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 Sammanfattning 

Det pågår en skolpolitisk debatt om andelen kärnämnen respektive karaktärsämnen inom 

gymnasieskolans teoretiska och praktiska program. Syftet med studien var att undersöka om 

det finns en skillnad i studiemotivation bland gymnasielever i kärnämnen respektive 

karaktärsämnen beroende på om de går ett teoretiskt program eller ett praktiskt program. 

Deltagarna i undersökning var elever på ett gymnasium från den sista årskursen dels från ett 

teoretiskt program, Naturvetarprogrammet (NV) och från ett praktiskt program, 

Omvårdnadsprogrammet (OP). Metoden som undersökningen använde sig av var en enkät 

som tog upp området motivation till kärnämnen och karaktärsämnen. Resultatet visade att 

motivationen hos elever på det teoretiska programmet var högre för kärnämnet än vad det var 

för elever på det praktiska programmet, de hade en högre motivation i sitt karaktärsämne.   

 

Nyckelord: studiemotivation, kärnämne, karaktärsämne, praktiskt–och teoretiskt 

gymnasieprogram 
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Abstract 

There is a school policy debate on a how much it should be of core subjects and program 

specific subjects in the upper secondary school theoretical and practical programs. The aim of 

the study was to examine whether there is a difference in study motivation in core subject and 

program specific subject depending on whether the programs have a theoretical or practical 

orientation. Participants in the study were students at upper secondary school from the final 

years from a theoretical program, the natural science program and from a practical 

application, the health care program. Study motivation was assessed by a questionnaire. The 

results showed that the study motivation for the core subject was greater for students on the 

theoretical program than it was for students at the practical program. Study motivation was 

higher for the program specific subjects for students at the practical program.  

 

Keywords: study motivation, core subject, program specific subject, practical and theoretical 

upper secondary school programs  
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1. Introduktion 

Skolan är ett flitigt debatterat ämne, så väl bland politiska företrädare som kanske runt 

fikabordet hos föräldrar med ungdomar som studerar på gymnasiet. Just nu (2010) föreslås 

många förändringar när det gäller gymnasieskolan. En fråga som brukar dyka upp i 

diskussionen är huruvida det är nödvändigt att elever på gymnasieskolans praktiska program 

läser de teoretiska kärnämneskurserna, de ämnen som alla elever ska läsa på gymnasiet 

oavsett vilket program de går. En synpunkt brukar vara att de elever som går på de praktiska 

programmen, till exempel Industriprogrammet, Byggprogrammet, Fordonsprogrammet eller 

Omvårdnadsprogrammet (OP), inte är motiverade att läsa dessa kärnämnen. Man kan därför 

fråga sig om eleverna är mer motiverade att läsa kärnämnen om de går på teoretiska program 

som Naturvetarprogrammet (NV), Samhällsvetarprogrammet eller Teknikprogrammet 

 

1.1 Kärnämne och karaktärsämne 

Kärnämnena har karaktären av att ge en allmänbildning, ett komplement till programmens 

karaktärsämnen och en grundförståelse för hur vårt mänskliga vetande hänger ihop, både i 

teori och praktik. Den kunskapen, menar man, ska leda till ett växande i sin egen självbild, 

önskan att söka ytterligare kunskap och en förståelse för vår demokrati (Lpf 94, Bilaga 3). 

Karaktärsämnena är de ämnen och kurser som är specifika för varje program, det som ger 

eleven kunskapen och färdigheten för sin kommande yrkesutövning, som att arbeta inom 

vården eller läsa vidare på någon teoretisk utbildning för den som har gått ett teoretiskt 

program.  Karaktärskurserna för de praktiska programmen består inte enbart av praktiska 

moment utan också av teoretiska som för OP programmet i kursen Medicinskgrundkurs A ska 

man teoretiskt lära sig om människokroppens uppbyggnad och praktiskt ta blodprov. Dessa 

två moment ska kopplas samman senare i deras arbetsplats förlagda praktik (APU). 

Karaktärskurserna för de teoretiska programmen består för de flesta kurserna endast av 

teoretiska moment, som Matematik C för NV programmet. Studier nära denna studie handlar 

om infärgning av kärnämnen kopplat till karaktärsämnen. Wahlström (2003) studerar hur 

denna infärgning går till och om man kan öka motivationen, intresset och förståelsen för ett 

specifikt kärnämne. Studien rörde i detta fall kärnämnet Samhällskunskap A. Resultatet från 
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studien visar en liten höjning av motivationen för kärnämnet genom att infärgningen bestod 

av verklighetsbaserade händelser knutna till programmet. Området lag och rätt i kärnämnet 

Samhällskunskap A, kopplades till frågor om hur lagarna om anmälningsplikt (Lex Maria och 

Lex Sarah) hade kommit till och vad den lagen betyder för eleverna när de ska arbeta i 

vården.  

I en annan studie har Högberg (2009) studerat elever (pojkar) på Byggprogrammet och 

deras syn på kärnämnen i förhållandet till sina karaktärsämnen. Han kom fram till att dessa 

pojkar hade sin identitet i att de var praktiskt lagda och inga plugghästar vilket gjorde att de 

hade sökt sig till ett praktiskt program. De kunde tänka sig att lägga ner tid och intressera sig 

för ett kärnämne om det gick att se någon nytta med det i sitt kommande yrke. 

1.2 Studiemotivation och arbetsmotivation Inom motivationsforskningen skiljer man mellan 

yttre och inre motivation. Yttre motivation är att individen förväntar sig belöning utifrån, t ex 

betyg (Brown 2000) Den inre motivationen enlig Jensen (1996) handlar om vilja och en inre 

lust att lära. Att elevens inre lust att lära kan bero på att hon/han upplever själva kunskapen 

som viktig och relevant eller ser kunskapsinhämtandet som en utveckling. När eleverna får 

mer kontroll över innehållet och sin egen inlärning blir de mer motiverade enligt Jensen.  

Enligt (Locke & Latham 1984) är motivation de mål som sätts i en organisation, inom ett 

speciellt arbetsområde eller som en slutprodukt (sk goal-setting). För att nå målet behöver var 

och en känna att målet blir var och ens egen motivation och då måste varje individ genomgå 

en process som skapar en förståelse för målet som är uppsatt. Att genomgå en 

utvecklingsprocess innebär att var och en diskuterar och utformar hur man kan nå det slutliga 

målet. Ur den processen skapas en förståelse och motivation för det mål som ska uppnås.  

Locke och Latham (1984) förklarar med teorin hur motivationen uppstår för personer som 

arbetar inom en organisation exempelvis inom industrier. Teorin fokuserar och utgår endast 

från en medveten motivation, och specifika svåra mål som i sin tur leder till ett högre 

utförande. Mål däremot, som för en arbetares medvetande säger; att göra sitt bästa, ”ett så 

kallat enkelt mål”, de skapar inte någon hög arbetsmotivation om det inte följs av feedback 

som då kan visa på framsteg i arbetsprocessen i förhållandet till målen och skapa en känsla av 

att ha tillräckligt med kunskap för uppgiften. Om Locke och Lathams teori appliceras på 

elever i gymnasiet, skulle det innebära att för en elev som känner medveten motivation skulle 

arbetsuppgifterna vara så pass svåra att de skulle stimulera till ett högre utförande. Eleven har 
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en egen målsättning och en strategi och känner ett förhållande mellan kursens målsättning och 

sin egen målorientering.  

För en elev som upplever sig göra sitt bästa i arbetet med uppgiften eller kursen eller 

tycker att målet i kursen är för lätt/ej intressant är det viktigt med feedback som visar för 

eleven att han/hon gör framsteg i riktning mot både skolans mål och sitt eget. Genom 

feedback får eleven veta att hon/han är på rätt väg, återkopplingen ger kunskap och förståelse 

för uppgiften i stort och även mot sitt eget mål (betyget).  Ett sådant resonemang kan också 

appliceras på ett praktiskt program som OP. Där får de under hela sin studie tid möta 

yrkesverksamma och praktisera sina teoretiska kunskaper direkt i olika verksamheter. Främst 

handlar det om karaktärsämnen som medicinskgrundkurs som de får direkt feedback i 

praktiken på det man har läst i teorin. Dessa elever blir mer motiverade för sina 

karaktärsämnen än för sina kärnämnen, och får därmed kanske mer en egen naturlig nutida 

och framtida målsättning med sina studier än elever på ett teoretiskt program som NV. Det 

kan innebära att elever på ett praktiskt program som OP kan skillnaden i motivationen vara 

större mellan karaktärsämnen och kärnämnen än vad det är för ett teoretiskt program som NV. 

För att elever på teoretiska program som NV ska uppnå inre motivation krävs det ett starkt 

intresse att lära sig mer, att det är själva kunskapen som är viktig. Det är inte bara 

karaktärsämnen som ger inre motivation utan även kärnämnen. Eftersom studierna efter 

gymnasiet ska leda till ett yrke där även kärnämnen kan innefattas, som engelska. Det kan 

innebära att elever på ett teoretiskt program kan ha en större studiemotivation i både 

karaktärsämnen som i kärnämnena än vad elever kan ha i ett praktiskt program. 

1.3 Syfte och frågeställningar Ett syfte med studien är att undersöka om det går att se några 

skillnader i elevers motivation, både när det gäller karaktärsämnen och kärnämnen, beroende 

på om de läser på ett praktiskt- eller teoretiskt gymnasieprogram. Ett annat syfte är att testa 

om det råder interaktion mellan kärnämnet och karaktärsämnet med avseende på motivation 

och det program man går. 

 Går det att urskilja några skillnader när det gäller elevernas motivation 

             beroende på om de läser på ett praktiskt- eller teoretiskt program?  

 Finns skillnader i motivation mellan karaktärsämne och kärnämne? 
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 Finns det en interaktion mellan programtyp och kärnämne, karaktärsämne  med 

            avseende på effekten motivation? 

Hypotes 1: Elever på teoretiska gymnasieprogram har högre studiemotivation i både  

kärnämnen och karaktärsämnen än elever på praktiska program.  

Hypotes 2: Motivationen är högre i karaktärsämnet än i kärnämnet hos elever på bägge 

programtyperna. 

Hypotes 3: Skillnaden i motivation mellan kärnämne och karaktärsämne är större för elever på 

praktiska program än för elever på teoretiska program.  

  

 2.Metod 

2.1 Urval och undersökningsgrupp 

För att få svar på frågeställningarna genomfördes en enkätstudie. Enkäten delades ut till 69 

gymnasielever i årskurs 3, från Omvårdnadsprogrammet (OP, n=26) och från 

Naturvetarprogrammet(NV, n=43) på ett och samma gymnasium.  Anledningen varför dessa 

två program blev uttagna var att undersökningen skulle utföras på teoretiska program och 

yrkesprogram. Teoretiska program innebar att de treåriga studierna på gymnasiet inte leder till 

något yrke efter studierna som yrkesprogrammen gör. Valet föll på de två programmen NV 

och  OP, för att deras kurser matchades bäst med varandra utifrån årskurser. Alla 69 elever 

svarade, men inte på alla frågor.  

2.2 Material  

En enkät konstruerades genom översättning och anpassning av frågebatteriet  ” Goal setting ” 

( Lock & Latham, 1984). Frågebatteriet består av 45 frågor. Ur dessa 45 frågor valdes 10 

frågor med hög face validity. Enkäten till gymnasieeleverna kom att bestå av 10 frågor 

uppdelade på var sitt papper att svara på i de två ämneskurserna, Engelska A (kärnämnet) som 

alla elever läser på gymnasiet oavsett program och karaktärskurserna (kurser som är specifika 

och grundläggande för varje enskilt program). Medicinskgrundkurs A för OP och Matematik 

C för NV. Varje kurs kom att bestå av vardera 10 enkätfrågor. Eleverna kom därmed att svara 

på 20 frågor sammanlagt (bilaga 1). Frågorna gällde motivation i arbetet, feedback att sätta 



9 

 

upp egna mål och delmål, att förstå målet med arbetet (för eleverna kursens mål som är 

uppsatt av skolverket för alla elever i gymnasieskolan).  Innan enkäterna delades ut fick en 17 

årig pojke som inte går på det gymnasium där studien gjordes, besvara frågorna för att se om 

det fanns några oklarheter i frågorna. Några enkla justeringar i enkätens frågeformuleringar 

gjordes. Responsskalan hade fyra skalsteg i frågorna 1 – 10 där eleverna fick rangordna, 0 = 

(nästan aldrig) och 4=(nästan alltid), i vilken utsträckning de ansåg sig befinna sig inom 

påståendena.  

2.3Datainsamlingsmetod Innan enkäterna delades ut vilket skedde sista veckan i maj 2007, 

informerades de lärare som skulle dela ut enkäten. Omvårdnadsprogrammets elever var 

fördelade på två klasser, den ena klassen bestod av 12 elever och den andra klassen bestod av 

14 elever.  Klasserna i OP svarade på enkäten med en dags mellanrum.  

Naturvetarprogrammet bestod av tre klasser. I klass A var det 17 elever, klass B bestod av 14 

elever och klassen som också har inriktningen matematik och data bestod av 12 elever. 

Enkäten för NV besvarades på olika dagar för varje klass under sista veckan i maj. Eleverna 

blev också informerade om att det var frivilligt att delta, att det var anonymt, att svaren skulle 

behandlas konfidentiellt och att svaren endast skulle redovisas på gruppnivå. All denna 

information fanns också med som ett följebrev till mentorerna och de lärare som delade ut 

enkäten (Bilaga 2). 

2.4 Dataanalys Dataanalyserades med en mixad variansanalys och följdes upp med oberoende 

t-test. Datamaterialets interna reliabilitet var .822, inom kärnämnet och .828 inom 

karaktärsämnena, enligt Cronbach Alpha. Tre elever (1 OP, 2 NV) hade sammanlagt ej 

besvarat 7 frågor. I dessa fall ersattes svaren med typvärdet för respektive fråga.   

2.5 Forskningsetiska överväganden Valet att välja elever från årskurs tre på gymnasiet och 

låta enkäten delas ut under vårterminen berodde på att då var förutsättningarna att alla berörda 

elever var myndiga, vilket underlättade studiens förfrågan om att deltaga. Eleverna var också 

informerade om att studiens svar skulle ges anonymt och presenteras som grupp och inte 

individuellt, även skolans namn skulle inte nämnas. Rektor för de båda programmen var också 

vidtalad och hade gett sitt tillstånd.   
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3. Resultat 

För att undersöka hypotes 1 om elever på ett teoretiskt gymnasieprogram (NV) har högre 

studiemotivation i både ett kärnämne Engelska A och ett karaktärsämne Matematik C än det 

är för elever på ett praktiskt program (OP) i kärnämnet Engelska A och deras karaktärsämne 

Medicinskgrundkurs A, gjordes en variansanalys med program som mellangruppsvariabel och 

ämne (kärnämne respektive karaktärsämne) som inomgruppsvariabel. Resultatet visade att det 

inte fanns någon generell skillnad i motivation mellan elever på NV respektive OP, F=<1, det 

visar att effektstorleken är mindre än ett och styrkan av effekten mellan sambandet hos 

variablerna är noll. (Se tabell 1) 

Tabell 1 Variansanalys av faktiska värden: Naturvetarprogrammet NV och 

Omvårdnadsprogrammet OP, Motivation 

              

          df MS        F      ŋ2        p 

              

    Mellanpersoneffekt          

programtyp     1,0 1,012 0,016 0,00    0,90 

              

felterm    64,0 63,704       

              

    Inompersoneffekter         

ämne     1,0 2738,82 68,89   0,52     0,01 

              

program x ämne     1,0   977,46 24,59   0,28     0,01 

              

felterm    64,0   39,76       

       

 

 

      

 

OP elevernas motivation för sitt karaktärsämne Medicinskgrundkurs A (M=.034,SD=.007) 

var större än till kärnämnet Engelska A (M=.018, SD=.008), medan ingen sådan skillnad i 

motivation visades råda mellan karaktärsämne Matematik C (M=.024, SD=.009) och 

kärnämnet Engelska A (M=.028, SD=.007) för eleverna på NV programmet. Detta visades av 

en interaktionseffekt mellan programtyp och ämne, F(1,64)=24,59, p<.05, och efterföljande 

kontraster, t(25)=32,33, p=.001, för OP respektive t(42)=2,62, n.s. för NV.  
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Figur1. Motivationen i form av elever på ett praktisktprogram OP och ett teoretiskt 

program NV i förhållandet till ett kärnämne Engelska A och karaktärsämnena  

Medicinskgrundkurs A och Matematik C     

 

 

 

 

4. Diskussion  

   Sammantaget visar prövningen att inom de två programmens karaktärsämnen har 

eleverna på OP en större motivation för sitt karaktärsämne Medicinskgrundkurs A, än 

vad som råder för eleverna på NV programmet i deras karaktärskurs Matematik C. 

Eleverna på NV har en större motivation inom kärnämnet Engelska A än vad eleverna 

har inom OP programmet.  

       Första syftet med studien var att se om det fanns en skillnad på avseende 

motivation mellan elever på NV programmet, ett teoretiskt program och elever på OP, 

som är ett praktiskt program.  Resultatet visade att det inte går att se några skillnader 

mellan eleverna på dessa två program, avseendet studiemotivation.  Andra syftet var att 

pröva om graden av studiemotivation skiljer sig åt mellan karaktärsämnet och 

kärnämnet. Resultatet visade på att det finns en skillnad mellan de två ämnena, där 

studiemotivationen för eleverna är högre för OP programmets karaktärsämne än vad det 

är för NV eleverna. Att karaktärsämnet Medicinskgrundkurs A för OP ger bättre 

motivation för eleverna kan bero på att karaktärskurserna går att koppla till det 
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program man studerar på. Varje program på gymnasieskolan har specifikt ämnes inriktningar 

och kurser som leder till gymnasial yrkes utbildning för de praktiska programmen och till 

behörighet att läsa vidare på högskola eller universitet och för dessa elever ett tänkt yrke för 

de som går ett teoretiskt program. Hackman och Oldham (1975), har sett i sina 

undersökningar att känner man uppgiften som man utför betydelsefull är motivationen hög. 

Det skulle kunna innebära att medicinskgrundkurs, som är ett karaktärsämne för eleverna på 

OP, blir mer betydelsefull och motivationen högre för den kursen, än engelska som är ett 

kärnämne. Eftersom medicinskgrundkurs är en viktig kurs för eleverna på OP för de 

kommande arbetsuppgifterna efter gymnasiet som undersköterska. Slutligen det tredje syftet 

prövade om det fanns en interaktion mellan programtyp och kärnämne vs karaktärsämne, med 

avseende på effekten motivation. Studien visade på att det kan finnas en interaktion mellan 

programtyp och kärnämnet vs karaktärsämnet med avseendet på effekten motivation. 

Skillnaden fanns hos eleverna inom NV programmet som visade att de hade högre motivation 

för kärnämnet än vad eleverna på det praktiska programmet OP hade.  

Men denna studie har flera brister, dels att det endast är elever från två program i en 

gymnasieskola som har blivit undersökta och utifrån dessa elevers svar gör jag en 

generalisering till alla andra teoretiska och praktiska program. En annan brist som denna 

studie har är att jag hade svårt att hitta studier om Sveriges gymnasieskolas struktur, 

kursupplägg och vad som motiverar eleverna på den svenska gymnasieskolan att fulfölja sina 

studier. Det jag hittade mest var studier från det amerikanska skolsystemet och studier från 

arbetsplatser utanför skolan. Den teori som jag använder mig av i frågeformuläret (goal-

setting) har jag inte sett användas på elever på gymnasial nivå och inte i Sverige.  

Flera forskare pratar om inre och yttre motivation Brown (2000) om en yttre förstärkning, 

Stensmo (1997) det mål som den omgivande miljön har och Jensen (1996) om vilja och inre 

lust att lära. Eleverna på OP programmet kommer via praktiken att möta yrkesverksamma på 

sina praktikplatser. På praktikplatserna får eleverna använda sig av det de har läst i sitt 

karaktärsämne och får återkoppling (feedback) på hur teori och praktik kan höra ihop. Det 

skapar en positiv attityd och större inre motivation för sitt karaktärsämne. Att återkoppling 

(feedback) är viktigt för individens självkännedom (self- efficacy) och för att utveckla 

positiva strategier för sin uppgift, nämner även Lock och Latham (1984). För eleverna på det 

teoretiska programmet NV visar denna studie att deras motivation inte är betydelsefullt högre 

inom sitt karaktärsämne. Hos NV eleverna kan kopplingen till yrkeslivet också vara svårt, 
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utan för dessa elever kan det vara som McInerney och Swisher (1995)  säger, att feedback 

från arbetsresultatet säger hur bra resultatet är genomfört (betyget) är viktigt för motivationen 

och nästkommande uppgifter.  

  Teorin Goal-setting, säger också att målen ska vara svåra och utmanande, då blir det inte 

tråkigt utan spännande (Locke & Latham 1990) (vilket naturligtvis gäller alla program och 

kurser). Men målet får inte vara för svårt, kännas som att dit når jag inte och att det är svårt att 

förstå hur man ska utföra uppgiften för att nå målet. Kanske är det så för OP eleverna att de 

upplever målet i kärnämnet som svårt för den kunskap man har för att få förståelse i lärandet 

och hur man ska nå slutmålet (betyget). Att eleverna på OP också har svårt att se kopplingen i 

kärnämnet till sitt yrke och därmed svårare att motivera sig. Däremot kan det vara för NV    

eleverna att kärnämnet kan de uppleva som något viktigt och betydelsefullt i sitt eget tänkta 

framtidsmål, som Pintrich och Schunk (1996) nämner att elevers motivation innefattar deras 

nutida och framtida mål med att gå i skolan. Det skulle kunna vara anledningen till att NV 

eleverna har en större motivation för kärnämnet Engelska A än vad OP eleverna har. Det som 

Market (2001), menar att inre motivation i skolan och ett intresse att lära sig bottnar i att man 

bryr sig om disciplinen, att man vill utvecklas och att man upptäcker att det man lär in kan 

man överföra till verkligheten och att allt detta innefattas i elevens egna nutida och framtida 

mål med att gå i skolan.  

I denna studie kan man tänka sig att målet med att gå i skolan för eleven är ett bra betyg. 

Elevens mål (betyget) tillsammans med skolverkets målsättning med kursen och ett positivt 

bemötande från omgivningen. Bemötandet kan dels vara från omgivningen i skolan men 

också från olika arbetsplatser som de studerande möter i sin APU (Arbetsplats utbildning) 

som ingår i kursen. Allt detta blir en del av elevens mål att gå i skolan som utmynnar i ett 

intresse och inre motivation att bry sig om det man gör och läser om i kursen. 

Här kan man invända mot att eleverna på det teoretiska programmet NV, inte kommer att 

möta andra arbetsplatser förutom skolans, under sin gymnasieutbildning. De möter inte en 

arbetsplats utifrån målsättningen, att där kan det senare finnas en möjlighet att få arbeta, för 

att utbildning skulle kunna leda till ett sådant yrke. Den situationen råder för eleverna på det 

praktiska programmet OP, vilket kan göra att dessa elever får en bättre koppling mellan den 

teoretiska delen i karaktärskursen och det praktiska, som inte NV eleverna får lika naturligt i 

sin karaktärskurs. I det förhållandet som beskrivs ovan, kan därför också innebära att 
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kärnämnet blir kanske mer intressant för vissa av eleverna på NV än för eleverna på OP, 

eftersom man inte riktigt vet vilket framtida yrkesval man kommer att göra och vilka 

kunskaper som man kommer att behöva speciellt utav i sitt framtida yrkesval, som elev på 

NV. Att man enklare och mer direkt kan koppla främst sina karaktärskurser till vad som krävs 

och behövs för att klara studierna i förhållandet till ett eventuellt kommande arbete är 

naturligtvis lättare i ett praktiskt program, än vad det är i ett teoretiskt program, det går att 

skönja i denna studie.  Det skulle därför vara minst lika viktigt för NV elever att få se denna 

koppling mer konkret i sina karaktärskurser.  

    Om eleverna ser att man har nytta med sin kurs i framtiden, då får man förmodligen en 

större motivation, än om eleverna inte ser den kopplingen. För NV eleverna i denna studie 

skulle karaktärskursen Matematik C vara en sådan viktig kurs att visa på återkoppling till 

arbetslivet, att kursen blev ännu mer motiverande för eleverna på NV än vad denna studie har 

visat. Därför skulle det vara intressant att om man tog upp den tråden som politikerna hade 

inför den gymnasiala förändring som skulle införas hösten 2007, (som blev indragen pga. av 

regeringsskiftet) där fanns även förslaget att de teoretiska programmen skulle ha praktik i sina 

kurser. Det behövs studier inom detta fält, eftersom det är en viktig fråga för Sveriges framtid.     

Studien visar emellertid att inom OP programmet har eleverna en större motivation för sitt 

karaktärsämne som kanske ska ses som naturligt. Det visar också att det praktiska 

programmets elever har lägre motivation i sitt kärnämne som många har velat påpeka. Men 

ska det per automatik leda till att elever på praktiska program inte ska läsa kärnämnen 

alternativt lättare kurs i dessa ämnen eller ska vi hitta andra vägar för att ge eleverna bättre 

möjligheter att skapa bra motivation för kärnämnena? För att den nya gymnasieskolan, som är 

beräknad att vara redo att starta hösten 2011, ska bli något som kan vara en framtid för 

Sverige, bör man låta bekosta flera olika studier inom det här området för att vi kan få en 

utbildning som kan matcha den framtida arbetsmarknaden i Sverige och globalt. 
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      FRÅGOR TILL KÄRNÄMNET ENGELSKA A 

      Arbetsmotivation 

1. Jag förstod exakt vad som förväntades av mig i Engelska A 

                 Nästan aldrig      0   1    2    3     4        Nästan alltid 

 

2. Jag hade klara specifika delmål att nå i kursen 

                 Nästan aldrig      0   1    2    3     4        Nästan alltid 

 

3. Delmålen jag hade för kursen var utmanande, men ändå rimliga ( inte för svåra eller 

för lätta) 

            Nästan aldrig     0   1    2    3      4        Nästan alltid      

 

4. Att arbeta mot mina mål gjorde att kursen blev roligare, än om jag inte hade gjort det 

             Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 

 

5. Jag fick klara instruktioner vad som krävdes för att nå mina mål 

            Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 

 

6. Det fanns alltid utrymme att prata om min målsättning med kursen 

            Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 

7. Jag fick beröm när jag uppfyllde mina delmål 
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            Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 

8. Jag fick ständiga återkopplingar, hur jag låg till för att nå mitt mål med kursen 

             Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 

9. Jag kända mig stolt när jag fick feedback, att jag hade nått mina delmål 

            Nästan aldrig    0    1   2   3    4               Nästan alltid 

10. Jag upplevde att mitt sätt att arbeta i kursen räckte för att nå mitt slutliga mål  

            Nästan aldrig   0   1   2   3    4                 Nästan alltid 

   

      FRÅGOR TILL KARAKTÄRSÄMNET MATEMATIK C 

      Arbetsmotivation 

1. Jag förstod exakt vad som förväntades av mig i Matematik C 

                 Nästan aldrig      0   1    2    3     4        Nästan alltid 

2. Jag hade klara specifika delmål att nå i kursen 

                 Nästan aldrig      0   1    2    3     4        Nästan alltid 

3. Delmålen jag hade för kursen var utmanande, men ändå resonabla ( inte för svåra eller 

för lätta) 

            Nästan aldrig     0   1    2    3      4        Nästan alltid      

4. Att arbeta mot mina mål gjorde att kursen blev roligare, än om jag inte hade gjorde det 

             Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 

5. Jag fick klara instruktioner vad som krävdes för att nå mitt mål 

            Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 
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6. Det fanns alltid utrymme att prata om min målsättning med kursen 

            Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 

7. Jag fick beröm när jag uppfyllde mina delmål 

            Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 

8. Jag fick ständiga återkopplingar, hur jag låg till för att nå mitt mål 

9.  Nästan aldrig    0    1    2    3     4           Nästan alltid 

10. Jag kända mig stolt när jag fick återkoppling, att jag hade nått mina delmål 

            Nästan aldrig    0    1   2   3    4               Nästan alltid 

11. Jag upplevde att mitt sätt att arbeta i kursen räckte att nå mitt slutliga mål  

            Nästan aldrig   0   1   2   3    4                 Nästan alltid 

 

       FRÅGOR TILL KARAKTÄRSÄMNET MEDICINSK GRUNDKURS 

       Arbetsmotivation 

1. Jag förstod exakt vad som förväntades av mig i Medicinsk grundkurs 

                 Nästan aldrig      0   1    2    3     4        Nästan alltid 

2. Jag hade klara specifika delmål att nå i kursen 

                 Nästan aldrig      0   1    2    3     4        Nästan alltid 

3. Delmålen jag hade för kursen var utmanande, men ändå resonabla ( inte för svåra eller 

för lätta) 

            Nästan aldrig     0   1    2    3      4        Nästan alltid      

4. Att arbeta mot mina mål gjorde att kursen blev roligare, än om jag inte hade gjorde det    

Nästan aldrig     0    1    2    3     4           Nästan alltid 
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5. Jag fick klara instruktioner vad som krävdes för att nå mitt mål 

            Nästan aldrig      0    1    2    3     4           Nästan alltid 

6. Det fanns alltid utrymme att prata om min målsättning med kursen 

            Nästan aldrig      0    1    2    3     4           Nästan alltid 

7. Jag fick beröm när jag uppfyllde mina delmål 

            Nästan aldrig      0    1    2    3     4           Nästan alltid 

8. Jag fick ständiga återkopplingar, hur jag låg till för att nå mitt mål 

             Nästan aldrig     0    1    2    3     4           Nästan alltid 

9. Jag kända mig stolt när jag fick återkoppling, att jag hade nått mina delmål 

            Nästan aldrig      0    1   2   3    4               Nästan alltid 

10. Jag upplevde att mitt sätt att arbeta i kursen räckte att nå mitt slutliga mål   

Nästan aldrig      0   1   2   3    4                 Nästan alltid 

 

Bilaga 2  

FÖLJEBREV TILL ENKÄTEN KRING ARBETSMOTIVATION  

HEJ! 

Jag heter Annika Styf, läser Psykologi C på Mittuniversitetet i Östersund, där jag gör en 

uppsats kring arbetsmotivation 

Jag har valt att försöka se på skolans miljö och hur elever på en gymnasieskola kan uppleva 

arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, genom att jämföra ett kärnämne och ett 

karaktärsämne för två program. 
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Det finns en samhällsdebatt om kärnämnena är viktiga och om de behövs, att vissa program 

istället skulle läsa mer yrkesinriktade ämnen än kärnämnen. 

Min fråga är, har det någon betydelse på vilket program man går om man som elev känner 

mer arbetsmotivation till sitt karaktärsämne än till ett kärnämne? 

Går det att se någon koppling mellan arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, mellan ett 

kärnämne och ett karaktärsämne i förhållandet till det betyg man har fått i ämnena? 

Det är helt frivilligt att svara på frågorna, men du som deltar och svarar på enkätfrågorna 

kommer att vara anonym, dina svar kommer att förstöras efter att jag har sammanställt svaren. 

TACK PÅ FÖR HAND / Sundsvall den 07.05.14 

       Annika Styf 

 

Bilaga 3  

MA1203 - Matematik C 

100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:5 

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och 

vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i 

tidigare kurser 

kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt kunna tillämpa 

dessa vid problemlösning 

kunna ställa upp, förenkla och använda uttryck med polynom samt beskriva och använda 

egenskaper hos några polynomfunktioner och potensfunktioner 
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kunna ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck samt lösa polynomekvationer av 

högre grad genom faktorisering 

kunna använda matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana som bygger på 

summan av en geometrisk talföljd 

känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av 

matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang 

kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata för en 

funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen och dess graf 

kunna härleda deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av 

funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur 

talet e införs 

kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde numeriskt då 

funktionen är given genom sin graf 

kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika tillämpade 

sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel.  

 

OMV1209 - Medicinsk grundkurs 

100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:99 

Mål 

Mål för kursen  

Kursen skall ge kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kursen skall också 

ge kunskap om vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt förståelse för vikten 

av ett hygieniskt arbetssätt. Kursen skall ge kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och om 

läkemedel. Kursen skall även ge kunskap om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser i 

händelse av katastrof och krig. 
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Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

ha kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion samt känna till människans 

normala fysiska utveckling från livets början till dess slut 

ha kunskap om vanligt förekommande mikroorganismer och deras spridningsvägar samt ha 

god insikt och erfarenhet av att förebygga smittspridning 

ha kunskap om och förmåga att uppfatta fysiska och psykiska tecken på vanliga 

sjukdomstillstånd 

ha grundläggande kunskap om vanligt förekommande läkemedel, deras verkningssätt, 

användningsområden och biverkningar samt känna till läkemedelslagstiftning 

ha kunskap om och erfarenhet av första hjälpen till skadad och akut sjuk 

ha kunskap om och erfarenhet av behandlingar och provtagningar 

ha kännedom om och kunna använda vanligt förekommande medicinsk terminologi 

ha kännedom om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser i händelse av katastrof och krig.  

Skolverket 

Engelska  

Ämnets syfte 

Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt 

skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk i världen. Förmåga att använda 

engelska är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga 

internationella kontakter av olika slag. Ämnet engelska har därför en central roll i den svenska 

skolan. Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och 

sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer 

internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker 

genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. Utbildningen i 
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engelska har dessutom som syfte att vidga perspektiven på en växande engelsktalande 

omvärld med dess mångskiftande kulturer. 

Utbildningen i engelska skall dessutom leda till att språket blir ett redskap för lärande inom 

olika kunskapsområden. Alla elever behöver även förmåga att på egen hand bygga vidare på 

sina kunskaper efter avslutad skolgång. Ämnet syftar därför också till att eleven skall 

vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig engelska. 

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven 

utvecklar sin förmåga att kommunicera och interagera på engelska i skiftande sammanhang 

kring varierande frågor och i olika situationer, 

fördjupar sin förståelse av engelska som talas i olika delar av den engelskspråkiga världen och 

förbättrar sin förmåga att tillgodogöra sig sådant innehåll som förmedlas i olika medier, 

utvecklar sin förmåga att delta i samtal, diskussioner och förhandlingar och på ett nyanserat 

sätt uttrycker egna åsikter och bemöter andras, 

utvecklar sin förmåga att tala välstrukturerat och med anpassning till ämne och situation, 

fördjupar sin förmåga att läsa, förstå och kritiskt reflektera över texter på sakprosa och 

facktexter inom egna intresse- och kompetensområden eller inom studieinriktningen, 

förbättrar sin förmåga att med god behållning läsa skönlitteratur på engelska och reflektera 

över texterna ur olika perspektiv, förfinar sin förmåga att uttrycka sig i skrift i olika 

sammanhang samt utvecklar sin språkliga medvetenhet och kreativitet, 

utvecklar sin förmåga att analysera och bearbeta språket mot allt större tydlighet, variation 

och formell säkerhet, 

reflekterar över levnadssätt, kulturtraditioner och samhällsförhållanden i engelskspråkiga 

länder samt utvecklar fördjupad förståelse och tolerans för andra människor och kulturer, 
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tar allt större ansvar för att utveckla sin språkliga förmåga. 

 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Det engelska språket och olika kulturyttringar från engelskspråkiga länder finns lätt 

tillgängliga i det svenska samhället. Eleverna stöter idag på många varianter av engelska 

utanför skolan. De möter engelska i skiftande sammanhang: i teve, i filmer, i musikens värld, 

via internet och datorspel, i läsning av texter och vid kontakter med engelsktalande. Ämnet 

engelska ger en bakgrund till och ett vidare perspektiv på de samhälls- och kulturyttringar 

som eleverna omges av i dagens internationella samhälle. I ämnet ingår både att granska det 

innehåll som språket förmedlar och att språkligt dra nytta av det rika och varierade utbud av 

engelska som ungdomar och vuxna möter utanför skolan. 

Engelska bör inte delas upp i separata moment som lärs in i en given turordning. Både yngre 

och äldre elever berättar och beskriver, diskuterar och argumenterar, även om det sker på 

olika sätt, på olika språkliga nivåer och inom olika ämnesområden. 

De olika kompetenser som ingår i en allsidig och kommunikativ förmåga har sin motsvarighet 

i ämnets struktur. Till dessa hör förmågan att behärska språkets form, dvs. vokabulär, 

fraseologi, uttal, stavning och grammatik. I ämnet utvecklas även kompetensen att bilda 

språkligt sammanhängande helheter vilka efter hand i fråga om innehåll och form allt bättre 

anpassas till situation och mottagare. När de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver 

eleven kompensera detta genom att använda strategier som omformuleringar, synonymer, 

frågor och kroppsspråk. Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna 

kulturella erfarenheter och kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden och leder på 

sikt till förståelse för olika kulturer och interkulturell kompetens. En ytterligare kompetens är 

medvetenhet om hur språkinlärning går till.  

Ämnet engelska är uppdelat i tre kurser. 

Engelska A är en bred kurs som bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande 

kunskaper. Kursen motsvarar steg 5. Eleven fortsätter att bygga upp förmågan att 

kommunicera på engelska i olika situationer. Kursen skall öka elevens tilltro till den egna 
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språkliga förmågan i engelska. Kursen ger tillfälle till läsning för glädje, kunskaper och 

kulturkännedom. Engelska A är en kärnämneskurs. 

EN1201 - Engelska A 

100 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:4 

  

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall förstå tydligt tal, från olika regioner, om ämnen som inte är helt obekanta vilja, 

våga och kunna utan förberedelse delta i samtal om bekanta ämnen och utbyta information, 

personliga åsikter och erfarenheter 

kunna efter förberedelse muntligt informera om eller beskriva ett ämnes- eller intresseområde 

och visa prov på anpassning av språket efter situationens krav 

kunna läsa och tillgodogöra sig texter med varierat sakinnehåll, särskilt sådana texter som 

anknyter till studieinriktningen eller egna intresseområden 

kunna läsa och förstå lättillgänglig skönlitteratur och genom litteraturen förvärva kunskaper 

om kulturtraditioner i engelskspråkiga länder 

kunna formulera sig i skrift för att informera, instruera, argumentera och uttrycka känslor och 

värderingar samt ha förmåga att bearbeta och förbättra den egna skriftliga produktionen 

ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i engelskspråkiga 

områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer 

kunna medvetet använda och utvärdera inlärningssätt som befrämjar inlärningen 

kunna självständigt hämta information från olika källor samt bearbeta och strukturera den 

information som tagits fram 
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