhörighet med andra och 
autonomi avser att individen själv valt att utföra uppgiften (Ryan & Deci, 2000). 
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Ryan och Deci (2000) beskriver motivation som något viktigt eftersom motivation genererar 
produktivitet. Det är därför en viktig faktor att ta hänsyn till i rollen som bland annat lärare. En 
individ kan vara motiverad av flera olika faktorer. Det kan vara att personen värderar arbetet 
ifråga högt eller att det finns starka yttre påtryckningar som tvingar personen till handling. Ett 
stort fokus för forskare inom SDT är att identifiera olika typer av motivation och vilka 
konsekvenser dessa har för inlärning. 
  
Gangné och Deci (2005) beskriver att när en människa utför en aktivitet för att denne finner det 
intressant eller att få tillfredsställelse av aktiviteten i sig är detta inre motivation. Augustyniak 
m.fl. (2016) menar att den inre motivationen är starkt förknippad med hög ansträngning och 
utförande av uppgifter. Det verkar dessutom som om studieresultat är starkt förknippade med 
inre motivation. En elev presterar alltså högre om den drivs av en inre motivation. Skolverket 
refererar till Wery och Thomson (2013) som beskriver att elever med välutvecklad inre 
motivation är mycket mer benägna till att bibehålla inlärda kunskaper och att våga prova nya 
saker. 
  
SDT ämnar inte förklara var den inre motivationen kommer ifrån, utan undersöker under vilka 
förhållanden inre motivation kan framkallas och bevaras. En underteori till SDT är Kognitiv 
utvärderingsteori (CET) [Översatt från engelska ”Cognitive Evaluation theory” av författarna] 
som togs fram av Ryan och Deci 1985 och som ämnar förklara föränderligheten i den inre 
motivationen. Teorin argumenterar för att återkoppling, kommunikation och belöningar som 
leder till en känsla av kompetens vid handling kan leda till en ökad inre motivation. Vidare 
pekar forskning under CET på att känslan av kompetens är nödvändig men inte tillräcklig för att 
öka den inre motivationen. Det krävs även en känsla av autonomi eller självständighet. Detta 
innebär att, enligt CET, individen måste uppleva en känsla av självbestämmande för att den inre 
motivationen ska stärkas (Ryan & Deci, 2000).   
  
Det visar sig även att yttre belöningar och bestraffningar kan leda till en minskning av inre 
motivation eftersom aktiviteten då förknippas med en extern kausalitet. I motsats till detta kan 
val och möjligheter till autonomi bidra till att öka den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). 
  
Yttre motivation ska inte ses som en direkt motsats till inre motivation. Detta är för att det finns 
flera typer av yttre motivation. Gemensamt för all yttre motivation är att det förekommer någon 
typ av reglering. Regleringen sträcker sig i ett kontinuerligt spektrum från extern reglering till 
integrerad reglering, se figur 1, (Gagne & Deci, 2005). Graden av extern motivation återspeglas 
av i vilken grad värdet av uppgiften eller aktiviteten har internaliserats eller integrerats. 
Internalisering är ett mått på hur mycket av uppgiftens värde som individen i fråga har tagit in 
[kursiverat av författarna]. Integrering är en mer utvecklad form av detta där individen har tagit 
in värdet till den grad att regleringen sker från individen själv. 
  
En typ av reglering kallas i SDT för extern reglering och innebär att en individ utför en aktivitet 
eller ett arbete endast för att slippa negativa konsekvenser eller för att erhålla positiva 
konsekvenser. Detta kan ses som den lägsta formen av internalisering, då individen inte har 
tagit in aktivitetens värde utan drivs helt av yttre faktorer (Ryan & Deci, 2000). En annan typ av 
reglering är introjekterad reglering, som innebär att individen har tagit in värdet omedvetet 
men inte accepterat det till fullo (Ryan & Deci, 2000). Exempel på drivkrafter i detta fall kan 
vara att individen, på samma sätt som i extern reglering, drivs av att få en belöning eller undvika 
bestraffning. Men när det gäller introjekterad reglering är belöningen i form av stolthet och 
bestraffningen i form av skam, vilket leder till att individen känner sig som en mer eller mindre 
värdig människa. 
  
Den andra, lite starkare varianten av internalisering kallas för identifierad reglering. Det 
innebär att personen på något sätt identifierar sig med uppgiften eller aktiviteten till den grad 
att det påverkar dennes motivation. Individen måste själv förstå värdet av uppgiften och bry sig 
om att den blir korrekt utförd (Ryan & Deci, 2000). Detta leder till en drivkraft som känns 
relativt självständig och autonom trots att själva aktiviteten inte i sig genererar någon lycka. 
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Exempel på detta kan vara undersköterskor som tvättar en patient för att han eller hon bryr sig 
om individens välmående men inte för att aktiviteten är intressant eller tilltalande. 
  
Den sista och mest utvecklade formen av internalisering kallas för integrerad reglering, vilket 
innebär att individen har full insikt om att deras beteende och handlingar även påverkar deras 
identitet (Ryan & Deci, 2000). Det är inte bara vikten av uppgiften som individen kan identifiera 
sig med. Även uppgiftens reglering är integrerad i personens liv och jobb. I längden leder detta 
till att individen kommer att börja uppskatta vikten av uppgiften och agera på ett sätt som 
grundar sig i aktiviteten. 
  
Integrerad reglering är i teorin den mest utvecklade formen av yttre motivation och den liknar 
inre motivation i vissa avseenden, till exempel att båda sägs vara autonoma. Dock skiljer sig 
integrerad yttre motivering från inre motivering i att inre motivering sägs komma inifrån 
individen eftersom att denne finner aktiviteten intressant [kursiverat av författarna]. Integrerad 
yttre motivation kommer även den inifrån individen men för att aktiviteten anses vara viktig 
[kursiverat av författarna] för individens personliga mål (Gagne & Deci, 2005).

 

Figur 1. Motivationsspektra enligt självbestämmandeteorin. 

 Motivation i skolan 5.3.1
Niemiec och Ryan (2009) presenterar ett antal strategier för att öka motivationen hos elever i 
skolan i enlighet med SDT. För att öka känslan av autonomi föreslås att läraren förser eleverna 
med valbarhet och minska kontrollen. Att öka känslan av kompetens bör göras genom att 
läraren tillhandahåller eleverna med optimalt utmanande uppgifter och återkoppling. Slutligen 
bör läraren visa eleverna respekt och tilltro för att stärka känslan av relaterbarhet.  
 
Ett mer konkret exempel på hur en lärare kan öka elevers motivation, specifikt inom 
naturvetenskap, beskrivs av Anderhag, Hamza och Wickman (2014). Bland annat beskrivs att en 
elev som fastnat bör få stöttning snarare än rätt svar. Lärarens taktik var att återvända till 
grundtanken med uppgiften för att göra det tydligare, eller mindre komplext, för eleverna och 
skapa mål i sikte (Anderhag m.fl., 2014). Vidare beskriver Anderhag m.fl. (2014) att det är 
viktigt att se till att eleven relaterar positivt till uppgiftens ämne och mening. Efter att en elev 
har klarat en uppgift frågade läraren eleven om denne är nöjd med utförande och resultatet 
(Anderhag m.fl., 2014). Läraren arbetade också stöttande för eleverna i hur de kan använda sig 
av rätt språk för situationen, vilket i sin tur gör uppgiften tydligare. Detta är något som påpekas 
av Wickman och Johansson (2011), genom att göra närliggande mål tydliga så främjar det 
elevers förmåga att tala och handla på ett relevant sätt. 
  
Genom lärarens arbete med att framhäva uppgiftens mening och använda sig av rätt diskurs 
försöker läraren få eleverna att använda rätt språk för situationen. På så sätt bidrar läraren med 
något som Anderhag m.fl. (2014) kallar för smak för naturvetenskap [översatt från engelska 
”taste for science” av författarna]. Smak är ett alternativt begrepp till exempelvis intresse eller 
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attityd för vetenskap, det handlar om att ge eleverna en känsla för hur någon som arbetar inom 
ämnet förhåller sig till saker som hör till ämnet; en form av helhetsbild av ämnet. Att lära sig 
smak bidrar till att eleverna får lära sig vilka värderingar, tankar, språk, arbetssätt och liknande 
som används inom något naturvetenskapligt ämne i exempelvis arbetslivet (Anderhag m.fl., 
2014). 
  
Fokus i Anderhag m.fl. (2014) undersökning ligger hela tiden på att läraren arbetar med att ge 
eleverna smak för naturvetenskap som bidrar till att eleverna får lära sig hur de ska förhålla sig, 
samtala och vilka arbetssätt som är relevanta för ämnet. Fokus ligger på att eleverna ska tycka 
att naturvetenskap är intressant, roligt och att de känner sig inkluderade i ämnet (Anderhag 
m.fl., 2014). 
 

5.4 Gemensam kontroll 
Barker (1993) beskriver att det finns olika typer av kontroll inom företagsvärlden. Den första 
kallas för enkel kontroll [översatt från engelskans ”simple control” av författarna] vilket innebär 
att arbetarna kontrolleras av att det finns en auktoritär chef på plats som ser till att arbete 
utförs. En annan typ av kontroll kallas för teknologisk kontroll [översatt från engelskans 
”technological control” av författarna]. Med detta menas att det finns en typ av kontroll vilken 
springer ur en fysik teknologi på arbetsplatsen som krävs för att arbetarna ska kunna utföra sitt 
arbete. Detta kan till exempel handla om ett löpande produktionsband. En tredje form av 
kontroll går under byråkratisk kontroll [översatt från engelskans ”bureaucratic control” av 
författarna] vars kontroll bygger på att organisationen eller företaget har en rad rationellt 
rättsliga regler som arbetarna måste följa.   
  
Vidare problematiserar Barker (1993) själv den byråkratiska kontrollen eftersom den är stel och 
okänslig för förändringar. Dessutom är det lätt att beslut tas baserat endast på regler och inte till 
hänsyn av de människor som är inblandade i besluten. Som en följd av detta växte en fjärde 
form av kontroll fram; gemensam kontroll [översatt från engelskans ”concertive control” av 
författarna]. Denna kontroll bygger på att de anställda gemensamt enas om ett värdebaserat 
regelverk om vad som anses vara lämpligt beteende på arbetsplatsen. Arbetarna skapar själva en 
kultur där vissa idéer och normer finns och bör följas för att de ska vara funktionella för 
organisationen. Barker (1993) exemplifierar med ett hypotetiskt företag som nyligen börjat 
arbeta med gemensam kontroll och har en vision om att vara ett principfast och värdera 
samarbete [kursiverat av författarna]. De anställda ska nu arbeta för denna vision eller 
manifest, med allt vad det innebär. En anställd måste bland annat komma i tid till jobbet 
eftersom detta är något som krävs för att kunna vara principfast företag som värderar 
samarbete. 
  
I artikeln av Barker (1993) undersöks ett företag där planeringsfasen samt tiden för att träna 
deltagarna i lagarbete sammanlagt beskrivs ta över ett år. Företaget som studien gjordes på lät 
dessutom endast ett par personer ta del av denna kompetensutveckling. När konceptet 
gemensam kontroll sedan implementerades för hela företaget hade vissa deltagare svårt att 
anpassa sig till det nya systemet och flera justeringar fick utföras innan det fungerade. 

6 Metod 

Kapitlet beskriver det tillvägagångssätt och de metoder som använts i arbetet för att besvara 

frågeställningarna. Nedan redovisas också de etiska aspekter som beaktats. 

6.1  Kvalitativ forskning 
En studie kan genomföras med hjälp av en kvalitativ eller kvantitativ ansats. En kvantitativ 
metod grundar sig i insamling av data utifrån en stor mängd data eller longitudinella studier. 
Sådan forskning som grundar sig på kvantitativa metoder avser att få fram resultat som går att 
presentera med hjälp av siffror (Bjørndal, 2005). Kvalitativa studier grundar sig i data som 



12 
 

består främst av sådant som sagts under en intervju eller händelser som observerats (Fejes & 
Thornberg, 2009). Fejes och Thornberg (2009) beskriver vidare hur forskarnas uppgifter sedan 
är att extrahera, tolka och analysera och systematisera vad som sagts eller observerats. 
  
Genomförandet av en kvalitativ studie görs oftast utifrån antingen en induktiv eller deduktiv 
ansats, vilka hör till de två äldsta sätten som en kvalitativ studie kan göras utifrån. En induktiv 
ansats innebär att all empiri först samlas in, sedan eftersöks relevant litteratur som stödjer 
denna. En deduktiv ansats utgår ifrån att forskaren först läser in sig på forskning som är 
relevant för forskningsfrågorna, för att sedan skapa en hypotes om vad som kommer belysas i 
empirin (Reichertz, 2013). En tredje metod introducerades av Charles Sanders Peirce. Han 
ansåg att det fanns forskning som inte hörde till specifikt det induktiva eller deduktiva sättet, 
utan skedde genom ett samspel mellan de två. Genom att växla fokus utifrån vad som syns i 
teorin respektive i empirin så sker en abduktiv metod, vilken skapar möjligheten att komma 
djupare i det som undersöks (Locke, 2010). För denna studie har författarna läst in sig på 
teorier innan insamlandet av empiri, för att sedan komplettera med ytterligare teori utefter 
vilken empiri som samlats in. Alltså har denna studie sin grund i abduktiva metoder. 
  
Vid analys av data finns olika analysmetoder. Det som används i denna undersökning är 
koncentrering, vilket syftar till att de resultat som insamlats omformuleras i färre antal ord. Den 
koncentrerade empirin skall sedan kategoriseras och dessa kategorier skapas genom att 
analysera likheter och skillnader i den insamlade empirin (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

6.2 Fallstudier 
Fallstudier fokuserar på förekomsten av ett särskilt fenomen med avsikten att bidra med en 
djupgående redogörelse för hur olika händelser, erfarenheter eller processer som förekommer i 
detta specifika fall (Denscombe, 2017). Denna studie undersöker specifikt hur eget val inom eget 
arbete bidrar till studiemotivation. Då detta område är så pass specifikt, har fallstudier valts 
som metoden för genomförandet. En fördel med att använda sig av fallstudier är att de fungerar 
bra för småskaliga projekt genom att koncentrera ansträngningarna på endast en 
undersökningsplats.  Nackdelen med fallstudier är att det kan vara svårt, om ens alls, att 
generalisera resultaten. Möjligheten finns att resultaten stämmer generellt men det är ingenting 
som går att säga (Denscombe, 2017). 
 

6.3 Fokusgrupper 
Denscombe (2017) beskriver att fokusgrupper är en kvalitativ datainsamlingsmetod som bör 
användas vid undersökningar av attityder och uppfattningar. Fokusgrupper är användbara när 
det gäller att uppskatta till vilken grad det finns gemensamma resonemang i gruppen angående 
ett visst ämne. Samtidigt som studiemotivation är någonting som kan tillskrivas individen, kan 
det också ses som en uppfattning som läraren hyser vad avser individen. Eftersom SDT ämnar 
sig att undersöka människors inneboende utveckling och medfödda psykologiska 
förutsättningar är, utifrån detta resonemang, fokusgrupper den mest lämpliga metoden för 
undersökningen ifråga. Fokusgrupper är särskilt bra i fall där studien ämnar undersöka varför 
deltagarna i gruppen formulerar sig som de gör. Denna undersökning har ett diskursanalytiskt 
angreppssätt, därför kommer analysen spegla vad informanterna säger sig uppfatta och inte vad 
de tänker. Fokus ligger på de utsagor som ges och vilka mönster eller variationer som går att 
finna. 

 
En fokusgrupp kan förknippas med gruppintervjuer, men dessa skiljs åt av ett par aspekter: 

 Sammankomsten har ett fokus, där gruppdiskussionen baseras på en sak eller 
erfarenhet som deltagarna alla har kännedom om (Denscombe, 2017). 

 En fokusgrupp är till för att fördjupa sig inom ett visst område medan en gruppintervju 
oftast täcker många olika frågeställningar (Denscombe, 2017) 

 Gruppintervjuer används ibland för att spara in på resurser som tid eller pengar genom 
att ha intervjuer med flera personer samtidigt. Detta är inte anledningen för 
fokusgrupper (Bryman, 2012). 
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 Moderatorn är den som leder mötet och är intresserad av diskussionen mellan 
deltagarna i fokusgruppen. Det är respondenterna som skall samtala med varandra och 
ge intervjuaren en inblick i ämnet (Bryman, 2011). 
 

Vi strävade efter att det inte skulle bli en diskussion mellan två deltagare, att deltagarna 
kommenterar vad som sagts är inga problem men det är moderatorn som skall fördela ordet 
hela tiden. 

 
Moderatorns personliga identitet kan komma att påverka intervjun eller fokusgruppen 
(Denscombe, 2017). Hur mycket moderatorns identitet påverkar gruppen beror på gruppens 
deltagare samt vilket ämne som tas upp. Moderatorns identitet blir extra viktig när det gäller 
områden som kan vara personliga såsom religion, inkomster eller förhållanden till andra 
människor. Moderatorns roll är därför främst att underlätta gruppinteraktionerna och skapa en 
miljö där deltagarna vågar säga vad de tänker snarare än att leda diskussionen (Denscombe, 
2017). De forskningsområden och de forskningsfrågor som undersökningen har, betraktas inte 
som känsliga då det som tas upp inte representerar deltagarna som personer, en negativ bild av 
området kommer förmodligen inte påverka deltagarna negativt. Utifrån detta antas att 
fokusgrupper bestående av lärare eller elever, inte har någon känslomässig anknytning till 
ämnet workshop. Någon särskild hänsyn antas inte behöva tas till författarnas personliga 
identiteter mer än att understryka för gruppen bestående av elever att det som sägs under mötet 
inte påverkar deras betyg. Vad det gäller ledningsgruppen kan deltagarna vara något emotionellt 
investerade i skolans koncept och därmed inta försvarsposition. För att komma runt detta har 
författarna tagit fram kontrakt där det beskrivs hur det som sägs behandlas, se bilaga 2. 

 

6.4 Urvalsprocess 
Wibeck (2000) beskriver att det optimala antalet deltagare för en fokusgrupp är mellan fyra till 
sex personer. Vårt mål blev därför att försöka skapa grupper efter denna storlek. De grupper 
som skulle sättas ihop var en elevgrupp, en lärargrupp och en grupp bestående av individer som 
arbetar i ledningen för skolan. 
  
På en skola är ingen elev lik den andra. Eleverna kommer ofta från olika bakgrunder och har 
olika mål i livet. Eftersom att alla elever är olika skulle en heterogengrupp alltså vara att föredra 
för att få en så bred bild som möjligt av skolans elever. Det finns många sätt att skilja på 
eleverna, vanligast är kön. Andra indelningar kan vara efter betyg, socioekonomisk bakgrund, 
religion och mål i livet. Vårt mål gällande elevgruppen var att skapa en så representativ grupp 
som möjligt utan att göra arbetet för komplext eller fråga eleverna om personliga saker, som 
exempelvis föräldrars jobb, inkomst eller ställning till skolgången. Detta skulle i förlängningen 
ge en rättvis bild av hur elever i olika kategorier påverkas av workshop. Det valdes för 
undersökningen att välja elever utifrån två kategorier, kön och betygssnitt. 
  
Urvalsprocessen för eleverna skedde genom att på skolan finns det sex stycken naturklasser med 
ungefär 20 elever i varje klass. Lämpligast vore att välja ut en elev från varje klass då detta 
resulterar i precis sex deltagare, vilket Wibeck (2000) skriver är en lämplig storlek för en 
fokusgrupp. För urvalet tillfrågades PH för de olika basgrupperna, och i vissa fall undervisande 
lärare om de kunde hänvisa till två eller tre elever som de tror skulle passa den målgrupp som vi 
nämnt ovan, samt om denna skulle kunna tänka sig att delta i en fokusgrupp. Målgruppen som 
söktes var alltså en blandning av tjejer och killar med olika tidigare studieresultat. Utifrån de 
elever som de personliga handledarna och lärarna föreslog skulle enkelt en grupp med deltagare 
av olika kön och studieresultat från olika klasser sättas ihop. Dock var antalet elever som blev 
nominerade låga. Samt en av mentorerna uteblev i urvalsprocessen på grund av sjukdom, vilket 
resulterade i att endast en elev från årskurs ett deltog. Sammanlagt föreslogs fem elever av 
lärarna, av dessa fem elever var det tre killar och två tjejer och med varierande studieresultat 
vilket var det vi var ute efter, men nu hade vi inte själva valt ut eleverna. Två av de fem elever 
som deltog hade under högstadiet gått inom denna koncern tidigare så de var redan familjära 
med konceptet och kunde ge en bild av hur de uppfattade skillnaden mellan hur speciellt 
workshop fungerade på högstadiet och gymnasiet. 
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Eftersom det endast arbetar fyra stycken lärare på skolan vilka undervisar i naturvetenskapliga 
ämnen valdes dessa fyra lärare ut. Då studien undersöker elevers studiemotivation i de 
naturvetenskapliga ämnena fanns det inget syfte med att inkludera andra lärare som undervisar 
i andra ämnen. En följd av detta var att lärargruppen blev något homogen. Detta beskriver 
Wibeck (2000) kan underlätta utbytet av information mellan deltagarna, människor med 
gemensamma erfarenheter är ofta mer villiga att dela åsikter med varandra. Då studien inte 
avser att jämföra åsikter från lärare med olika bakgrund antogs detta inte vara något problem. 
  
Med anledning till att fullständigt belysa skolans sätt att arbeta med eget arbete har en 
närliggande skola i samma koncern kontaktats. På grund av sjukdomar och de olika skolornas 
scheman utfördes en parintervju bestående av rektorerna från respektive skola, men utförandet 
var liknande tidigare fokusgrupper men med endast två deltagare. 
 

6.5 Informanter 

Tabell 1. Elever som deltog i fokusgruppen. 

Namn 
Gått inom samma 
koncern innan 

Årskurs 

Olof Ja 2 
Melissa Ja 3 
Jesper Nej 3 
Axel Nej 1 
Amanda Nej 2 

 

Tabell 2. Lärare som deltog i fokusgruppen. 

Namn År som lärare PH 
Björn 28 Ja 
David  24 Nej 
Lennart 23 Ja 
Tom  10 Ja 

 

Tabell 3. Rektorer som deltog i fokusgruppen. 

Namn År som rektor/på skolan År inom denna koncern 
Lena 1 6 
Katarina 10/1 3 

 

6.6 Utförande 
Fokusgruppsmötena varade cirka 60 minuter och var alla i grunden liknande utformade. Mötet 
började med att moderatorn och assistenten presenterade sig och informerade deltagarna 
angående arbetet. Efter att deltagarna godkänt sitt deltagande fick de berätta lite om sig själva 
och vilken bakgrund de har. Sedan fortgick mötet med att deltagarna fick diskutera de 
frågeställningar som fanns och kommentera de andra deltagarnas tankar. Detta tills det 
uppfattades som att deltagarna inte hade mer de ville tillägga utan att gå in på ämnen som ej 
berör frågeställningarna för undersökningen. Mötet avslutades med att assistenten ställde 
frågor angående saker som hen uppfattat under mötet men som kändes otydliga. Under mötet 
uppmanades deltagarna att inte diskutera med varandra, det var hela tiden moderatorns uppgift 
att delegera ordet till den deltagare som verkade vilja respondera till det som sades, eller till en 
deltagare som möjligtvis varit tyst en längre stund. Under mötet hade också assistenten 
möjlighet att inflika med frågor till deltagarna för att förtydliga eller fördjupa sig inom ämnet, 
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detta skedde speciellt under fokusgruppsmöte två då deltagarna var mer vana vid upplägget. 
Mötena ägde rum i skolans lokaler. Mötena skedde oftast efter att skolan tagit slut, så ett tomt 
klassrum valdes och borden placerades så att deltagarna kunde se varandra. Bordsplaceringen 
vid fokusgruppsmötena beskrivs i bilaga 1 och är för att beskriva hur författarna ville integrera 
sig med gruppen och inte dela upp två sidor om borden. Genom att ha mötet i ett klassrum på 
skolan gör att deltagarna inte behöver fokusera på att det är en ny miljö vilket Wibeck (2000) 
beskriver kan ta fokus från samtalet. Mötet med de två rektorerna skedde efter lunch vilket 
innebar att skolans elever upptog alla klassrum, mötet hölls istället i ett konferensrum.  
 

 Fokusgruppsfrågor 6.6.1
Inför varje fokusgruppsmöte fanns det en eller två huvudfrågor som skulle diskuteras mellan 

deltagarna. Istället för att ha fler frågor för varje möte lät vi samtalet gå naturligt och arbetade 

istället med att hålla diskussionen kvar vid ämnet. För lärarna och eleverna behandlade det 

första mötet motivation och det andra mötet behandlade ansvar och styrning på skolan. För 

ledningsgruppen behandlades båda områdena på samma möte. De frågor som ställdes 

behandlas i tabell 4. 

Tabell 4. Frågor för fokusgruppsmötena. 

Fokusgrupp Huvudfråga 

Elevmöte 1 Vad driver dig att arbeta i skolan/på workshop? 

Lärarmöte 1 Under vilka förutsättningar uppfattas workshop 

gynnande eller icke gynnande för elevernas 

studiemotivation? 

Elevmöte 2 Vem bestämmer vad du ska jobba med under 

workshop? 

Lärarmöte 2 Vems är ansvaret att det sker arbete under 

workshoptiden? 

Ledningsmöte 1 Hur ser skolan till att det görs någonting på 

workshop? 

Hur skulle ni vilja att skolan jobbade med de 

eleverna som inte fixar att ta ansvaret själva? 

 

 

6.7 Etisk aspekt 
Vid forskning inom humaniora och samhällsvetenskap finns det fyra forskningsetiska 
huvudkrav som skall uppfyllas för deltagarna i undersökningen.  

 
De fyra huvudkraven som skall uppfyllas är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla informationskravet har de 
deltagande i undersökningen informerats angående undersökningens omfattning och deras 
uppgift i undersökningen, innan intervjuerna började. Detta skedde innan fokusgruppsmötet 
började då alla var samlade och deltagarna erbjöds att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 
uppfylls genom att de deltagande eleverna och lärarna själva kunde välja att avstå från att 
medverka efter att de blivit tillfrågade. Deltagarna skrev också på att de samtycker att 
intervjuerna spelas in. Respondenterna blev också informerade om att även om de väljer att 
deltaga i undersökningen kan de när som helst välja att avsluta sitt deltagande utan negativa 
följder. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att de personuppgifter som samlades in och vad 
som sades under fokusgruppsmötena endast är tillgängligt för författarna. De namn som nämns 
under mötena har bytts ut så att alla utom författarna förblir anonyma i transkriptionen. 
Namnet på skolan och deltagarna förblir anonymt genom hela rapporten. Nyttjandekravet 
uppfylls genom att insamlad data endast kommer användas i forskningssyfte och ej för 
kommersiella ändamål, samt att personuppgifter som tagits in ej kommer användas på ett 
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sådant sätt att det påverkar deltagaren. Dessa fyra etiska huvudkrav som behöver tas hänsyn till 
vid forskning beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) i boken Forskningsetiska principer.  
 
Wibeck (2000) skriver hur fokusgrupper är ett bra alternativ då det låter ofta deltagarna själva 
välja när de vill deltaga i diskussionen.  Deltagarna för undersökningen består av fem elever, 
fyra lärare och två rektorer, alla deltagarna har informerats angående dessa fyra huvudkrav 
samt alla är över 15 år och kan då deltaga utan att målsman behöver tillfrågas. Deltagarna har 
innan fokusgruppsmötena fått skriva under ett kontrakt där det beskrivs hur data från mötena 
kommer förvaras och behandlas, se bilaga 2. 
  

6.8 Bearbetning av material 
Fokusgruppens samtal spelades in med hjälp av författarnas mobiltelefoner. Att spela in valdes 
då det är svårt att hinna skriva ner allt som sägs, samt för att kunna ha fokus på deltagarna. Det 
inspelade materialet har transkriberats genom att en av författarna har växlat mellan att lyssna 
ett fåtal sekunder, pausa och sedan skriva ner det som sades. 15 minuter ljudupptagning har 
tagit mellan 60-120 minuter, vilket har gjort att transkriberingarna för varje fokusgruppsmöte 
har tagit mellan fyra till åtta timmar uppdelade på fyra tillfällen per ljudfil. Denscombe (2017) 
skriver hur mängden rådata som transkriberas beror på hur den insamlade empirin ska 
användas. För att inte riskera att missa någonting har allt som sagts under fokusgrupperna 
transkriberats, men eftersom fokus för undersökningen är vad deltagarna säger och inte hur de 
interagerar med varandra, behövs inte en lika detaljerad transkribering. Vid transkriberingen 
har materialet blivit, vad Denscombe (2017) kallar tillsnyggat. Skiljetecken har lagts in och talet 
har fått en meningsbyggnad för att göra ordföljden förståelig i text, till skillnad från 
konversationsanalys där varje stön, pust och tvekan kan få betydelse för analysen (Norrby, 
1996). 
 
I resultatet är citaten kodade efter följande format (grupp och vilket möte, sida i 
transkriptionen, stycke på sidan). (Lä2, 4, 6) betyder därför lärargruppen, fokusgruppsmöte två, 
sida fyra och stycke 6. Sammanlagt erhölls 59 sidor transkription, vilket leder till att resultatet 
endast är en sammanställning av det författarna anser är det mest relevanta för 
undersökningen. 

 

6.9 Diskursanalys 
Börjesson (2003) beskriver hur diskurs som begrepp förekommer i stor variation, det gör att 
begreppet kan vara svårt att kommunicera. Diskurser är inget som bara finns [kursiverat av 
författarna], diskurser produceras och repeteras i samspelet mellan människor, institutioner 
och praktiker. Enligt Börjesson (2003) kan inte världen framträda på ett meningsfullt sätt ifall 
inte diskurser fanns. Ibland avser diskursen endast språk och kommunikation, men det kan stå 
för de mönster en verksamhet följer då kommunikation sker inom verksamheten (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt Foucault är en diskurs en viss praktik där en viss sorts 
uttalanden görs. De uttalanden som görs styrs av vad enligt diskursen definieras som rätt och 
fel, utifrån detta så kan uttalanden avspegla diskursens utseende (Norén, 2010). Norén 
beskriver vidare hur detta kan kopplas ihop med Foucaults maktbegrepp, det vill säga att makt 
utövas av alla som deltar i diskursen genom själva skapandet av diskursen. Hon beskriver vidare 
hur denna version av makt utövas på institutioner, exempelvis skolan. Genom att följa 
institutionernas normer så kommer han eller hon att uttala sig med den rådande diskursen, 
även om personen tror att han eller hon handlar utifrån den fria viljan (Norén, 2010).  
 
Analys av diskurser benämns som diskursanalys, vilket definierar sambandet mellan sociala 
processer och utsagor. Den syn en individ har på världen skapas utifrån de sociala processer 
som individen befinner sig i och medverkar i. Vad en individ säger följer vissa mönster, dessa är 
representationer av den diskurs som individen befinner sig i, där vissa handlingar ses som 
självklara medan andra är otänkbara. Vid ett diskursanalytiskt perspektiv söker forskaren att 
finna dessa mönster i utsagorna hos individerna för att kunna säga något om diskursen. 



17 
 

Forskarens uppgift blir att försöka se dessa sammanhang utifrån, som att forskaren vore en 
främling, samt att finna alla detaljer i samtalet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
  
Vid en diskursanalys ses språket som det som formar verkligheten. Forskaren bör därför 
fokusera på vad som sägs i mötet med människor och mellan människor. Genom olika 
representationer skapar människor verkligheten med hjälp av vad de säger. Dock behöver det 
som inte sägs spegla vad en individ tänker, forskaren kan därför bara säga något om diskursen 
och inte om individernas tankar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vad en person säger 
påverkas enligt den kontext individen befinner sig i, utifrån ett diskursanalytiskt synsätt. Därför 
speglar inte det som sägs vad individen verkligen tänker och känner. Det som kan undersökas är 
variationerna i utsagorna (Alvesson & Sköldberg, 2008). En diskursanalys står inte för att vara 
den exakta sanningen och bedöms utifrån dess tydlighet, koherens, helhet och kapacitet att 
övertyga läsaren (Dean, 2010).  
  
Författarna har valt att ta avstamp ur ett diskursanalytiskt perspektiv, men till skillnad från en 
fullständig diskursanalys kommer studien ej genomsyras av diskursbegreppet. Genom 
fokusgruppsmötena kommer författarna försöka finna mönster i det som deltagarna säger, 
vilket skall representera den diskurs som deltagarna befinner sig i. Författarna har sedan gjort 
en ansats till att dra paralleller mellan den diskurs som framkommer under fokusgruppsmötena 
och tidigare forskning inom såväl individers motivation som organisationsteori. Det som skiljer 
denna metod från en tematisk analys, vilken endast är ute efter att finna mönster, är att 
författarna nu intresserade av inom vilken kontext utsagorna görs. Författarna är ute efter vad 
dessa tre grupper inom skolan, och inte vilka grupper som helst, har för uppfattningar angående 
studiemotivation, ansvar och styrning inom skolan. 
  

 Kategorisering och analysbegrepp 6.9.1
Nedan presenteras de kategorier som skapats utifrån de frågeställningar arbetet har. 

Denna kategorisering som gjorts i undersökningen har skett genom en iterativ process. 
Transkriptionerna lästes igenom med fokus på att hitta utsagor som hörde ihop med 
frågeställningarna för undersökningen. Den empiri som plockades ut har sedan lästs igen för att 
finna samband mellan de olika utsagorna, exempelvis hur både betyg och förväntningar hör till 
motivation, men de behandlar olika former av motivation. Utöver att finna delar som hör till 
frågeställningarna har författarna haft ett öppet sinne. Andra utsagor kan tagits med ifall de 
verkar relevanta för undersökningen. 

Tabell 5. Kategorier utifrån frågeställningarna och empirin. 

Huvudkategori Underkategori 

Motivation 

 

 

 

Drivkrafter inre och yttre 

Eget val 

Elevers kunskapsnivå 

Ansvar och styrning Elever förmåga att ta ansvar 

Styrningsfilosofi och 

ansvarsfördelning 

Arbeta i grupp och gemensam 

kontroll 

 

6.10 Trovärdighet 
Vid sociala undersökningar finns olika vetenskapsteoretiska ansatser, dessa två benämns 
positivistisk eller tolkande. Med en positivistisk ansats antas det att samhällsvetenskapliga 
undersökningar skall utföras på samma sätt som naturvetenskapliga undersökningar. 
Forskningens roll är att pröva teorier och bidra med material som utvecklingen av lagar 
(Bryman, 2012). Bryman (2011) skriver hur det inte är helt tydligt vad som innefattas som en 
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positivistisk ansats men att följande krav är vanliga inom positivism: vetenskapliga 
undersökningar skall utföras objektivt, kunskap kommer från insamlandet av fakta som ger en 
grund för naturlagar samt att endast fenomen och företeelser som kan bekräftas av sinnena som 
är kunskap. Bryman (2011) avslutar med att positivism inte är en synonym för vetenskap. 
Vetenskapsteoretiker inom natur- och samhällsvetenskap skiljer sig tydligt gällande hur man 
bäst ska beskriva vetenskaplig praxis. En tolkande ansats, vilket är ett alternativ till den 
positivistiska ansatsen, grundar sig i, och hävdar att ämnen inom samhällsvetenskapen, 
exempelvis människor och institutioner, är fundamentalt annorlunda jämfört med 
naturvetenskapliga områden. Därför behöver undersökningar som behandlar dessa områden en 
annan forskningsprocedur, en som återspeglar människans särskiljningsförmåga gentemot den 
naturliga ordningen (Bryman, 2012). Utifrån att författarna har en tolkande vetenskapsteoretisk 
ansats så får begreppen reliabilitet och validitet, som är vanliga begrepp inom kvantitativ 
forskning, istället en viss varians för denna undersökning. 

 

 Reliabilitet eller tillförlitlighet 6.10.1
Begreppet reliabilitet, eller tillförlitlighet, avser hur noggrant ett resultat är, ifall 
undersökningen görs igen skall andra forskare få fram samma resultat. För att uppnå en hög 
reliabilitet inom kvalitativa studier krävs det att tydligt förklara processen som forskningen sker 
genom. Så detaljerat och tydligt att forskningen kan replikeras. Tolkningar som görs utifrån det 
insamlade materialet ska helst komma från flera oberoende personer (Bryman, 2012). Denna 
rapport beskriver processen för arbetet vilket gör det möjligt att replikera undersökningen. 
Eftersom studien har ett diskursanalytiskt angreppssätt är det endast utdrag ur 
transkriptionerna som ligger som grund för studien.  

 
Vid de tillfällen som författarna för egna tolkningar i analysen så markeras detta för att ge en 
tydlig bild av vem som säger vad. Rapportens analys- och diskussion utgår från samtal och 
diskussioner mellan författarna och endast det författarna är överens om presenteras. 

 

 Validitet eller giltighet 6.10.2
Begreppet validitet, eller giltighet, avser huruvida en indikator, eller flera, som är utformade för 
att mäta ett koncept, verkligen mäter detta koncept, ifall resultatet som fås i undersökningen 
verkligen är det resultatet som forskarna var ute efter (Bryman, 2012). Bryman (2012) beskriver 
hur validitet i kvalitativa studier uppnås genom att slutsatser som dras i studien måste utgå från 
det studien undersöker. Det Bryman menar är att det kan dras felaktiga slutsatser ifall 
sammanhanget tolkas felaktigt. För att kunna generalisera resultatet till en slutsats krävs det 
mer än ett litet urval (Bryman, 2012). Genom användning av diskursanalys minskar risken för 
tolkningar av sammanhanget vilka kan leda till att studiens trovärdighet minskar. Validiteten 
ökar om kontexten tydliggörs, samt att redogörelsen av kontexten är entydig (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). För att göra kontexten tydlig borde fokusgrupperna transkriberats 
ordagrant, vilket ej har skett då de flesta meningar blir oförståeliga då det går från tal till text, 
författarna har därför gjort om meningarna till textspråk, med risk för att lägga in sina egna 
tolkningar, vilket författarna är medvetna om. Den miljö som fokusgrupperna utspelar sig i har 
tydliggjorts för att ge en tydlig bild av kontexten, samt att informanterna beskrivs i rapporten. 
Validiteten ökar om redan existerande förklaringsmodeller kan bekräftas utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv, om nya sätt att förklara ett redan existerande fenomen så leder det 
till att validiteten ökar ännu mer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Studiens resultat har 
jämförts med tidigare forskning och studiens resultat kan på så sätt generaliseras. 

7 Resultat och analys  

I detta avsnitt redovisas studiens empiriska resultat från de fem utförda fokusgrupperna med 
elever, lärare och rektorer. Deras olika perspektiv tas upp och varvas i den ordning som är 
lämplig för den aktuella frågeställningen. Citat från fokusgrupperna har kursiverats. 
Resultatet har delats in utefter frågeställningarna för undersökningen. De olika 
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frågeställningarna har sedan kategorier i sig, vilka behandlar frågeställningen men utifrån 
olika perspektiv. Dessa kategorier uppkom utifrån analys av empirin. Varje kategori har en 
tillhörande rubrik och inledning som även den har kursiverats. Varje segment av resultat följs 
av en analys utifrån den teoretiska bakgrund som ligger till grund för studien. 
  

7.1 Studiemotivation under workshop 
Detta avsnitt behandlar frågeställning 1 och ämnar förklara förutsättningen för schemalagt 
eget arbete såsom den uppfattas för skolans elevers studiemotivation utifrån elevers och 
lärares perspektiv. 

 
Ett spektrum med olika grader av inre och yttre motivation beskrivs genom SDT. En individ ses 
som mer motiverad om den befinner sig långt åt höger i detta spektrum. Alltså desto närmre 
inre motivation individen befinner sig, desto mer motivation känner individen för 
arbetsuppgiften i fråga. Motivation är i sin tur viktigt för arbetsprestationen och, i fallet med 
elever, inlärning och provresultat.  Motivationen hos en individ kan stärkas med hjälp av tre 
olika faktorer som individen själv ska uppleva: Självständighet, kompetens och relevans. 
  

 Motivation och drivkraft 7.1.1
Detta avsnitt behandlar vad det är som motiverar eleverna till att arbeta under workshop. 
Eleverna beskriver hur de har olika mål med skolan och vad det är som driver just dem. 
 

En elev, Amanda, beskriver hur hon och hennes föräldrar förväntar sig att hon ska prestera bra 
och det är dessa förväntningar som driver henne till att arbeta för att nå sina mål.   
  

Amanda: [...] jag har förväntningar på mig själv och genom att jag har kanske 
föräldrar som peppar mig [...] då är workshop som ett bra hjälpmedel, att jag 
kan få hjälp. [...] nå mina mål och kanske nå ett snäpp högre (El1, 2, 7). 

  
Jesper, en annan elev, beskriver att det inte bara är hans egna förväntningar som påverkar hans 
motivation utan även hur eleverna som han omger sig med presterar. Han drivs av att inte sticka 
ut från sin umgängesgrupp. 
  

Jesper: Mycket som ni säger om att man har förväntningar på sig själv, men 
också man vill ju kanske prestera för andra runt omkring en. Som också håller 
liknande krav på något sätt. [...] man motiveras av andra människor. [...] du vill 
ju inte vara sämst i en grupp (El1, 3, 2). 

  
Två av eleverna beskriver en väldigt tydlig målbild. En av dem vill gå en specifik utbildning och 
en annan har dessutom bestämt sig för vilket yrke denne vill utöva senare. Båda eleverna har 
gemensamt att de vet vad som behövs göras och vilka kraven för att lyckas är. De beskriver att 
de motiveras eftersom de vill nå sina konkreta mål. 
  

Olof: [...] jag vill nå mina mål för, inte direkt av stolthet eller liknande, jag vill nå 
mina mål för jag vill gå en viss typ av utbildning i högskolan som kräver en viss 
typ av merit som du får då du når dina mål i gymnasiet. Så det är väl helt enkelt 
att jag ska ta mig vidare. Min största anledningen till min ambition är att jag vill 
bli det jag vill bli i framtiden (El1, 3, 4). 
  
Axel: [...] mitt mål eller dröm är sen jag var tre år är att bli biolog, [...] jag vet ju 
vad jag vill göra och jag vet hur jag ska komma dit. Och sådär om man ska vara 
vetenskapsman då känns det för mig i alla fall för mig att man ska prestera 
ganska högt och ligga på en viss nivå och då pressar jag mig för att komma till 
den nivån (El1, 4, 1). 
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Amanda visar även synvinkeln hur hon arbetar på workshop för hon är ändå där, samt att hon 
kan slippa arbeta med skoluppgifter och läxor hemma. Detta får medhåll av två andra elever. 
  

Amanda: Det som driver mig är att jag kan utnyttja tiden och sen senare behöver 
jag inte lägga ner så mycket fokus hemma och sen ha stress så det hamnar efter. 
Det håller mig i fokus (El1, 2, 1). 

  
Vidare beskriver tre av de fyra lärarna hur de upplever att eleverna är väldigt inriktade på att 
lämna gymnasiet med goda betyg och att kunskapsinhämtningen blir sekundär. 
  

Lennart: Generellt så tror jag att de flesta elever är på gymnasiet för att skaffa 
bra betyg. Det ska man nog inte hymla med (Lä1, 7, 1). 
  
Tom: Och det är i slutändan, när de går ut härifrån, när de tar studenten 
härifrån så är det bara betygen som betyder någonting... I princip. De kan ju ha 
byggt upp ett intresse för någonting men är ju bara betygen det egentligen 
handlar om. De vill komma in på den utbildningen, på det universitetet (Lä1, 8, 2). 

  
David: [...] För… jag tycker också hela tiden att jag möter att eleverna är 
betygsfixerade, inte kunskapsfixerade. De vill komma in på en utbildning på 
universitetet men… Heh… Jag menar att jag försöker att… mitt mål det är att ‘Ja, 
du ska komma in på den utbildningen du vill gå på och du ska klara av den’. [...] 
Jag har hört så mycket om exempelvis KTH att många kommer in men flera 
stycken slutar därför att de klara inte exempelvis matten, trots jättebra betyg 
från grundskolan (Lä1, 8, 4). 

  
Olof och Axel beskriver att de har satt upp tydliga mål som motiverar dem till att arbeta 
självständigt även på skolans workshop. De har en tydlig målbild, de vet hur de ska ta sig dit. De 
har en inre drivkraft som pressar dem till att prestera bra och arbeta hårt. Resultatet visar att 
det saknas en inre motivation, vilket enligt Wery och Thomson (2013) är nödvändig för högre 
provresultat, då eleverna inte beskriver något intresse eller nöje kring själva arbetet. Amanda 
beskriver även hur hon arbetar för att slippa arbeta senare, inte för att hon tycker det är kul eller 
givande. Till detta finns tydliga kopplingar till McGregors teori X (McGregor, 1966). Elevers 
förhållningssätt till arbete visar att eleven i grunden är lat och vill slippa arbeta. 
  
Amanda beskriver att hon dels har förväntningar på sig själv och dels har hennes föräldrar 
förväntningar på henne. Inte heller hon nämner att hon finner intresse eller nöje med arbetet, 
och det hon beskriver går under personlig betydelse. Detta kan ses som en nivå av identifierad 
reglering (Ryan & Deci, 2000).   
  
Jesper beskriver hur han inte bara påverkas av sin egen syn på sig själv utan att han även 
påverkas av hur väl andra i hans omgivning presterar. Detta kan ses som introjekterad reglering 
då han har tagit in värdet men inte accepterat det till fullo (Ryan & Deci, 2000). Vidare är det 
tydligt att Jespers självkontroll har sitt ursprung i hans omgivning, vilket kan ses som en variant 
på gemensam kontroll (Barker, 1993). Jesper uttrycker att han inte vill sticka ut från gruppen i 
form av lägre provresultat. Han vill leva upp till den bild deltagarna i gruppen har på hur 
deltagarna i deras grupp ska vara. 
  
Enligt SDT skulle denna betygsfixering som lärarna beskriver vara en tydlig form av yttre 
motivation (Ryan & Deci, 2000). Eleverna som lärarna beskriver drivs endast av att få höga 
betyg, inte av intresse och inte heller av någon identifikation eller introjektion med uppgiften. 
Lärarna uttrycker hur ämneskunskaper blir som en biprodukt av skolgången som inte får någon 
fokus av eleverna. En lärare uttrycker dessutom hur eleverna är så pass fokuserade på betygen 
och att komma in på en utbildning, vilken de sedan inte kommer klara av på grund av bristande 
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ämneskunskaper. Wery och Thomson (2013) beskriver att elever med välutvecklad inre 
motivation är mer benägna att bibehålla inlärd kunskap vilket skulle stödja eleverna i deras 
fortsatta utbildning. 
  

 Eget val 7.1.2
Detta kapitel handlar om hur elevernas motivation påverkas av att de själva får välja vad de 
vill arbeta med, speciellt under workshop. 
  
Melissa förklarar hur hon upplever att hon blir motiverad av att ha möjlighet att välja själv. Hon 
menar att det blir mer effektivt för henne när hon har möjlighet att arbeta med det som hon 
känner att hon behöver. 
  

Melissa: Att man får bestämma själv, så tycker jag man blir mer motiverad för 
att plugga. Det blir en annan sak nu måste jag plugga matte den här timmen men 
man kanske hellre, eller har tankarna på ett annat ämne. Jag pluggar mycket 
effektivare och kommer mycket längre när jag pluggar på det jag känner att jag 
behöver lägga tid på eller det jag känner för att plugga på i den stunden. Jag lär 
mig mer på att bestämma själv och inte bli styrd (El1, 6, 1). 

  
När Olof ger sin syn på valfriheten under workshop visar det sig att han har en annan 
uppfattning vad det gäller sin egen motivation. Han menar att han blir negativt påverkad av att 
ha möjlighet att välja själv. Detta eftersom att han nu har möjlighet att välja bort de uppgifter 
som han inte finner intressanta. Även Axel beskriver att de kan vara svårt att välja mellan olika 
uppgifter eftersom en del är mer tidskritiska än andra. 
  

Olof: Jag bygger lite på det hon [Melissa] sa, det här med valfriheten, jag skulle 
vilja påstå att valfriheten påverkar mig negativt. De ämnen jag verkligen avskyr, 
att exempelvis läsa, eller har minst tycke för tenderar jag att skjuta upp bara för 
att jag inte känner för att plugga det, då vägrar jag bara göra det (El1, 6, 4). 
  
 Axel: [...] om det är ett matteprov på fredagen och det är torsdag, och så har vi 
fått en uppgift av någon av temalärarna att vi måste göra det här i tema. Då blir 
det väldigt svårt att koncentera sig på temauppgiften när man vet att 
matteprovet är på gång. […], jag finner att när det känns som att man blir 
tvingad till att göra något så blir man gärna ganska anti och då pluggar man 
inte alls effektivt, ehm, det blir inge bra helt enkelt (El1, 6, 2). 

  
Läraren Lennart beskriver vidare att eleverna ofta är intresserade av de flesta ämnen men att de 
inte hinner engagera sig i ämnet eftersom att de har för mycket samtidigt. 
  

Lennart: De [eleverna] är egentligen ganska intresserade av alla ämnen och de 
tycker att de mesta är ganska spännande och kul. Men de har åtta ämnen. [...] 
Min upplevelse är lite så att många elever liksom är faktiskt väldigt intresserade 
och de kan vara intresserade på lektioner och de kan vara intresserade på vissa 
tillfällen. Men sen så dränks deras tid i liksom att hinna klart alla arbeten (Lä1, 7, 
1). 

  
I likhet med de elever som beskrivs av Eriksson (2005) kan Olof ses som äldre variant av de 
elever som väljer att gå ut och spela fotboll istället för att arbeta. Olof väljer att arbeta med de 
ämnen han finner enkla och roliga istället för de han behöver göra. Detta leder till att han skjuter 
upp de tråkiga arbetsuppgifterna tills läraren säger åt honom eller tills sista datum för inlämning 
av en uppgift. 
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För att den inre motivationen skall kunna stärkas krävs en känsla av självständighet (Ryan & 
Deci, 2000). Detta uppvisar Melissa då hon menar att hon blir mer motiverad av att själv få 
välja vad hon ska arbeta med just dessa timmar. Olof å andra sidan berättar att han blir negativt 
påverkad av valfriheten. Detta backas vidare av vad lärare Lennart sa angående att eleverna har 
ett intresse för de flesta ämnen men att de inte hinner med att vara intresserade på grund av 
arbetsbördan. Enligt SDT är det inte gynnsamt för den inre motivation att ha yttre 
påtryckningar då den inre motivationen kan minska då upprepade yttre faktorer påverkar 
aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). Eftersom inre motivation stärks då en individ känner 
kompetens, vilket eleverna inte upplever då de inte har tid att fördjupa sig inom alla olika 
ämnen. Det leder till att de ämnen eleverna redan finner intressanta är de ämnen som de 
fortsätter arbeta med när de får välja själva. Detta är precis vad Olof beskriver att han upplever 
och vad Lennart menar att det finns många andra elever som upplever. Motivationen går ner 
eftersom att de får för mycket att göra. 
  

 Elevers kunskapsnivå 7.1.3
Nedan behandlas hur elevernas kunskapsnivå påverkar motivationen och intresset för 
ämnena. 
  
En av lärarna beskriver hur han upplever att många elever som ligger på E i betyg och gjort det 
sen grundskolan fortsätter med det i gymnasiet. Samt att dessa elever inte blir intresserade av 
ämnena så länge de ligger kvar på E-nivå. 
  

Lennart: Sen tror jag att de elever som ligger på en E-nivå i många kurser; har 
gjort det på grundskolan och gör det.. Fortsätter på gymnasiet. [...] det liksom 
blir ingen stimulans av att vara på E-nivå. [...] I matte till exempel så har man i 
princip inte förstått någonting om man ligger på E-nivå [...] Jag upplever ganska 
mycket att de elever som hamnar på den nivån genom hela gymnasiet. De går i 
någon slags dimma, alltså det blir aldrig riktigt spännande för dem, det blir 
aldrig riktigt riktigt intressant. (Lä1, 7, 1). 

  
Lennart fortsätter sedan med att berätta hur han tror att intresset skulle öka om dessa E-elever 
kom upp till en högre betygsgräns. 
  

Lennart: De förstår aldrig de där sakerna som gör att ämnet lyfter lite grann. 
Och det tycker jag man ser väldigt tydligt på elever som kommer upp mer mot en 
C-nivå och A-nivå att de, de får en känsla av att det här är faktiskt rätt 
spännande och intressant och kul för de förstår hur det hänger ihop på ett annat 
sätt. Så att jag tror generellt, har man många elever som ligger på C- till A-nivå 
och som förstår det här sambanden och generella tankarna då blir det liksom 
intressant av bara farten (Lä1, 7, 1). 

  
Detta uttalande backas upp av en annan lärare. 
  

Björn: Den här nivån där man känner motivation, den når man ju i regel först 
när man kommer upp i C och kanske däröver. Det är ju då ämnet blir riktigt 
spännande, man börjar kunna vända och vrida på saker sådär och inte bara 
kunna lösa standardgrejer. Och då… Elever som når upp över den nivån då kan 
det bli att de kanske hittar motivationen och så driver de sig själva uppåt. Kanske 
till och med mot A, det har jag varit med om enstaka fall att de kanske går från C 
till A när det lossnar riktigt ordentligt (Lä1, 9, 1). 

  
Enligt SDT krävs det att eleverna känner kompetens för att den inre motivationen ska stärkas 
(Ryan & Deci, 2000). Elever som ligger på E-nivå känner inte denna känsla av kompetens och 
får inte drivkraften från den inre motivationen. Lärarna förklarar sedan hur elever som når 
betyget C får upp ögonen för det intressanta i ämnet. Enligt SDT har eleverna nu en känsla av 
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kompetens och därmed stärks den inre motivationen, vilket leder till att eleverna får lättare att 
bibehålla kunskap och presterar bättre (Wery & Thomson, 2013). Som lärarna sedan beskriver 
bildas en spiral som drivs av att bra betyg ger en känsla av kompetens och intresse, vilket leder 
till högre grad av motivation och ytterligare bättre betyg.  
  

7.2 Styrning och elevers ansvar under workshop 
Detta avsnitt behandlar frågeställning 2 och ämnar förklara hur den granskade skolan 
organisation av eget arbete förhåller sig, vad avser ansvar och styrning, enligt ambitionen att 
träna eleverna i de generiska färdigheterna för framtida arbetsliv. 
 

 Elevers förmåga att ta ansvar 7.2.1
Detta avsnitt behandlar aspekten om hur lärarna och rektorn upplever att elever inte tar 
ansvar för sitt eget lärande, samt hur eleverna inte vill att lärarna som betygsätter dem skall 
tro att de är okunniga. 
  
Rektorn på skolan beskriver ett stort problem med att eleverna tvingas ta ansvar för sin egen 
utbildning då alla elever inte har denna förmåga. 
  

Katarina: Vi vill lita på våra elever, vi vill ge dem ansvar, vi vill att de ska klara 
av det. Problemet blir när de inte riktigt tar ansvar, och när de inte riktigt klarar 
av det. Då måste vi som skola lära eleverna att ta ansvar, och det är en ganska 
svår uppgift. Har man inte ansvarstagande med sig sedan man är ganska liten så 
är det ganska svårt att lära sig det i gymnasiet. [...] Så jag tycker ansvarsbiten är 
knepigast på Workshop egentligen, att eleverna är motiverade och tar ansvar för 
att man gör det man ska (Le1, 4, 7). 

  
Två lärare beskriver dessutom att eleverna ibland har svårt att ta ansvar för sitt eget lärande. 
Eleverna vågar inte fråga sin undervisande lärare angående ämnet eftersom det är denna som i 
slutet kommer att sätta betyg på eleven. 
  

David: Eftersom att jag sätter betyg, då vill de inte visa mig att de inte förstår. 
[...]  Distanslärare, de fanns inte på plats i skolan. De satte betyg, utvecklade 
kurser och värdera elevernas kunskaper. På plats så fanns det handledare som 
tillsammans med eleven gick mot målen. Och då kunde eleverna öppna sig och 
fråga handledaren därför att det var ju ändå inte handledaren som satte betyg 
(Lä2, 6, 1). 
  
Tom: [...] De vill inte att det ska synas vad de inte kan egentligen utan det är lite 
strutstaktiken sådär. Och de eleverna har en tendens att gå på workshops som de 
egentligen inte behöver gå på.  Därför att de ämnena som de känner att de 
behärskar där vet de också hur de ska jobba vidare (Lä2, 6, 3). 

  
Tidigare uttalade lärare Lennart sig och sa ”Generellt så tror jag att de flest elever är på 
gymnasiet för att skaffa bra betyg” (Lä1, 7, 1,). Eleverna är alltså till stor del ute efter goda betyg 
och vill därför inte visa upp för sin betygsättande lärare att de just nu inte når betygsmålen. 
  
Rektorn vid den studerade skolan beskriver att hon önskar mer löpande bedömning över 
terminen. Hon menar att det blir för stort fokus på de examinerande uppgifterna. 
  

Katarina: Varför räcker inte det att man hela tiden måste svara på papper. Jag 
tror att det har att göra med en rädsla som har krupit sig in lite i lärarskrovet. 
Man vill ha på fötterna hela tiden, man vill kunna visa här kan jag visa att eleven 
kan med att man ska vara tryggare i sin bedömning. Det tror jag alla skulle tjäna 
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på. Framförallt eleverna, för nu är det fullständig provinflation det är ju prov, 
prov prov, inlämningar hit och inlämningar dit (Le1, 6, 4). 

  
Tidigare resultat visar att eleverna till stor del drivs av den yttre belöningen goda betyg och hur 
mycket de faktiskt lär sig blir sekundärt. Här beskrivs hur eleverna som en följd av detta ser till 
att undanhålla eventuella kunskapsluckor för sin examinerande lärare. Tom belyser också hur 
eleverna får en känsla av kompetens och autonomi från de ämnen de behärskar vilket enligt SDT 
stärker den inre motivationen. Detta leder till att eleverna fortsätter att endast studera de 
ämnena de redan behärskar och slipper därmed visa sin okunnighet för läraren. Rektorn på 
skolan strävar dessutom efter en mer kontinuerlig bedömning på skolan. Detta skulle leda till att 
eleverna i ännu större mån skulle försöka dölja vad de inte kan istället för att be om hjälp för att 
lära sig. 
  
En lärare som agerar som ledare samtidigt som examinator tillhör en styrfilosofi som liknar det 
som Barley och Kunda (1992) beskriver som rationell styrfilosofi. Här ska en chef vara den som 
har expertkunskap om området och som ser till att arbetstagarna, i detta fall eleverna, passar in 
i organisationen. Det är chefen, lärarens, ansvar att slutprodukten, elevernas betyg, blir så bra 
som möjligt. Det som David beskriver fanns tidigare, distanslärare, kan kopplas till normativ 
styrning i det att läraren på skolan agerar som ledare mer än chef. Lärarens uppgift är då att 
skapa så bra förutsättning som möjligt för att eleverna ska lyckas med sina studier, men denne 
lämnar examinationen åt en tredje part. 
 

 Styrningsfilosofi och ansvarsfördelning 7.2.2
Detta avsnitt handlar om skolans styrningsfilosofi och hur ansvarsfördelningen ser ut på 
skolan. Vems ansvar det är att eleverna skall arbeta på workshop samt skillnaden mellan att 
vara rektor och att ha lärare som anställda jämfört med att vara lärare och att ha elever som 
anställda. 
  
Trots att workshop beskrivs av den undersökta skolans rektor och skolans hemsida som tid då 
eleverna skall få bestämma själva, uttalar sig båda rektorerna att det är lärarnas ansvar att 
eleverna arbetar och presterar under Workshop. Samt att workshop inte alltid fungerar som det 
är tänkt. 
  

Katarina: Så workshop tänker jag är undervisningstid det är ingen läxläsning 
utan det kan man göra på egen hand (Le1, 10, 11). 

  
Rektorn för en skola inom samma koncern beskriver hur deras skola går in och styr eleverna 
under specifika tillfällen. 
  

Lena: […] Nej men du behöver det här. Det ser jag på ditt betygsindex, du är röd 
här, du ska gå dit [till ett specifikt ämne]. Du får inte välja. Sen har vi styrt lite 
grann med tanke på att treorna ska ut så då styr vi treorna lite grann och de får 
de tycka vad de vill om men här tror vi att det är vårt ansvar att hjälpa dem ta sitt 
ansvar så då styr vi dem lite mer […] (Le1, 8, 8). 

  
Katarina svarar vad som händer då skolan går in och styr på det här sättet. 
  

Katarina: Det vi tappar från organisationsmodellen då är elevernas valfrihet för 
då har vi redan styrt det (Le1, 11, 5). 

  
Dock menar Lena att denna styrning redan sker. 
  

Lena: Men jag tänker att vi redan styr på något sätt. Nu ska du jobba med det 
där problemet! Fast vi smyg styr dem lite […] Nej jag vet inte, annars kan jag 
tycka att det är lite mycket läxläsning (Le1, 11, 6). 
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Eftersom rektorerna har bilden av att workshop inte endast skall ses som läxläsningstid samt att 
de upplever att eleverna att svårt att ta ansvar uttalar de sig angående vem som skall se till att 
arbete utförs under workshop. 

  
Katarina: Det är ju lärarna, lärarna har ju undervisning under Workshop. Det är 
lärarnas ansvar att se till att eleverna jobbar (Le1, 3, 3). 
  
Lena: [...] Det är ju samma där Det är lärarnas ansvar som är i klassrummen att 
se till att eleverna jobbar, att det är lugnt och stilla att det är en miljö som 
inbjuder till att sitta och plugga (Le1, 3, 5). 

  
Båda rektorerna ifråga har tidigare erfarenheter av att undervisa elever och nu även erfarenhet 
av att agera i rollen som chef över anställda. De beskriver här vilka skillnader de kan se mellan 
att se till att en grupp elever tar ansvar och att en grupp anställda tar ansvar. 
  

Katarina: [...] Jag tänker så här: lärarna har ju betalt för att vara här, de ska 
utföra ett arbete och det är deras ansvar att se till att varenda unge får minst E, 
det är ju liksom det man får lön för. Eleverna har ett ansvar att lära för de har 
liksom valt vår utbildning, men fortfarande är det så att de är ju under 
utbildning, de har rätt att förvänta sig någonting av sin utbildning. [...] lärarna 
är ju professionella, de har ju ofta väldigt lång utbildning och förväntas leverera 
någonting. Eleverna är ju vårt jobb att lära, men de ska också ta ansvar för att 
lära sig (Le1, 4,  3). 

  
Lena: En liknelse med förväntningar här vad man förväntar sig att med eleverna 
har valt sin gymnasieskola och program, så förväntar jag mig att de ska vara där 
på plats. Därför då har de möjlighet att lära sig, men sen hur mycket de lär sig 
skulle man ju gärna önska man kunde hjälpa till med, men det är ju då närvaron, 
om man nu ska jämföra med förväntningar (Le1, 4, 4). 

  
Å andra sidan har eleverna på skolan en annan uppfattning. De upplever att ansvaret till väldigt 
stor del, om inte helt, ligger på eleverna själva. 
  

Melissa: jag skulle säga att det är mitt egna ansvar [...] Det är klart att min PH 
finns där som ett stöd, men det är ju jag som bestämmer vilket betygsmål jag 
satsar mot och då är det ju upp till mig att se till att jag gör det så jag måste för 
att ta mig dit. Så jag skulle säga att ansvaret ligger på mig själv (EL2, 5, 2-4). 

  
Resterande av eleverna ger Melissa medhåll. Axel säger till exempel att ”det är 100 procent mitt 
ansvar” (EL2 5, 9) och Olof säger ”Det är egentligen ditt egna ansvar för läraren kan inte tvinga 
till att göra uppgifter [...]” (EL2, 5, 8). Vidare beskriver en elev hur han upplever att han anser 
att den huvudsakliga idén med workshop är att eleverna får möjlighet att arbeta på de sätt som 
de känner är bäst. Han beskriver också att den stora graden av frihet som workshop ger leder till 
att eleverna själva kan nå sina mål. 
  

Axel: Jag känner lite sådär att hela grejen med workshop att det är tid där du 
själv kan jobba på sitt sätt. Nu har man ju gjort upp den här planeringen när 
man lagt upp dem här målen. Nu har man möjlighet att följa dem (EL2, 5, 9). 

  
När sedan lärarna tillfrågades angående vilka de anser som har det huvudsakliga ansvaret på 
workshop menar de enhälligt att ansvarsfördelningen är mer komplex än vad rektorer och elever 
beskriver. Toms svar är representativt för resterande lärare i fokusgruppen. 
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Tom: [...] Officiellt på ett eller annat sätt så ligger ansvaret… Kan man se det som 
på alla. Och det gör att det blir lite problematiskt. Jag som ämneslärare ska ju 
liksom kunna tillhandahålla uppgifter och annat på workshop och kan säga till 
elever, du behöver komma på workshop och göra ditt och datt. Men samtidigt är 
det eleverna som ska planera sin workshop så det blir… Det blir ganska 
komplicerat egentligen (Lä2, 3, 2). 

  
Den styrningsfilosofi som speglas från rektorernas uttalanden är rationell (Barley & Kunda, 
1992). Sammanfattningsvis ses en tydlig skillnad i uppfattningen från de tre grupperna gällande 
vem som har ansvaret att se till att eleverna arbetar och presterar på workshop. Berglund, 
Lindgren och Packendorff (2017) beskriver entreprenör-elever som medvetna om att deras val 
och investeringar får konsekvenser för deras drömmar och önskningar. Detta liknar det som 
Axel beskriver i det att han känner att workshop ger honom möjlighet att nå de mål som han 
själv har satt upp. Eleverna liknar beskrivningen av entreprenör-elever på så sätt att de ser sig 
själva som ansvariga för sin egen framgång. 
  
Enligt en normativ styrfilosofi ska chefen för organisationen agera som en ledare som sätter 
tilltro till sina anställda att de vill och kan arbeta frivilligt (Barley & Kunda, 1992). Detta är den 
styrfilosofi som eleverna upplever är applicerad på skolan under workshop, eftersom att de 
upplever att de har stor frihet att välja vad de ska arbeta med.  Rektorerna för skolorna speglar 
en rationell styrfilosofi gällande workshop där lärarna ska styra eleverna och således se till att de 
får arbete utfört. Lärarna beskriver en mer komplex ansvarsfördelning där det inte är möjligt att 
utkristallisera vilket ansvar som ligger på vilken person. Lärarna är överens om att det är deras 
ansvar att se till att eleverna har något att arbeta med, medan det är elevernas ansvar att faktiskt 
arbeta självmant. 
  
En skillnad i förväntningar ses bland rektorerna. De förväntar sig mer från sina anställda 
eftersom att de dels får lön och dels är äldre och utbildade. Den förväntning som finns på 
eleverna är att de befinner sig på plats. Ingen av rektorerna beskriver att de har några andra 
förväntningar på eleverna. Rektorerna tillskriver eleverna attribut som är förknippade med teori 
X. Lärarna ses däremot som individer tillhörande teori Y (McGregor, 1966). 
  

 Arbeta i grupp och gemensam kontroll 7.2.3
Detta segment behandlar hur eleverna påverkas av att arbeta i grupp med andra elever. Hur 
gruppens medlemmar påverkar varandra i avseende på ansvar och kontroll samt hur detta 
påverkar arbetsprestationen. 
  
En elev beskriver hur han påverkas av de andra eleverna som han arbetar med. Eleven menar 
att han inte vill vara sämst i en grupp av individer som presterar högt, vilket gör att hans 
prestation och motivation höjs. 
  

Jesper: [...] man vill ju kanske prestera för andra runt omkring en, som också 
håller liknande krav på något sätt. (Moderator: vill du utveckla?) Ja men, om nu 
alla är A-nissar så kanske man strävar mot att bli en A-nisse, (Moderator: vad är 
det som, ehh, du får utveckla lite till), nej men man motiveras av andra 
människor. (Olof: som en form av tävling mot andra?) Ja men lite, du vill ju inte 
vara sämst i en grupp (El1, 3, 2). 

  
Samma elev beskriver vid ett senare tillfälle att han även kan påverkas negativt i grupper där 
resten av eleverna slutar att arbeta. Han upplever då att han påverkas av andra och när de slutar 
arbeta gör även han det. 
  

Jesper: Jag ser det som ett problem, speciellt om man sitter i grupp. Om alla blir 
färdiga och så sitter man själv där och vill jobba, då hänger man på pratet. Vara 
delaktig i gruppen och det blir svårt att koncentrera sig (El2, 11, 7). 
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Flera av de andra eleverna beskriver liknande upplevelser vad det gäller att arbeta med elever i 
en grupp. De menar att arbetsintensiteten påverkas av hur mycket övriga gruppmedlemmar 
arbetar. 
  

Melissa: [...] i gruppen kan man bli mer motiverad om någon pushar på, ‘nej men 
vi ska plugga det här’. Där känner jag igen mig för jag kan vara en sådan som 
spårar iväg, och då kan det vara skönt att gruppen tar tillbaka en och säger ‘nu 
ska vi bli klara’ (EL2, 10, 9). 
  
Amanda: Jag vet att i min grupp, om vi är säg fyra personer, om jag visar att vi 
verkligen ska jobba så hänger de flesta på, men om det händer att de börjar prata 
bort, då brukar jag ofta säga, eller någon annan: ‘vi ska plugga, kom igen nu’. 
När någon i gruppen visar ambitionen att bli klar så håller det sig oftast, men det 
finns den nackdelen också. [...] det är beroende på det sällskapet man är i, alla är 
olika och alla fungerar inte på samma sätt och alla har inte samma 
förutsättningar (EL2, 8, 3-5). 

  
Vidare beskriver Amanda, i motsats till föregående citat, att hon och hennes grupp även kan 
tappa motivationen och byta ämne när de stöter på ett problem som gruppen inte kan lösa. 
  

Amanda: [...] Exempel om jag har en uppgift nu och vi sitter fyra personer och 
kan inte hitta svaret hur mycket vi än försöker så kommer vi inte fram till det 
rätta svaret, då blir det tillslut att man blir trött och tappar motivationen, sen hur 
man ska klara det, kanske att man tar en paus, eller byter till något annat att 
jobba med (EL2, 8, 7). 

  
Två lärare beskriver hur det inom naturämnena finns möjlighet att hålla diskussioner. Men att 
det krävs en kunnig person som för diskussionen framåt. 
  

David: Biologin och kemin är ju lika där. Man kan ju sitta liksom och prata om 
recessiva anlag i en diskussionsgrupp (Lä2, 7, 2). 
  
Björn: Ah, jag måste ju… jag känner att om... om jag leder diskussionen. Det är 
då det kommer att funka (Lä2, 7, 4). 

  
Eleverna beskriver både hur de kan påverkas positivt och negativt av den elevgrupp de arbetar 
tillsammans med. Ifall gruppen verkar stärkande till arbetsmotivationen beror på gruppens 
medlemmar. Detta syns i Amandas och Jespers uttalanden om att arbetsgruppens ambition 
beror på vilka individer som gruppen består av. Eleverna beskriver att de har viss kontroll över 
situationen men på det stora hela påverkas eleverna av gruppen till den grad att deras prestation 
blir beroende av gruppens dagsform. Eleverna uppvisar här en ofullständig form av gemensam 
kontroll, då de uppenbart har vissa problem gällande den gemensamma kontrollen. Istället för 
att ha en fast bild av hur gruppens medlemmar skall förhålla sig och bidra till arbetet skiftar 
gruppens bild beroende på elevernas fokus, vilket tenderar att dra med övriga i samma riktning. 
Skolans rektor trycker på att tiden på workshop är undervisningstid där eleverna ska lära och ta 
till sig kunskap, vilket inte alltid sker. Barker (1993) beskriver att det tar lång tid och mycket 
energi att inrätta gemensam kontroll i grupp, vilket eleverna inte har haft. Som Jesper beskrev 
tidigare omger sig eleverna med andra elever som har ungefär samma ambition. Detta medför 
att högpresterande elever som tillhör högpresterande grupper kan deltaga i dessa 
diskussionsgrupper som lärarna pratar om, medan de lågpresterande eleverna inte har 
tillräckligt med kunskaper för att kunna hålla en diskussion flytande. Trots detta menar 
Vygotskij (1999) hur individer som samtalar i grupp med andra har möjlighet att kunna föra 
diskussioner över en nivå som de inte skulle klara individuellt. 
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Resultaten påvisar att det finns två olika elevgrupper. Den ena gruppen består av de elever som 
uppskattar workshop och dess valfrihet. De har ett mål med sin utbildning och vet hur de ska 
göra för att ta sig dit. Den andra gruppen elever trivs inte alls med denna valfrihet. Att dessa 
elever inte trivs med valfriheten och det egna ansvaren kan förklaras utifrån Piagets (2008) 
teorier angående lärande, där lärande sker genom antingen assimilation eller ackommodation. 
Förmågan att ta ansvar [kursiverat av författarna] ses som något en del elever inte redan 
besitter, utan blir någonting de måste lära sig. Då krävs det alltså mer tid och energi att 
ackommodera kunskap eller färdigheter än att assimilera. Detta leder till att elever som är ovana 
vid ansvar alltså inte hinner med eleverna som endast behöver assimilera denna färdighet, vilket 
redan i förstadiet gör att elever hamnar efter och förlorar en del av sin känsla av kompetens. 
Eleverna som till huvudsak tillämpar assimilation har även dessa oftast ett mål med sin 
utbildning, men upplever att de väljer bort ämnen och uppgifter de ej finner intressanta eller 
tillräckligt stimulerande.  

8 Diskussion 

I denna studie ligger självbestämmandeteorin som grund till huruvida elever och lärare 
uppfattar det egna arbetet på skolan som gynnsamt med avseende på studiemotivation. Teorin 
påstår att elever som ges en stor mängd valfri arbetstid får per automatik en känsla av 
autonomitet eftersom de själva har valt vad de ska arbeta med. Enligt SDT leder denna 
autonomi till en ökad inre motivation (Ryan & Deci, 2000). Eftersom att eleverna själva får välja 
vilka uppgifter de ska arbeta med under workshop kan uppgifternas nivå anpassas till varje elev 
individuellt. Lärarna finns även tillgängliga för eleverna under workshop, vilket gör att det finns 
goda möjligheter till återkoppling. Dock beskriver lärarna att det eleverna ej utnyttjar denna 
möjlighet för att slippa visa vad de inte kan. I sin tur leder detta till att eleverna inte erhåller en 
fullständig känsla av kompetens. Eleverna når alltså inte sin ZPD som Vygotskji (1999) talar om 
då eleverna inte engagerar en kunnigare person, i detta fall läraren, i deras problemlösande. Det 
verkar finnas en tvådelad respekt.  Lärarna sätter tilltro och därmed respekt till eleverna i det att 
eleverna ges möjlighet att ta eget ansvar men när de inte uppvisar sagda ansvar tas även tilliten 
och respekten tillbaka. Från samtliga fokusgrupper har deltagare beskrivit hur lärarna ofta av 
olika skäl schemalägger och styr upp eleverna arbete under workshop. Detta förhindrar 
elevernas känsla av relevans (Niemiec & Ryan, 2009).   

 
Skolans workshop kan ha en positiv inverkan på eleverna. I ett framtida näringsliv som ständigt 
pendlar mellan ett rationellt och normativt styrsätt (Barley & Kunda, 1992), tillsammans med 
att nya yrken uppkommer och gamla försvinner krävs det av framtidens elever att de kan 
anpassa sig i dessa nya miljöer. Detta genom att lära sig ta ansvar för sin utbildning, förstå vad 
som är viktigt för stunden och veta var fokus bör läggas under terminens gång. Elever som väljer 
rätt och klarar av att ta det ansvar som krävs bör uppleva att de tillhör en speciell grupp av 
elever, en form av elit. En sådan elevgrupp hanterar den stora friheten bättre jämfört med elever 
som inte ännu har utvecklat förmågan att ta ansvar (Berg, 2003). En konsekvens av detta 
liberala synsätt på utbildning är att det finns elever som kommer missgynnas av 
utbildningssystemet (Berglund, Lindgren, & Packendorff, 2017). Till denna kategori av 
missgynnade elever hör de som ej kan ta eget ansvar och upplever friheten att välja som 
ofördelaktig. Dessa elever upplever istället en känsla av tvång att de nu måste ta ansvar och välja 
själva. Ytterligare en kategori av elever som missgynnas är de elever som har kunskapsbrister 
inom ett eller flera ämnen. Att eleverna har denna kunskapsbrist gör att de inte får den känsla 
av kompetens som är viktig för att stärka den inre motivationen enligt SDT. Dessutom minskar 
den inre motivationen om det finns yttre faktorer såsom prov eller betyg (Ryan & Deci, 2000). 
Denna kategori av elever som saknar motivation kommer som en följd av detta prestera ännu 
sämre på examinerande delar (Augustyniak m.fl., 2016). Därmed bildas en nedåtgående spiral i 
vilken de elever som inte klarar av detta fria arbetssätt fastnar. 
  
Skolans vision och arbetssätt gällande att eleverna skall bli förberedda för framtiden, både i 
form av högskolestudier och för framtida arbetsliv gör att undervisningen riktar sig något mer 
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mot att eleverna skall förberedas inför ett normativ styrsätt. Trots detta är skolans huvudsakliga 
styrning fortfarande rationell (Barley & Kunda, 1992). Större delen av skolans undervisning sker 
i form av att läraren agerar som en chef, vilken eleverna skall lyda. Vid denna rationella ledning 
får eleverna övas i och erfara hur enkel kontroll fungerar. Utöver den huvudsakliga rationella 
styrningen övas även eleverna på skolan i att förhålla sig till normativ styrning. Skolans fem 
timmar schemalagda workshopstid i veckan erbjuder eleverna att själva bestämma hur tiden 
skall disponeras. Under dessa fem timmar agerar skolans lärare som ledare snarare än chef, 
vilket ytterligare understryker en normativ styrfilosofi. Ledaren ska se till att individerna, alltså 
eleverna, får goda förutsättningar att nå sina mål snarare än att rationellt driva processen 
framåt. Workshop kan alltså ses som skolans sätt att introducera eleverna till den normativa 
styrningsfilosofi som vissa företag använder sig av idag och skolan låter eleverna själva ta ansvar 
för att de ska prestera och klara sina egna mål (Barley & Kunda, 1992). Trots skolans 
organisationsmodell gällande att introducera eleverna till både rationell och normativ styrning 
är elevernas förståelse för organisationen svag. Detta på grund av att det praktiska utförandet av 
workshop inte återspeglas i den organisationsmodell som kommuniceras  till eleverna från 
skolans lärare och rektor. Detta leder till att eleverna inte introduceras för den normativa 
styrningsfilosofin i den grad organisationsmodellen speglar. Eleverna förväntas få ta eget ansvar 
och bestämma själva men till följd av ledningens bild av workshop i samband med rektor och 
lärares syn på ansvarsfördelningen används inslag av en mer rationell styrningsfilosofi även 
under workshop. 
  
Under workshop kan eleverna välja att arbeta i grupp, vilket är väldigt vanligt i dagens 
näringsliv. Skillnaden blir att eleverna nu själva får välja gruppens medlemmar och kan då finna 
individer med liknande ambitioner som de själva. I samband med att eleverna arbetar i grupp 
ges de möjlighet att öva sig i gemensam kontroll (Barker, 1993), vilket eleverna som är med i 
undersökningen har uttryckt sig ger olika resultat. Ibland bidrar gruppens sammansättning med 
en form av disciplin som håller medlemmarna fokuserade och motiverade. Gruppens 
sammansättning kan likväl orsaka att eleverna deltar i icke-ämnesrelaterade samtal snarare än 
att arbeta. Även om de känner sig motiverade till att arbeta drivs dessa individer av att de vill 
passa in i gruppen. Eleverna beskriver alltså att känslan av grupptillhörighet är viktigare än 
studieresultat. Faktorer som skulle underlätta den gemensamma kontrollen under workshop är 
om eleverna gavs möjlighet att tränas i specifikt detta, samt en längre inlärningsperiod (Barker, 
1993). 
  
Trots rådande oklarheter gällande workshops utformning uttrycker eleverna sig på ett sådant 
sätt att de generellt sett är nöjda med workshop. Samtidigt tyder elevernas uttalanden på att de 
generellt sett har ett förhållningssätt som liknar teori X. Skolans utformning med att eleverna 
själva bestämmer när de vill, eller inte vill jobba uppskattas av individer som till naturen vill 
slippa arbeta (McGregor, 1966), vilket eleverna uttryckligen beskriver att de vill. Eleverna kan 
liknas med anställda i det avseende att produktivitet och arbete är åtråvärt. En sätt att uppnå 
högre produktivitet är med hjälp av inre motivation och därmed är motivation en viktig 
komponent inom arbetslivet såväl som skolvärlden (Augustyniak m.fl., 2016; Ryan & Deci, 
2000). McGregors Teori X och Y är utformade utifrån 1960-talets företagsverksamhet. Skolan 
kan i likhet med företag ses som en organisation (Berg, 2003; McGregor, 1966), vilket gör att 
det är rimligt att implementera dessa teorier även i skolvärlden. 
  

8.1 Slutsatser 
Då skolans elever får mycket frihet tyder detta på att det skulle generera en hög grad av 
motivation enligt SDT. Det är tydligt från resultatet i denna studie att detta inte alltid är fallet. 
Eleverna beskriver hur friheten under workshop i många fall gör dem mer motiverade till att 
arbeta. Men trots denna frihet genereras inte den motivation som beskrivs. Det finns många 
elever som inte upplever någon känsla av kompetens, då de ligger på en för låg kunskapsnivå. 
Dessutom beskrivs även att de har för många ämnen och därmed för många examinerande 
uppgifter. Som en följd av detta hinner eleverna inte med att prestera tillräckligt bra för att det 
ska generera en känsla av kompetens. Lärare vill ge eleverna ansvar men när det går dåligt för 
eleverna får lärarna yttre påtryckningar från exempelvis rektor att det är deras ansvar att 
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eleverna ska komma ur skolan med godkända betyg. Det gör att lärarna gör försök i att 
kontrollera eleverna, vilket inte uppskattas och gör att eleverna känner sig berövade från 
valfriheten och dessutom försvinner tilliten och respekten från lärarnas håll. Detta gör att 
eleverna dessutom tappar känslan av relevans, vilket kan ses som en del av förklaringen till 
varför eleverna inte blir motiverade av workshop.   
  
Skolan som studien utförts på kommunicerar tydligt att de arbetar för att eleverna ska utveckla 
förmågor för att lättare möta framtiden. De trycker även på att framtiden kommer att erbjuda 
många olika jobb som inte finns idag. På en skola där eleverna får stora friheter och därmed 
stort ansvar läggs mer betoning på individens förmåga att ta vara på dessa förmågor. Eftersom 
att eleverna nu i större utsträckning måste se till att det de lyckas arbeta blir arbetsgrupperna 
och därmed den gemensamma kontrollen viktigare. Men det verkar inte som om den 
gemensamma kontrollen bland eleverna har fått möjlighet till att utvecklas och fungera såsom 
beskrivet av Barley & Kunda (1992). Det tar lång tid att upprätta en fungerande gemensam 
kontroll och därför är inte gemensam kontroll ett tillförlitligt verktyg i skolans värld.   
  
Arbetet under workshop verkar även påverkas av en ansvarsfördelning som är väldigt otydlig för 
framför allt elever men även lärare. Eleverna har uppfattningen om att allt ansvar ligger på dem, 
vilket enligt både lärare och rektor varken är helt sant eller praktiskt möjligt. En annan faktor 
som påverkar produktiviteten under workshop är att bilden av organisationsmodellen skiljer sig 
mellan de olika grupperna. Elevernas bild av workshop är läxläsningstid medan framförallt 
rektor menar att workshop är undervisningstid, inte tid för läxläsning. Problematiken med 
denna missuppfattning uppstår då lärarna som anser att de har ansvaret över vad eleverna skall 
göra schemalägger uppgifter under workshop. Eleverna vill däremot själva bestämma vad de vill 
arbeta med och blir direkt negativt inställda till att få en uppgift tilldelad under tid de anser är 
deras egen att bestämma över. 
  
Den fria typen av arbete som skolan ifråga använder sig av kräver att individerna anses spegla 
McGregors teori Y. Resultatet från denna studie verkar dock peka på att detta inte är fallet med 
eleverna. Det verkar som om eleverna, utifrån lärare och rektor, ändå behöver kontrolleras och 
styras. Denna kontroll måste även vara tydligare än till exempel gemensam kontroll, eftersom 
den inte fungerar tillfredsställande. I förlängningen betyder detta att även om en del elever 
presterar bättre med denna frihet är det inte möjligt att anta att alla eller ens merparten av 
eleverna gynnas av workshop. En följd av elevernas bristande motivation är att de helt enkelt 
presterar sämre och därmed lär sig mindre. Dock kan de eventuellt lära sig saker som inte tillhör 
ämneskunskaper utan ses som förmågor. Ansvar och planering är som tidigare nämnt förmågor 
som måste tränas upp. Eleverna på denna skola kommer att övas i ansvarstagande och att 
planera sitt arbete men möjligen lära sig mindre av ämneskunskaper. Det kan argumenteras 
huruvida detta är ett byte som kan vara gynnsamt för eleverna i längden. 
 

8.2 Framtida forskning 
Vidare forskning skulle kunna behandla hur elever från mer än bara naturprogrammet påverkas 

av det egna arbetet. Eller hur elever utifrån fler faktorer än endast kön och betyg påverkar 

motivationen med avseende det egna valet. Samt vilka skillnader det finns mellan de olika 

kategorierna. Slutsatsen för denna studie är att ämneskunskaper i viss mån bortprioriteras i en 

skola där större fokus ligger på att lära eleverna att ta ansvar och planera sin tid. Vidare 

forskning skulle även kunna utröna huruvida detta är bra eller dåligt för eleverna. Kanske bör 

denna typ av förmågor uppmärksammas mer då elevernas upplever att de inte har något att 

relatera sina ämneskunskaper till.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1, Bordsplacering fokusgruppsmöten 

 

Figur 2. Bordsplacering fokusgruppsmöte 1 av 1 för ledningen. 

1: Lena, 2: Katarina, M: Moderator, A: Assistent 

 

 

Figur 3. Bordsplacering fokusgruppsmöte 1 av 2 för lärarna. 

1: Lennart, 2: Tom, 3: Björn, 4: David, M: Moderator, A: Assistent 

 

 

Figur 4. Bordsplacering fokusgruppsmöte 1 av 2 för eleverna. 

1: Olof, 2: Melissa, 3: Jesper, 4: Axel, 5: Amanda, M: Moderator, A: Assistent 
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Figur 5. Bordsplacering fokusgruppsmöte 2 av 2 för lärarna. 

1: Lennart, 2: Tom, 3: Björn, 4: David, M: Moderator, A: Assistent 

 

 

Figur 6. Bordsplacering fokusgruppsmöte 2 av 2 för eleverna. 

1: Olof, 2: Melissa, 3: Jesper, 4: Axel, 5: Amanda, M: Moderator, A: Assistent 
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10.2 Bilaga 2, Blanket för fokusgruppssamtal 
 

Fokusgruppsamtal 

Välkomna till fokusgruppsamtal om: 

Hur eget arbete påverkar elevers studiemotivation 

Kortfattat är det ett samtal som leds av en moderator och som stödjs av en assistent. Detta är 
en insamlingsmetod av data deltagarna fokuserar på ett gemensamt problem. Vi söker en 
djupare förståelse av problemet och vill veta mer om era uppfattningar och tankar rörande 
ämnet.  

 

Resultatredovisning sekretess och etik  

 
Dessa samtal mellan olika företrädare för skolledning, lärare och studenter kommer att 
dokumenteras, sammanställas och publiceras. Utöver detta kommer samtalen att ligga till 
grund för vidare forskning i ett antal rapporter/artiklar. Resultatredovisningen sker i detta 
sammanhang i textform. Alla personuppgifter och andra uppgifter, som möjliggör identifiering 
av individer kommer att behandlas konfidentiellt och era svar avidentifieras i det fall 
projektrapporten avses användas i forskningssammanhang. Därmed åberopas 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. 
Projektet genomförs som ljudinspelade fokusgruppssamtal. Du ger här din tillåtelse att 
materialet får användas för forskning. Medverkan i projektet är frivilligt och Du kan när som 
helst avbryta ditt deltagande. 

 
Jag _________________________________________har tagit del av ovanstående 
information den dag månad 2018 Stockholm.  

Underskrift: 
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