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ABSTRACT 
 
Syftet med detta arbete har varit att belysa pojkars uppfattning om 
nyttan med skolan, vad som motiverat dem att gå till skolan, och om 
skolan bör vara frivillig.  
 
Detta är en kvalitativ intervjuundersökning som gjordes i södra 
Sverige. Sex pojkar i år nio deltog och delgav sina tankar och 
uppfattningar kring ovanstående ämnen. 
 
Resultatet visar att samtliga pojkar ansåg att de lärde sig mycket i 
skolan, och att det var viktigt att få bra betyg för att kunna söka 
vidare och gå på det gymnasieprogrammet de ville. Det framkom 
också att skolan ska vara obligatorisk så att alla elever har samma 
chans till utbildning och inte hamnar i svårigheter. Pojkarna 
uppfattade att det fanns olika typer av kunskap. De ansåg att det var 
viktigt att ha baskunskaper i olika ämnen och  kunskaper för att 
klara av den framtida vardagen och arbetslivet. 
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1 INTRODUKTION 
 

”Ja, men förstår du inte att du måste gå i skolan.” 
”Varför måste man gå i skolan?” 
”För att lära sig saker och ting förstås.” 
”Vad då för saker”, undrade Pippi. 
”Allt möjligt”, sa polisen, ”en hel massa nyttiga saker, multiplikationstabellen 
till exempel”. 
” Jag har klarat mig så bra utan nån pluttifikationstabell i nio år” så Pippi. ”Och 
då går det nog i fortsättningen också”. 
”Ja, men tänk så tråkigt det ska bli för dej att vara så okunnig. Tänk när du blir 
stor en gång, och någon kanske kommer och frågar dej vad huvudstaden i 
Portugal heter och du då inte kan svara.”(Lindgren, 1945, s.31) 

 
 
Citatet är hämtat ur Pippi Långstrump. Detta samtal utspelar sig hemma hos Pippi 
när poliserna är där för att hämta henne till barnhemmet. De diskuterar också att 
Pippi måste börja skolan, för det har tanterna och farbröderna i staden bestämt; så att 
hon kan lära sig nya saker. 
 
Hur ser elever som har gått nio år i grundskolan på vad de har lärt sig och vad de ska 
använda sina kunskaper till? Jag blev nyfiken på hur pojkar i år nio ser på vad 
kunskap är och vad som motiverat dem till att gå till skolan under alla dessa år.  
Frågan väcktes i höstas när jag gjorde min VFU i en etta. Jag diskuterade med min 
handledare om vad dessa barn har för förväntningar på skolan och vad de ska lära sig 
i skolan. Det kan tyckas märkligt att jag valt att göra en studie bland elever i år nio, 
eftersom jag läser på lärarprogrammet för de lägre åldrarna, men jag känner starkt att 
få ta del av deras uppfattningar och erfarenheter efter att nästan ha  genomgått hela 
grundskolan. Dessa elever har ju också kommit som sjuåringar till skolan med olika 
förväntningar och som kommer att slussas vidare upp till de högre klasserna av bl.a. 
mig. 
 
Under våren -08 har jag följt TV-programmet ”Klass 9A”. TV-tittarna har fått följa 
en niondeklass i Malmö och deras nyinsatta lärare. Hela projektet går ut på att Klass 
9A ska bli en av Sveriges bästa klasser. Programmet väckte mitt intresse och vi har 
diskuterat vissa avsnitt i min seminariegrupp. Är det möjligt att alla elever i klassen 
ska få MVG i alla ämnen inom loppet av tre månader? En av lärarna i programmet 
tyckte att övervägande delen av eleverna hade stora ”kunskapshål” i ämnena han 
undervisade i. Vilken typ av kunskap får dessa elever med sig? Lär sig eleverna för 
att få bra betyg eller lär de sig för att ha nytta av kunskaperna resten av sina liv? 
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur pojkarna i denna studie uppfattar nyttan 
med skolan, vad som motiverat dem att gå till skolan, om de har nytta av de 
kunskaper de lär sig i skolan och om skolan bör vara frivillig. 
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2 BAKGRUND 
 
Jag kommer i detta kapitel att förklara olika begrepp som motivation, olika sätt att se 
på kunskap och skolans uppdrag förr och nu.  
 

2.1 Motivation 
 
Ordet motivation kommer från det latinska ordet ”movere” och betyder röra 
(Kaufman och Kaufman, 1998). Det finns många olika teorier kring motivation men 
en teori som har haft stor betydelse är Abraham Maslows behovsteori, se figur 1 
nedan. Imsen (2002) menar att Maslow delar in människans behov i fem 
huvudkategorier, vilka i sin tur kan delas upp ytterligare till så kallade bristbehov och 
växtbehov. Imsen förklarar att bristbehoven är våra livsnödvändiga betingelser 
medan växtbehoven kan handla om hur vi utvecklas, att vi blir bekräftade av andra 
och att vi förstår världen runt omkring oss. Maslows behov rangordnas på så sätt att 
människans mest grundläggande behov måste tillfredställas innan de övriga behoven 
aktiveras. 
 

Figur 1. (Fritt efter Nationalencyklopedin, 1990). 13:e bandet. 
 
 
 
Kaufman och Kaufman (1998) och Imsen (2002) förklarar att de fysiologiska 
behoven innefattar människans biologiska drifter och är grunden för överlevnad, tex. 
mat, dryck och luft. Trygghetsbehovet aktiveras när en minimalnivå av de 
fysiologiska behoven är tillfredställda. Det kan handla om att barnet har tydliga 
gränser att förhålla sig till, trygghet, regler och trygga omgivningar där individen 
känner sig fysiskt och psykiskt säker. 
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Imsen (2002) förklarar att motsatsen till trygghet är ångest. Människan strävar efter 
att vara någorlunda ångestfri. De två första behoven, de så kallade bristbehoven, 
måste vara tillfredställda för att individen ska söka sig uppåt i hierarkin. Behov av 
kärlek och social anknytning innebär att individen är i behov av kamrater, kollegor 
och partners. Imsen menar att Maslow motiverar detta behov med att människor är 
sociala varelser. Det fjärde behovet, behov av uppskattning och positiv 
självuppfattning innebär att individen utvecklar de personliga egenskaperna och har 
en så positiv självuppfattning som möjligt. Imsen kallar det sistnämnda behovet för 
ett överflödsbehov eftersom detta behov inte har något att göra med att upprätthålla 
livet. Det handlar om att förverkliga sig själv, eller i yrkeslivet och att ha långsiktiga 
mål. Maslows behovshierarki finns inte i oss när vi föds utan skapas i samspel med 
andra människor under barnets första levnadsår (a.a.). 
 
Imsen (2002) menar att motivation är när förnuft och tankar länkas samman och ger 
engagemang åt handlingar vi utför. Hon menar också att det ligger förväntningar före 
genomförandet, i själva genomförandet och efter genomförandet. Det är med hjälp av 
motivationen som människan håller liv i en aktivitet och som gör den meningsfull. 
När man talar om motivation skiljer man på inre och yttre. Den inre motivationen 
styrs av att  barn vill och har behov av utveckling och lärande. Dessa aktiviteter hålls 
vid liv med hjälp av motivationen och intresset barnet har, och upplevs som roliga 
och meningsfulla. Den yttre motivationen består av att barnet ser aktiviteten eller 
lärandet som ett måste, och förväntar sig någon typ av belöning när målet är uppnått. 
Gemensamt för inre och yttre motivation är att, den inre glädjen eller framtida 
belöningen ligger till grund för aktiviteter.    
 
Jenner (2004) menar att motivation består av tre samverkande faktorer. Den första 
faktorn handlar om den inre faktorn, den som sätter igång själva handlandet eller 
beteendet. Drivkraften att nå ett mål. Den andra faktorn av motivation är en 
målsträvan, att det som individen gör har en mening och har ett mål. Jenner skiljer på 
inre mål, vilket innebär självförverkligande, stolthet och glädje, och yttre mål som 
fungerar som belöningar, pengar, presenter eller höga betyg. Den tredje faktorn är en 
växelverkan mellan individens drivkraft och mål. Drivkraften och målet hänger 
samman med  individens självförtroende och om det uppsatta målet lyckas uppnås 
eller inte. Jenner menar att motivationens baksida är misslyckandet. När människor 
står inför viktiga val gör de en så kallad ”vinst-förlust-kalkyl”. Hur stor är 
sannolikheten att jag lyckas och är det värt besväret, är frågor som vi ställs inför. Det 
handlar inte så mycket om att vi inte vill uppnå målet utan vi vill skydda oss från 
nederlaget och besvikelsen över att inte lyckas (a.a.). 
 

2.1.1 Prestation och könsskillnader 
 
Enligt Imsen (2002) har tidigare forskning angående prestationsmotivation bara 
gjorts på pojkar. Det manliga könet har varit normen för olika teorier och att de 
skulle ha större framgångsmotivation än flickor och kvinnor. Det finns inga tydliga 
empiriska belägg för detta antagande.  
 
Det visar sig att flickor och pojkar uppfattar sin skolsituation olika. När en duktig 
pojke uppfattar skolarbetet lätt visar det sig att en duktig flicka anser skolarbetet 
medelsvårt. Flickor glider inte genom skolan i samma utsträckning som pojkar gör 
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eftersom flickorna oftast är mer motiverade även om de inte vet hur slutresultatet 
blir. Imsen hänvisar till en studie som gjordes av Torgrim Gjesmes som visade att 
högpresterande flickor aktiverar sin ångest maximalt om man jämför med 
medelduktiga flickor eftersom dessa inte anser sig kunna misslyckas med skolarbetet 
som är för svårt. En annan förklaring som Martina Horner presenterade var att flickor 
eller kvinnor som är  ambitiösa och prestationsinriktade bryter mot vårt 
västerländska könsrollsmönster (a.a.). 
 
I en rapport skriven av Forsberg och Johansson (2006) undersöktes bl.a. varför  
flickors prestation generellt är bättre än pojkars. De har en  förklaring till att flickor 
presterar bättre än pojkar, nämligen att omgivningen förväntar sig detta och att 
flickor mognar fysiskt och psykiskt tidigare än pojkar. Det kan betyda att flickorna 
har ett bestämt mål med skolarbetet och skapar motivation för att få bra betyg.  
Björnsson (2005)  menar att det råder en anti-plugg kultur bland pojkar. De anses 
vara mesiga om de lägger ner tid på att studera och kan bli mobbade av sina kamrater 
om de studerar. Björnsson anser vidare att det är lättare för flickor att kombinera sin 
popularitet med studier.  
 

2.2 Vad är kunskap? 
 
Imsen (2003) förklarar att skolan har tre huvudfunktioner. Den första funktionen är 
den så kallade reproduktiva funktionen, vilket innebär att lärare och samhälle har till 
uppgift att förmedla kunskap till eleverna. Den andra funktionen är en produktiv 
funktion och med det menas att samhället ska förses med den kompetens som är 
nödvändig för att fortbestå. Den tredje funktionen är en identitetsskapande funktion, 
som innebär att den enskilde individen får möjlighet att utvecklas till en enhetlig, 
oberoende person. Dessa tre funktioner kräver någon slags kunskapsförmedling. Den 
svårlösta frågan blir då vilken kunskap som ska förmedlas. I dagens mångkulturella 
samhälle är det många grupper som vill att deras kultur/religion skall få utrymme i 
undervisningen. 
 
 Genom åren har många betydelsefylla teoretiker, psykologer, filosofer och 
pedagoger lagt fram teorier på vilket sätt barn lär bäst och vilken typ av kunskap som 
anses vara nödvändig. Med tanke på senare års snabba ekonomiska och teknologiska  
utveckling, anses det viktigt med en hög allmänbildningsnivå hos barn och 
människor överlag. De naturvetenskapliga ämnena har också hög prioritet (a.a.). 
 
Det finns många olika perspektiv och traditioner på det teoretiska/praktiska 
skolinnehållet. Den förmedlingsorienterade traditionen har sin grund i teorier som 
ligger till grund för kunskapsförmedlingen i skolan. Synen på kunskap har 
utvecklats, så till vida att man från början betraktat kunskap som en del av att nå 
”personlig frälsning”, till att istället inse att människan behöver kunskap för att 
utvecklas och bli samhällsorienterad (a.a.). 
 
Fröbel (1782-1852) ansåg att barnet utvecklas med hjälp av sina inre egenskaper. 
Redan vid födseln bär barnet inom sig det som hon kan bli. Detta är ett slags 
gudomligt och romantiskt  sätt att se på barnet och dess förmåga. Barnets utveckling 
sker genom att låta barnet leka fritt och erbjuda naturliga aktiviteter. Dagens 



 7

undervisning ska vara lyhörd, känslig och  utgå från barnets intresse och behov av 
aktivitet (a.a.). 
 
Aktivitetspedagogiken med John Dewey (1859-1952) i spetsen sätter barnets 
erfarenheter i centrum. Om inte barnet är aktivt sker ingen utveckling. Den bästa 
utvecklingen sker när barnet får arbeta eller experimentera med olika material och på 
så sätt få egna erfarenheter av arbetet. Deweys mest kända tes är ”learning by doing”.  
Dewey menar att barnet blir passivt genom att arbeta efter väl utarbetade metodiska 
steg. Barnet skaffar sig också erfarenheter genom det sociala samspelet med andra 
barn (a.a.). 
 
 Lindqvist (2003) menar att Vygotskij (1896-1996) förespråkade att skolan skulle 
riva murarna och skapa kontakter utåt i samhället och internationellt för att inte bli en 
isolerad ö. För att arbeta aktivitetspedagogiskt måste undervisningen knyta an till 
redan kända ämnen för barnet. På så sätt förflyttas barnets intresse till ett nytt 
intresseområde, vilket enligt Vygotskij är utgångspunkten och metoden för 
undervisningen. 
 
Dialogpedagogikens främste förespråkare, Paolo Freire, menar att syftet med denna 
pedagogik går ut på att läraren och eleverna tillsammans bestämmer stoffet de ska 
arbeta med. Läraren utgår från elevernas intresse och deras förståelse och situation 
(Imsen, 2003). 
 
Imsen (2003) beskriver att nyttoperspektivet i skolans innehåll utgår ifrån väl gjorda 
analyser av vilka kompetenser samhället behöver. Detta sätt att tänka slog igenom 
när de målorienterade läroplanstraditionerna hade sin genomslagskraft. 
Nyttoperspektivet går inte bara ut på att individen ska ha tillräckligt med kunskaper 
för att förbättra samhället, utan också ha kunskaper som denna har nytta av i hemmet 
eller på fritiden. 
 
I en artikel skriver professor Ulf P Lundgren (2002) att skolan kom till i ett fattigt 
kunskaps- och informationssamhälle. Idag måste skolan istället anpassas till ett 
kunskaps- och informationsrikt samhälle. Samhället kräver mer kunskap och den 
måste ständigt förnyas, eftersom den enligt Lundgren kan ses ha en sista 
förbrukningsdag. Begreppet kompetens, förr kallat baskunskaper eller basfärdigheter,  
används numera flitigt och innebär enligt Lundgren, förmågan att lära om och att 
som människa ha tillräckligt med kunskap och förmåga att leva och verka i ett allt 
mera osynligt och differentierat samhälle.  
 
Enligt Imsen (2003) finns det tre former av kunskap som den tyske pedagogen Klafki 
(född 1927) arbetade fram. Den första formen av kunskap kallar Klafki för materiell 
bildning. Med det menar han, att  bildning utgår från ”möten med kultur- och 
samhällsliv…”(a.a. s 241). Den andra formen av kunskap enligt Klafki är den 
formella bildningen. Den utgår från elevens inre förmåga och det är den som ska 
utvecklas. Det handlar också om att utveckla elevens tankeförmåga, vilja att lära och 
förmåga till koncentration. Dessa färdigheter är viktiga att öva upp eftersom barnet 
har livslång nytta av dem. Den tredje och sista formen för kunskap är kategoriell 
bildning. Denna form kan förklaras med att det är svårt att tillägna sig kunskap utan 
en metod och ” det finns ingen inlärningsprocess utan något som ska läras…”(a.a. s 
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242). Det blir ett samspel mellan den materiella och formella bildningen och ingen 
av dessa former kan utesluta den andra.  
 
 

2.3 Skolans uppdrag förr och nu 
 
Tanken att utbilda barn och ungdomar har funnits länge. Enligt Elmeroth, Eek-
Karlsson, Olsson, Valve (2006) hade Sokrates född 470 f. Kr. en idé om att utbilda 
barn för att leda demokratin och utvecklingen framåt. Andra kända personer som 
förespråkade skolgång för barn var bl.a. Johan Amos Comenius (1592-1670), Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) och John Dewey (1859-1952). Enligt Comenius 
skulle läraren undervisa om tro, gudsfruktan och seder. Rousseau menade att 
huvudsyftet med undervisningen var att få fram dugliga medborgare som skulle klara 
av framtidens krav. Dewey menade att vikten på undervisningen skulle läggas så att 
barnen fick träna sig på att samarbeta och att få tillräckligt med kunskaper som var 
användbara för dem. 
 
Enligt Elmeroth m.fl. (2006) fanns i 1686 års kyrkolag beslut om att barnen skulle 
lära sig läsa. Undervisningen bedrevs av kyrkan och syftet var att barnen skulle 
kunna läsa katekesen, lyda överklassen och kyrkan och sprida den kristna tron. 1723 
ökades kraven på läskunnigheten. Barnen och de vuxna på gårdarna skulle kunna 
läsa och citera ur Luthers lilla katekes. Prästen gick runt i byarna och hade husförhör 
och antecknade noga varje individs kunskaper om kristendom och läsförmåga. 
 
Under 1700-talet visade det sig att hemmen inte klarade av att lära barnen läsa. 
Under 1800-talet utvecklades det svenska samhället, flera dagstidningar startades och 
för att ha kontroll på befolkningen infördes 1842 den obligatoriska folkskolan i 
Sverige. Tidigare hade det funnits läroverk, men de var bara tillgängliga för barn 
som kom från välbärgade familjer. Syftet med införandet av folkskolan var att 
barnen skulle fostras till lydnad och en stark tilltro till kyrkan och staten (a.a.). 
 
Dagens skola har andra uppdrag i jämförelse med 1842 års folkskola. I Lpo 94, 
läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står 
det att: 
 

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en 
grund för fortsatt utbildning (Utbildningsdepartementet, 1998, s.11).  

 
 
Elmeroth m.fl. (2006) menar att eleverna ska få så positiva upplevelser som möjligt 
av all undervisning. De ska förstå centrala begrepp och kunna se strukturer och 
använda dessa som verktyg i intellektuella sammanhang. För att kunna bli en aktiv 
och demokratisk samhällsmedborgare anses den kommunikativa förmågan vara 
viktig. Lpo 94 och kursplanerna för alla ämnen ger direktiv om vad eleverna ska lära 
sig under sin skolgång i grundskolan.  
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3 PROBLEM 
 
Syftet med denna rapport är att belysa niondeklassares uppfattning om nyttan med 
skolan. Vidare vill jag få svar på: 
 
• Vad motiverar elever att gå till skolan? 
• Hur uppfattar pojkarna att de har nytta av de kunskaper de lär sig i skolan? 
• Anser eleverna att skolan bör vara frivillig? 
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4 METOD 
 
I detta kapitel kommenterar jag mitt val av metod, hur jag har genomfört 
undersökningen och beskriver undersökningsgruppen. 
 
För att nå mitt syfte med denna rapport valde jag att göra en kvalitativ studie i form 
av en intervjuundersökning. Enligt Patel och Davidsson (2007) går den kvalitativa 
undersökningen ut på att få en djupare förståelse av helheter, och att kunna analysera 
dem. Enligt Starrin och Svensson (1994) är målet med en kvalitativ undersökning att 
hitta variationer, strukturer och processer som ännu inte är kända företeelser. Kvale 
(1997) menar att den kvalitativa metoden är känslig för den intervjuade personen och 
lämpar sig bäst vid en empirisk dialog. Undersökningspersonerna har möjlighet att 
tala fritt och öppet, vilket jag vill uppnå med denna metod. Patel och Davidsson 
(2007) förklarar att graden av strukturering, dvs. att frågorna är fria för de 
intervjuade att tolka utifrån tidigare erfarenheter och inställning, är lägre i en 
kvalitativ studie i jämförelse med en kvantitativ studie.  
 

4.1 Urval och undersökningsgrupp  
 
Jag började med att skicka ett brev till rektorn på den skolan där jag ville genomföra 
mina intervjuer (se bilaga 1). Efter ett par dagar fick jag negativt besked av rektor där 
hon förklarade att inte kunna ta emot mig pga. att skolan genomför egna elevenkäter 
och att det skulle bli för mycket för eleverna. Jag tog då kontakt med tre andra skolor 
varav en rektor välkomnade mig och godkände att jag intervjuade eleverna. Rektorn 
hänvisade mig till en lärare, som lovade att informera eleverna så att de på förhand 
kände till innehållet i intervjuerna. Jag berättade för läraren att jag ville intervjua sex 
pojkar i år nio. Eftersom skolan var treparallellig träffade jag två pojkar från varje 
klass som frivilligt ställde upp på att bli intervjuade. 
 
Det hade varit intressant att intervjua sex flickor och sex pojkar i år nio för att se om 
flickor och pojkar uppfattar kunskap, motivation och nyttan av att gå i skolan lika 
eller olika men pga. begränsad tid för rapportarbetet valde jag att intervjua enbart 
pojkar. Anledningen till att jag valde att bara intervjua pojkar var att jag ville se om 
det fanns några generella likheter eller olikheter i elevernas svar och valde därför att 
bara intervjua pojkar. Enligt Trost (1997) kan materialet forskaren erhålla vara 
svårhanterligt om för många personer deltar. Det är bättre att ha färre väl genomförda 
intervjuer än många mindre bra. 
 

4.2 Undersökningsförfarande 
 
Innan intervjutillfällena åkte jag till skolan för att träffa pojkarna som ville delta i 
studien. Jag ville presentera mig för dem och förklara vad studien gick ut på. Det var 
eleverna själva som bestämde dag och tid för intervjuerna. 
 
För att få svar på mina frågor kände jag det inte relevant att göra en enkätstudie. 
Eleverna fick styra ordningen på samtalet och mina följdfrågor formulerade jag 
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beroende på tidigare svar. Enligt Patel och Davidsson (2007) hade mina frågor låg 
grad av standardisering.  
 
För att förstå och ge varje elev utrymme för att tala och svara på frågorna valde jag 
att intervjua eleverna enskilt. Trost (1997) menar att vid gruppintervjuer är det lätt att 
de intervjuade kan påverka varandra vilket kan leda till att någon person i gruppen 
inte svarar ärligt. 
 
Enligt Holme och  Solvang  (1995) är det en fördel om intervjupersonerna är villiga 
att tala om privata uppfattningar och har en förmåga att uttrycka sig verbalt. För att 
inte gå miste om viktiga data under intervjun använde jag mig av bandspelare och 
spelade in alla intervjuer. Jag frågade alla elever om lov att spela in samtalen. Ett 
alternativ hade varit att filma alla intervjuer. Jag kände att jag inte ville utsätta 
eleverna för det eftersom fokus då läggs på hur man ser ut i håret, klädsel och andra 
oväsentligheter i detta sammanhang. Enligt Trost (1997) kan det vara lämpligt att 
träffa eleverna på skolan där de känner sig trygga och bekväma. Jag berättade för 
eleverna om syftet med min uppsats och deras betydelse för att jag skulle kunna 
genomföra arbetet.  
 

4.3 Databearbetning 
 
Efter varje intervju avidentifierade jag intervjupersonerna och varje pojke fick ett 
nummer mellan 1-6. Patel och Davidsson (2007) anser det vara lämpligt att skriva ut 
intervjuerna allteftersom de är genomförda, eftersom de då fortfarande är i färskt 
minne och för att kunna ha allt material tillgängligt. Efter att ha skrivit ut alla 
intervjuerna och efter ett flertal genomläsningar kunde jag finna likheter och 
olikheter i svaren och kategorisera dem under rubriker. 
 

4.4 Reliabilitet och validitet  
 
Trost (1997) menar att reliabiliteten eller tillförlitligheten i undersökningar ska vara 
stabila,  dvs. inte utsättas för slumphändelser, den som intervjuar ska fråga på samma 
sätt och intervjusituationen ska vara densamma för alla som blir intervjuade. Alla 
pojkar intervjuades under samma förutsättningar men följfrågorna varierade lite 
beroende på vad vi pratade om under intervjun. Eftersom alla pojkar hade samma 
förutsättningar och att jag genomförde intervjuerna lika tycker jag att reliabiliteten är 
god i denna studie. 
 
Validiteten eller giltigheten innebär att forskaren mäter det hon avser att mäta med 
hjälp av olika instrument eller frågor. Enligt Trost (1997) strävar forskaren att få veta 
vad de intervjuade personerna menar eller hur de uppfattar ord, begrepp eller 
företeelser. Jag anser mig ha uppfattat och tolkat svaren så att jag har fått svar på 
mina frågor. Jag vet inte hur läraren som hjälpte mig att informera eleverna om 
denna intervjustudie gjorde sitt urval bland de intresserade eleverna. Valdes två 
pojkar från varje klass medvetet eller ej? Det kan jag inte stå till svars för. Jag är inte 
säker på att jag hade fått helt andra svar på mina frågor om andra pojkar än dessa sex 
i studien hade deltagit. 
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5 RESULTAT 
 
Här följer en sammanställning av intervjusvaren. Jag väljer att presentera svaren 
utifrån olika kategorier. Jag redogör hur pojkarna svarar på frågorna angående 
kunskap, motivation, och slutligen synen på grundskolan. Sammanställningen är 
varvad med belysande citat. 
 

5.1 Kunskap 
 
Pojkarna tycker det är svårt att besvara vad kunskap är eftersom de tycker att frågan 
är stor och omfattande. 
 

… kunskap visste jag inte så mycket om, fniss, vad kunskap är, det är ju liksom , 
kunskap, nä det vet jag inte. Stort ord. Det är ju många olika saker…nä, jag vet 
inte (pojke 5). 

 
 Kunskaper behövs för att få en bra utbildning och det man lär sig ska man ha nytta 
av för att förstå samband och klara av vardagslivet. Pojkarna är överens om att det de 
lär sig i skolan är kunskap men ibland kan det vara svårt att se meningen med vissa 
saker eller områden de läser om. Många frågor som var, när och hur ska dessa 
kunskaper användas uppstår.  
 

Jag tycker det är viktigt att man kan utnyttja , att man inte sitter och läser på en 
massa saker som man inte kan använda sen, det känns onödigt (pojke 4). 

 

5.1.2     Olika kunskaper 
 
Det finns olika typer av kunskaper som är viktiga. Det kan röra sig om hur vi 
medborgare kan påverka vilka som ska styra Sverige.  
 

…det är viktigt om kunskap om politik, man måste ha mycket bra kunskap för 
man måste ju kunna lägga sin röst och delta i valen och det, påverka. Det är inte 
bra att vara soffliggare (pojke 6). 

 
Språkkunskaper, framförallt i svenska och engelska är andra viktiga kunskaper som 
pojkarna anser är viktiga och vad man behöver veta för att klara av vardagslivet och 
arbetslivet. 
 

…hur man betalar räkningar och hur man ska klara sig, det tycker jag är kunskap 
(pojke 2). 

 
 
 Allmänna baskunskaper i de olika ämnena men också att veta hur man ska vara som 
människa. 
 

…den som är viktigast är väl, det är ju hur man ska bete sig som människa och 
sådär, det är viktigast (pojke 5). 
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5.2 Livskunskap 
 
Eleverna tycker att de lär sig mycket i skolan. Läsa, skriva och räkna är grunden för 
en bra utbildning. Två av pojkarna tycker att allt de kan har de lärt sig i skolan.  
 

Allt man lär sig i skolan borde/är kunskap (pojke 1). 
 
 
Det gäller att få en bra grund och bra baskunskaper att stå på för att få ut så mycket 
som möjligt av skolan. Det är inte bara i skolan man lär sig utan TV, radio, medier 
och olika miljöer bidrar till att eleverna inhämtar nya och andra kunskaper. 
 

Du lär dig ju kunskaper i skolan men du lär dig det även i vardagslivet, du får ju 
kunskaper om allt hela tiden. Ju mer du lever livet eller vad man kan säga (pojke 
6). 

 
Genom livserfarenhet ökar förståelsen till hur saker och ting hänger samman och det 
är viktigt att vara allmänbildad och kunna delta i samtalsämnen. 
 

…det kan ju alltid vara kul att briljera om man har mycket bra kunskaper om 
någonting. Om du är inlärd på något ämne och så kommer det ämnet plötsligt 
upp i vardagen liksom, då är det kul och vara bra i det ämnet (pojke 6). 

 
 

5.2.1 Livslångt lärande 
 
 
Nyttan med att gå i skolan är, att eleverna får kunskaper och en utbildning för att 
kunna söka vidare till gymnasiet. Pojkarna ser framåt i tiden och vill ha 
gymnasieutbildning och högskoleutbildning för att få jobba med det de vill. En pojke 
menar  att det man lär sig kommer man ha nytta av resten av sitt liv, på ett eller annat 
vis. 
 

Ja, man lär sig ju väldigt mycket i skolan. Det är kunskaper man har nytta av 
resten av livet (pojke 1). 

 
Fram till år 6-7 lärs grunderna in i olika ämnen och sedan sker en fördjupning eller 
vidareutveckling av dessa ämnen i år 8-9.  
 

Man har väl lärt sig mycket, det viktigaste man lärt sig var upp till 6 och 7 var 
lite viktigt och sen har det bara flutit på. Det har varit repetition det sista, man 
har utvecklat det som man har lärt sig (pojke 4).  

                                                              
 
 
 
 
 
 



 14

5.3 Motivation 
 
Vad som motiverar dessa sex pojkar till att gå till skolan skiljer sig lite åt. 
 

5.3.1  Inre motivation 
 
En av pojkarna tycker att när han började som sjuåring var allt jätteroligt och 
spännande i skolan. År 4-6 var också bra eftersom han tyckte att han började förstå 
syftet med undervisningen  och han gjorde roliga saker i skolan. De sista tre åren har 
han fördjupat sina kunskaper och ser sammanhang som han tidigare inte sett. 
Samtidigt tycker han att skolan är drygare men det kompenseras av kamratskapet, 
som han tycker har motiverat honom allra mest genom åren. 
 

Träffa kompisarna är grunden genom hela 1-9, det är grunden (pojke 6). 
 
 
En av pojkarna motiveras av att det är viktigt att gå till skolan och menar att det 
ligger mycket moral bakom hans agerande. Han ser skolgången i ett 
konsekvensperspektiv, vilket innebär att om han skolkar, vilket han aldrig gjort, kan 
det bli problem med de sociala myndigheterna. En annan aspekt enligt honom är att 
det faktiskt är lag på obligatorisk skolgång. 
 

I grund och botten är det ju för att det är lag på det, man ska gå i grundskolan 
(pojke 1). 

 

5.3.2 Yttre motivation 
 
Det underlättar att gå till skolan om det är roligt i skolan. En av pojkarna tycker att  
kamraterna har stor betydelse. Stämningen i klassen är sådan att alla kan vara med 
alla, och han  känner sig trygg och säker.  
 

…att det är så bra stämning i vår klass. Det är inte så att man är utanför eller 
någonting, utan alla kan vara med alla (pojke 4). 

 
Pojke 3, 4, och 5 beskriver att det har förekommit tjat hemifrån angående 
skolgången, speciellt när de var yngre. Oftast är det mammorna som har tjatat på sina 
söner. Med åldern har dessa pojkars inställning till skolan ändrats till något positivt. 
 

…men nu är det självklart, tycker jag (pojke 3). 
 
Alla pojkar i undersökningen är medvetna om att det krävs bra betyg för att kunna 
söka vidare till gymnasiet. Idag krävs det att ungdomar läser på gymnasiet och 
skaffar sig en högskoleutbildning. För att nå dit man vill gäller det att studera och 
sköta sitt skolarbete. 
 
 

… motivationen är väl, man måste få kunskap och lära sig mera. Om man inte 
går till skolan, ingen utbildning, man kan inte komma vidare till 
gymnasiet…(pojke 3). 
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5.3.3 Betyg 
 
Det faller sig naturligt under intervjuerna att prata om betyg och dess betydelse. Alla 
pojkarna upplever att det pratas mycket betyg bland kompisar, lärare, syokonsulenten 
på skola och hemma med föräldrarna. Pojkarna är väl medvetna om att det krävs bra 
betyg för att kunna söka till gymnasiet. 
 
 

När det är nationella så är det rätt så stor press också. Om man får IG och gå om 
på IV efter nian, det vill man inte. Så vill man ha rätt så bra betyg, så man 
kommer in på linjen man vill (pojke 2). 

 
 
Pojkarna har genomfört de nationella proven och andra sluttester och de är väl 
medvetna om sina egna och kamraternas poäng och betyg. 
  
 

Ja ganska nu, eller, det är mest när vi har haft prov. Vad fick du? MVG? VG? 
Eller G? Så jag vet ungefär var polarna ligger runt poängmässigt och sådär 
(pojke 5). 

 
 

5.4 Olika skolformer 
 
Under intervjuerna frågar jag pojkarna vad de tycker om skolformen som råder idag. 
Här nedan följer några av pojkarnas syn på vad de tycker.  
 

5.4.1  Frivillig skola 
 
 Endast en pojke tycker att grundskolan ska vara frivillig men då måste skolan 
omorganiseras och gymnasieprogrammen måste anpassas så att den kan ta emot 
elever som gått nio år i grundskolan eller de som bara har gått några år. Han menar 
att en del människor är mer teoretiska än andra och då ska varje individ ha möjlighet 
att få välja. 
 

…en del är inte skapta för att gå i skolan. Dom är ju skapta för att gå ut och 
jobba direkt, kanske jobba hemma och så i början och så, en del är ju praktiska 
(pojke 6). 

 

5.4.2 Obligatoriska grundskola 
 
Frågan som handlar om grundskolan bör vara frivillig är fem av pojkarna överens om 
att den inte ska vara frivillig. En av pojkarna hävdar bestämt att det är bra som det är 
nu 

  Jag tycker det är bra som det är nu (pojke 2). 
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De övriga fem pojkarna ser olika konsekvenser om inte grundskolan är obligatorisk. 
Två av pojkarna menar att föräldrarna ser till att ungdomarna går till skolan. 
Föräldrarna vill att barnen får en bra utbildning. Det krävs baskunskaper och 
utbildning  för att i framtiden kunna söka och få jobb. 
 
 

Föräldrarna vill att man får en utbildning. De flesta föräldrar ser till att man går 
till skolan (pojke 1). 

 
 

Jag tycker att alla ska gå i skolan, för att kunna få jobb, få en bra framtid, alla 
människor (pojke 3). 

 
 
Två av pojkarna tror att många ungdomar skulle hamna i svårigheter om grundskolan 
är frivillig. Ju äldre barnen blir desto mer förstår de och inser att skolan är viktig och 
att de inte klarar sig utan den. Det är aldrig för sent att läsa igen det man har missat, 
men med en utbildning är det lättare att söka jobb. 
 
 

Sen kan man ju ha flyt och komma upp bra i samhället ändå, fast med en bra 
utbildning kommer man ju längre. Eller man får det lättare (pojke 5). 
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6 DISKUSSION 
 
I detta kapitel diskuterar jag om mitt val av metod samt resultatet. 
 

6.1 Metoddiskussion  
 
Jag anser att valet av metod, dvs. den kvalitativa metoden är den som lämpat sig bäst 
eftersom jag anser att jag har fått svar på mina frågor angående vad kunskap är, vad 
det är som motiverar pojkarna att gå till skolan, nyttan med skolan och om 
grundskolan bör vara frivillig. Pojkarna som ställt upp på att bli intervjuade tycker 
frågorna angående kunskap är svåra att besvara. Begreppet kunskap uppfattas som 
stort och det är inte lätt att enkelt beskriva och förklara vad det är. Därför är min 
uppfattning att det hade varit svårt att göra en enkätstudie angående dessa frågor. 
Däremot hade jag kunnat fråga många fler elever och fått ett mer omfattande 
resultatunderlag om jag hade valt att göra en enkätstudie.  
 
Det är lätt att vara efterklok men med facit i hand så skulle jag inte valt att göra dessa 
intervjuer med elever som går i år nio i maj månad. De hade mycket att tänka på och 
var inne i slutskedet av sin skolgång. Jag inte säker på att svaren skulle ha blivit 
annorlunda om jag hade valt elever i år åtta eller genomfört intervjuerna med niorna 
tidigare under våren. 
 

6.2 Resultatdiskussion  
 
I resultatdiskussionen har jag delat upp kapitlet i underrubriker, kunskap, motivation 
och olika skolformer så att det ska vara lättare för läsaren att förstå och läsa texten. 
 

6.2.1 Kunskap 
 
Pojkarna hänvisade ofta till att det är viktigt med utbildning dels för fortsatta studier 
men också för att klara av vardagslivet. Imsen (2003) talar om några 
huvudfunktioner skolan har. Den första handlar om att lärare och samhälle har till 
uppgift att förmedla kunskap till eleverna och den andra funktionen innebär att 
samhället ska förses med nödvändig kompetens för att bestå. Det är kanske svårt för 
en 15-16-åring att se i ett längre perspektiv och samhällsperspektiv och kan därför 
uppfatta vissa kunskaper som meningslösa. De kunskaper och den undervisningen 
som bedrivs måste gynna eleverna så att de känner att de har någon nytta av det som 
de lär sig.  
 
Imsen (2003) beskriver nyttoperspektivet skolan fick när de målorienterade 
läroplanstraditionerna slog igenom. Nyttoperspektivet går ut på att eleverna får 
kunskaper om att förbättra samhället. De ska också få kunskaper som de kan ha nytta 
av i hemmet eller på fritiden. En pojke menar att det man lär sig kommer han ha 
nytta av på ett eller annat vis. Därför är det viktigt att eleverna förstår att de 
kunskaper de inhämtar kan användas i många olika situationer. Lindqvist (2003) 
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hänvisar till Vygotskij, som förespråkar att all undervisning måste bygga på 
elevernas intresse och sådant de redan känner till sedan tidigare. Samma pojke som 
ovan, menar också att fram till år 6-7 läggs grunderna i de olika ämnena för att sedan 
i år 8-9 fördjupa de tidigare kunskaperna i samma ämnen.  
 
Kunskap är allt man kan. Två av pojkarna sa att allt de kunde hade de lärt sig i 
skolan. Vilken typ av kunskap värdesätter vi – samhället? Lundgren (2002) talar om 
att skolan måste anpassas till ett kunskap- och informationsrikt samhälle och att 
kunskapen har ett ”bästföre” datum. En pojke svarade att det är viktigt med olika 
kunskaper men att det viktigaste kunskapen var att veta hur man ska bete sig som 
människa. Jag tolkar det som att pojken värdesätter ämneskunskaperna, som enligt 
Lundgren måste uppdateras, han fått under sin skoltid men att veta hur man ska vara 
som människa kan man inte läsa sig till, utan måste praktiseras och talas om i skolan. 
Jag tycker som  Imsen (2003) när hon beskriver aktivitetspedagogen John Deweys 
syn på hur barn också skaffar sig sociala erfarenheter. Det gör de genom att umgås 
med andra barn.  
 
Jag uppfattar att dessa pojkar vet vad som krävs för att kunna söka vidare till 
gymnasiet. Alla pojkarna i undersökningen menar att det inte räcker med en 
gymnasieutbildning idag. För att få arbeta med det man vill krävs det fortsatta studier 
på högskolenivå eller liknande. Enligt Björnsson (2005) råder det en anti-plugg 
kultur bland pojkar, fast jag kan inte hålla med om att pojkarna jag träffade och 
intervjuade ens antydde att det skulle vara konstigt eller töntigt att plugga. De var 
fokuserade på att få bra betyg för att kunna gå vidare. Jag är väl medveten om att min 
undersökning är begränsad till antalet, men utan att veta någonting om pojkarnas 
tidigare skolerfarenheter, familjeförhållande eller andra faktorer som kan påverka 
skolresultatet, är jag positivt förvånad över deras inställning och klarsynthet. De 
visste precis vad som krävdes av dem och det var ingen av pojkarna som tyckte det 
var konstigt eller töntigt att plugga för att uppnå resultat. 
 
Björnsson (2005) beskriver att flickor jämfört med pojkar har lättare för att prestera i 
skolan och samtidigt behålla sin popularitet bland kamraterna. Forsberg och 
Johansson (2006) förklarar i sin rapport att omgivningen förväntar sig att flickor 
generellt ska prestera bättre än pojkar. Om det är så att vi vuxna får ta oss en 
funderare på om könet spelar någon roll. Alla barn och ungdomar måste få samma 
chans och förutsättningar för att lyckas.  
 

6.2.2 Motivation 
 
Jag blir förvånad vid sammanställningen av pojkarnas svar angående vad det är som 
motiverat dem att gå till skolan. Jag förstod att pojkarnas skolresultat och betyg har 
stor betydelse, men att ingen av dessa pojkar uttalade sig om att det var roligt att gå 
till skolan för att utvecklas och fördjupa sig i ämnen förvånade mig. Kanske är det så 
att Maslows tredje trappsteg, gemenskap, har större betydelse för elever i den här 
åldern än att de kan se att de utvecklas och fördjupar sina kunskaper i olika ämnen. 
Uppskattning av kamraterna och få vara en del av gemenskapen kan uppta stor del av 
elevernas tid. Andra yttre motivationer som kamratskap och  tjat hemifrån var också 
faktorer som framkom. Resultatet visar precis som Imsen (2002) skriver att barnet 
ser lärandet som ett måste och att det förväntar sig någon slags belöning för insatsen. 
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Den inre glädjen eller viljan till att lära sig något nytt framkommer inte i denna 
undersökningen. Vid en intervju berättar en pojke att han kommer ihåg när han 
började i första klass. Han tyckte skolan var toppen och allt var bara roligt. Varför 
uppfattas inte skolan lika rolig när man är 15-16 år? Imsen (2003) beskriver John 
Deweys kända tes ”learning by doing”. Den innebär att, genom att låta eleverna 
arbeta och experimentera med olika material, få dem aktiva och intresserade av 
undervisningen. Jag tror också att det är viktigt att eleverna får reda på vad och 
varför de ska läsa och arbeta med ett speciellt ämne/område. 
 
Jenner (2004) talar om vinst- förlust- kalkyler vi människor gör när vi står inför svåra 
val. Min uppfattning är att pojkarna i undersökningen tycker att det är värt att lägga 
ner tid och engagemang på skolan dels för att som de uttrycker, lär sig nya saker och 
för att kunna få tillräckligt bra betyg som räcker till att söka till gymnasiet. Jag vill 
koppla detta till vad Imsen (2002) säger om det sista trappsteget i Maslows 
behovstrappa ”självförverkligandesteget” . Det handlar om att förverkliga sig själv 
och att ha långsiktiga mål, vilket pojkarna gör eftersom de planera flera år framåt.  
 
Det är viktigt att få ungdomarna att förstå att det inte är kört bara för att de inte 
kommer in på sitt förstahandsval, ibland är vägen krokig men det betyder ju inte att 
de inte lyckas nå slutdestinationen. Jag har ingen uppfattning om hur lärarna och 
syokonsulenterna diskuterar detta med eleverna ute på skolorna. Misslyckanden som 
Jenner (2004) beskriver behöver inte bara vara negativa upplevelser. Det kan vara så 
att ungdomarna lär sig något av det och tar med de erfarenheterna i livet.  
 

6.2.3 Olika skolformer 
 
Hur hade det sett ut i Sverige om inte folkskolan hade blivit obligatorisk 1842? 
Kyrkan har haft stor makt och utövat den genom alla tider. Genom att kyrkan hade 
husförhör dokumenterades läskunnighet och ortbefolkningens katekeskunskaper. För 
att kunna fostra barnen till lydnad och att de skulle ha stark tilltro till stat och kyrka 
beslutades det att folkskolan skulle bli obligatorisk. Enligt min uppfattning fanns det 
en vilja av stat och kyrka att utbilda befolkningen lagom mycket utan att tappa 
kontrollen. Dagens skola har ett helt annat uppdrag. I Lpo 94 står det att eleverna ska 
inhämta och utveckla sådana kunskaper så att de klarar sig som enskilda individer 
och samhällsmedborgare. Kunskaperna ska också ge en god grund för fortsatta 
studier. Jag tror det är svårt att uppnå dessa målsättningar om skolan skulle bli 
frivillig. Det måste finnas en viss kunskapsnivå som alla barn får under sin tid i 
grundskolan. Om de sedan väljer att studera vidare eller inte måste varje individ ta 
ställning till. 
 
När jag talade med pojkarna om grundskolan ska vara frivillig fick jag uppfattningen 
att de tycker att det ska vara som det är idag. En pojke svarade att alla barn ska gå i 
skolan för att få arbete och en bra framtid. Samtidigt som eleverna inhämta 
kunskaper träffar de sina kamrater i skolan.  
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6.3 Fortsatt forskning 
 
Jag tycker det skulle vara intressant att göra en större och mer omfattande studie 
inom det här området. Studien skulle innefatta både flickor och pojkar för att på så 
vis kunna jämföra och se om de skiljer sig åt i sina uppfattningar kring kunskap, 
motivation, nyttan med att gå i skolan och frivillig skola. Jag tror att det krävs en 
undersökning baserad på intervjuer för att kunna få fram ungdomarnas uppfattningar 
och tankar kring dessa begrepp. Det skulle också vara intressant att intervjua elever 
som precis har börjat skolan och elever som har gått fyra eller fem år i skolan för att 
få reda på hur de uppfattar begreppen som har beskrivits i denna studie. 
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BILAGA 1 
 
 

 
Intervjufrågor. 

 
 
 

Beskriv vad kunskap är för dig? 
 
Vilken kunskap tycker du är viktig? 
 
Vad har du lärt dig i skolan? 
 
Vad har man för nytta av att gå i skolan? 
 
Vad är det som har motiverat dig att gå till skolan? 
 
Bör skolan (grundskolan) vara frivillig? Berätta varför du tycker som du tycker. 
 


