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1 Inledning 
 
I skolan möts elever med olika bakgrund och erfarenheter. En del har haft det lätt, medan 
andra har fått kämpa hårt. Somliga har stora tankar om vad de kan åstadkomma och är nöjda 
med sina insatser, medan andra har svårigheter att se det positiva med sina resultat. Vissa 
människor verkar aldrig vara nöjda med sina prestationer oavsett hur bra de är och hur 
mycket bekräftelse de än får på detta. Jenner (2004:58) uttrycker detta på följande sätt: ”De 
med starkt självförtroende tvivlar inte på sig själva, ens efter misslyckanden. De med svagt 
självförtroende tror inte på sig själva, ens efter framgångar”.  
 
Självförtroendets betydelse står även nämnt i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 
94): ”Läraren skall stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, […] 
organisera arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 
kunskapsutvecklingen går framåt” (Lärarförbundet 2002:45). Genom att visa förtroende för 
elevens kapacitet kan vi stärka dess självförtroende och möjligheter att vara stolt över sina 
egna bedrifter, visa på möjligheterna och inte på begränsningarna.  
 
Tron kan ha mycket med resultatet att göra. Ibland räcker det med att ha förväntan och 
tillförsikt över något så kan hälften vara vunnet, eller för att citera Henry Ford: ”Vare sig du 
tror att du kan eller inte kan, har du rätt” (Dryden & Vos 2001:270). 
 
Intresset för elevers bristande tillit till sin förmåga har väckts under min praktik ute på 
skolorna, då det i varje klass har funnits elever som aldrig har varit nöjda med sina arbeten. 
Hur mycket respons och uppskattning de än har fått så har de inte trott på sin förmåga. En del 
har inte ens försökt anstränga sig för de vet redan hur det ska sluta – med ett misslyckande. 
 
Hur ska vi hjälpa våra elever att vilja försöka och känna tillfredsställelse över de egna 
bedrifterna i skolan? Kanske kan denna undersökning bidra till att vi som pedagoger 
utvecklas i vår egen yrkesroll. Den kan också leda till att vi får en ökad förståelse för hur vi 
kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för eleverna så att de kan utveckla sina färdig-
heter och bli nöjda med sina prestationer. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Samhället har förändrats på bara några årtionden och detta har även fått konsekvenser inom 
skolan. Eleverna har idag större krav på sig när det gäller att söka kunskap, analysera, väga 
och fatta beslut samt påverka och förändra (Richardson 2004:212). Samtidigt som ungdoms-
tiden kraftigt har idealiserats – och kommersialiserats – som frihetens, sorglöshetens och 
lyckans livsålder, har de personliga och samhälleliga problem som är förbundna med ung-
domen blivit allt allvarligare (Illeris 2001:201). Det som tidigare verkade enkelt har idag 
blivit mer komplicerat. Den tekniska utvecklingen har gjort informationsutbudet så mycket 
större än tidigare och eleverna står idag inför nya och större valmöjligheter – möjligheter som 
ger människor frihetskänsla men som också kan skapa viss vånda (Herlitz 2001:28f).  
 

De ska inte bara välja utbildning, yrkesområde, partner och bostad utan också livsstil och den helt 
personliga identiteten. Utvecklingen har varit lavinartad, och både ungdomarna och samhället 
kämpar med nya oprövade processer vars villkor förändras praktiskt taget från dag till dag. Det är 
nya utbildningsmöjligheter, nya konsumtionsmöjligheter, nya kommunikationssystem och nya 
livsstilserbjudanden som tränger sig på i ett kaotiskt virrvarr. (Illeris 2001:202) 
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Även om allt verkar möjligt så upplever de unga ändå otaliga begränsningar eftersom flertalet 
möjligheter helt enkelt inte är tillgängliga för den övervägande majoriteten av ungdomarna 
(Illeris 2001:202f). Många elever som söker sig till gymnasieskolan har inget annat val. De 
vet att utbildning är nödvändig för att komma någonvart i samhället idag. Trots att de kanske 
inte är säkra på att de går rätt utbildning, och därmed inte känner den rätta motivationen, 
ställs de inför kravet att ”ta ansvar för sitt eget lärande”; ett ansvar som kanske inte är så lätt 
att ta under sådana premisser. Många gånger är identitetsprocessen betydligt viktigare och 
angelägnare för dagens ungdomar än utbildning och yrkesförberedelser, samtidigt som den på 
sätt och vis också är en förutsättning för och en del av yrkesvalet (2001). 

 
Kunskap kan också värderas olika beroende på vilket program som eleven går – vissa 
program är mer meriterande än andra. Om en elev på det naturvetenskapliga programmet har 
läst en kurs så kan denna värderas högre än om samma kurs är läst av en elev på det estetiska 
programmet. En del program framstår som mer samhällsnyttiga än andra och får därmed en 
högre status. (Thavenius 1999:181f) 
 
Skolan har fått ta över mer av ansvaret för elevernas utveckling och fostran än tidigare. 
Värdegrundsaspekten har tagit större plats i skoldebatten och idag tar många för givet att det 
är skolan som i mångt och mycket ska fostra våra barn. Föräldrarnas roll och ansvar verkar ha 
fått en mer undanskymd plats än tidigare. (Ramström 1991:219) 
 

Det blir problem när samhällets traditionella uppfostringsmetoder inte ger tillräcklig förberedelse 
för det vuxna livet. Det inträffar t.ex. när samhället genomgår så snabba förändringar att de vuxna 
inte längre känner de ungas värld, att normerna för uppfostran blir inadekvata och att barnen 
därmed inte får förhållningssätt som gör att de kan klara av de krav och problem som vuxenlivet 
ställer. (Hwang & Nilsson 1995:47) 

 
Samhällsstrukturens förändringar kännetecknas framför allt av att familjens och religionens 
inflytande har minskat och allt mer av ansvaret har förts över till skolan, såsom överföring av 
värderingar och barnens sociala hälsa (Delors 1998:8ff). Dessa sociala omvälvningar får 
naturligtvis inverkan på skolans arbete, både i stort och smått. Allt mer hänger på pedagogens 
förmåga att kommunicera och förmedla skolans värdegrund, både när det gäller elevens eget 
välbefinnande och andras kollektiva trivsel. Alla ska känna att de räknas och att de duger 
precis som de är, samtidigt som det ställs krav på dem att anpassa sig till andra. 
 
Läraren utbildar inte bara individer utan formar även deras sociala liv (Dewey 2004:40ff). 
Dewey anser att det är en omöjlighet att utbilda fritt från värden och värderingar. Han betonar 
värdenas betydelse men även deras föränderlighet. Det krävs därför en kontinuerlig etisk 
reflektion av samhällets och vetenskapens utveckling som gör att vi hela tiden måste om-
pröva tidigare fastställda värden (2004). 
 
Som lärare är vi både direkt och indirekt delaktiga i samhällsutvecklingen och det kräver ett 
ständigt reflekterande för att kunna upprätthålla en god yrkesetik. Enligt de Swan (2003:43ff)  
står vi i en maktposition gentemot våra elever och det bör vi alltid ha i åtanke när vi arbetar 
som lärare. Respekten för andra människor är det viktigaste vi har att förmedla. Endast 
genom att själva vara ett föredöme kan vi inspirera eleverna – för barn gör inte som vi säger 
utan som vi gör. 
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I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att ”Läraren skall: utgå från den 
enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande […] samt stimulera, 
handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter” (Lärarförbundet 
2002:45). Detta ställer självklart krav på pedagogerna, för budskap kan, enligt Jenner 
(2004:73), tolkas på olika sätt beroende på vem som är mottagare. Ingen människa är den 
andra lik och det gäller därför att vara medveten om hur budskap förs fram och att vi 
självkritiskt reflekterar över hur vi förhåller oss till varje enskild elev.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är dels att analysera hur gymnasieelever upplever förhållandet 
mellan sitt eget självförtroende och motivationen till skolarbetet, dels att ta reda på hur de 
anser att skolans personal ska arbeta för att stärka elevernas självförtroende. 
 
För att få svar på syftet har följande frågeställningar formulerats: 
 
* Vad är det som motiverar eleverna att lära sig saker i skolan? 
* Hur tänker eleverna när de ställs inför en svår uppgift eller ett stort prov? 
* Hur hanterar eleverna misslyckanden respektive framgångar och hur vill de bli bemötta? 
* Hur bedömer eleverna sina egna prestationer? 
* Vad är det som kan få eleverna att må dåligt i skolan? 
* Vilka förslag på åtgärder till bättre självförtroende har eleverna? 
* Vilka skillnader och likheter finns det om elevsvar från två olika gymnasieprogram 
 jämförs? 
 
 
2.1 Begrepp 
 
Nedan kommer några begrepp att förklaras; dels för att de är centrala i denna studie, dels för 
att det är väsentligt att det finns en samsyn kring begreppens betydelse.  
 
 
2.1.1 Självförtroende 
 
Oftast används orden självkänsla och självförtroende som synonymer; dock har de olika 
betydelser som bör redas ut för att intentionerna med detta arbete ska stå klart och för att inte 
felaktiga slutsatser ska dras. 
 
Självkänsla är medvetenhet om den egna personens värde – vad vi är. Självförtroende handlar 
om hur stark tilltro vi har till den egna förmågan – vad vi gör. (Johnson 2003:15f) 
 
 
2.1.2 Motivation 
 
Med motivation menas ett inre behov som ligger bakom ett visst beteende. I skol-
sammanhang kan man prata om lusten att studera. (Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok 
1997:724). ”Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter 
man gjort och det bemötande man får” (Jenner 2004:15). 
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3 Teoretiskt perspektiv 
 
Detta avsnitt består av tre delar. Inledningsvis kommer Meads socialbehavioristiska teori som 
handlar om hur det mänskliga medvetandet utvecklas i ett socialt sammanhang. Därefter 
följer Maslows motivationsteori som berör hur människan är beroende av att få vissa grund-
läggande behov uppfyllda för att kunna känna motivation. Sist kommer Sterns teori om 
självutveckling att behandlas – hur barnet utvecklas i det kommunikativa samspelet. Sterns 
teori handlar främst om spädbarnets utveckling men har även belysts av andra författare som 
riktar in sig mer på äldre barn. Det är främst deras böcker som ligger till grund för denna 
undersökning.  
 
 
3.1 Meads socialbehavioristiska teori 
 
Meads teori om social behaviorism grundar sig på ett symboliskt interaktionistiskt synsätt, 
dvs. att människans sätt att tänka och uppfatta sig själv och sin omvärld är ett resultat av dess 
samlade sociala erfarenheter (Svedberg 2003:33). 
 
Före födseln finns, enligt Mead, inget ”medvetande”, utan barnets förmåga att reflektera 
uppstår så fort det kommer ut i jordelivet och involveras i den sociala processen (Månsson 
2003:158). Eller som Svedberg (2003:29) förklarar det ”Det är i mötet med andra som vi 
finner oss själva”. 
 
En individs sociala handling är, enligt Mead (1976:30ff), en pågående process som måste ses 
som en helhet. Denna helhet är relaterad till den sociala grupp som individen tillhör och det 
är bara via gruppen som individen utvecklar ett fullständigt ”jag”. Endast genom att vi 
distanserar oss och ser på oss själva genom andras ögon kan vi bli medvetna om oss själva 
(1976). 

 
Medvetande och självuppfattning är således sociala processer, inte biologiska produkter. De 
uppstår och utvecklas i det sociala samspelet genom att man tar och innehar en mängd olika roller 
från främst viktiga andra i ens omgivning. Genom rolltagande lånar man andras ögon för att 
betrakta sig utifrån; man är både subjekt och objekt för sin egen varseblivning. (Hwang & Nilsson 
1995:51) 

 
Mead poängterar såväl yttre som inre processer som viktiga för det mänskliga medvetandets 
utveckling. Dessa processer sätts i relation till den sociala grupp vi tillhör och samtliga 
individers attityder assimileras till en sammanhängande ”generaliserad andre”. Det är denna 
grupp, kallad den ”generaliserade andre”, som tillsammans skapar gemensamma attityder. 
Samtidigt möter vi också människor som är extra viktiga för oss, den ”signifikante andre”. 
Dessa kan vara föräldrar, nära vänner och lärare – människor som vi bär med oss inombords 
som symbolisk representation. ”Jaget” är föränderligt just för att det är beroende av 
människors grupperfarenheter, som i sig är pågående processer. (Svedberg 2003:29ff) 
 
Genom hela livet söker vi oss till likasinnade som får oss att må bra. Drivkraften att vi vill 
känna oss väl till mods gör att vi letar efter människor som tänker likadant som vi och som 
återspeglar och stödjer vår uppfattning av oss själva. (Svedberg 2003:30) 
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3.2 Maslows motivationsteori 
 
Maslows motivationsteori utgår ifrån att människan har olika behov som måste tillfredsställas 
för att utveckling och välbefinnande ska vara möjligt. Det finns två typer av behov som 
driver individen till ett visst beteende, bristbehov och växtbehov. Bristbehoven, såsom mat, 
sömn och vatten, är nödvändiga för individens psykiska, fysiska och sociala överlevnad och 
utmärks av att de kan mättas. Växtbehoven däremot kan aldrig mättas och därför kan vi heller 
inte få för mycket av dem. Det är de som motiverar oss att utveckla vår fulla kapacitet som 
människor. Behoven kan ordnas i en hierarkisk ordning, där de kroppsliga överlevnads-
behoven befinner sig längst ner på skalan och intar en grundläggande ställning i behovs-
hierarkin. Därefter kommer de sociala och psykologiska bristbehoven och högst upp på 
skalan finns kreativitet och personlig utveckling, dvs. växtbehoven. De som, enligt Maslow, 
är de högsta uttrycken för mänsklig motivation. (Karlsson 2004:277) 
 
 
  

  
 Själv- 
 förverkli- 
 gande behov Växtbehov 
      
 Estetiska behov: 
 symmetri, ordning, skönhet 

 
 Kognitiva behov: 
 att veta, förstå och undersöka 

 
 Behov av uppskattning: att uppnå saker och ting, 
 vara duktig, få beröm och erkännande 
 
 
 Behov av kärlek: att vara accepterad, 
 älskad och få höra till 

  Bristbehov 
 
 Behov av säkerhet och trygghet 
 
 
 Fysiologiska behov: mat, sömn, törst etc 
 
 
Maslows behovshierarki 
(Karlsson 2004:278, här enligt Atkinson m.fl. 1990:523) 
 
För att behov som befinner sig högre upp i hierarkin ska kunna tillfredsställas måste de 
grundläggande behoven tillgodoses först. Om inte dessa primära behov blir tillgodosedda så 
upphör de högre rankade behoven att existera eller skjutas åt sidan. En människa som saknar 
mat, trygghet, kärlek och uppskattning kommer förmodligen att längta mer efter mat än 
någonting annat. Så snart de fysiska behoven är uppfyllda så uppstår andra mer sociala 
behov. (Maslow 1987:16ff) 
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3.3 Sterns teori om självutveckling 
 
Sterns teori om självutveckling är baserad på ett utvecklingslinjetänkande där olika områden 
av själverfarenhet utökas (Havnesköld 1992:27f). 
 
När barn föds är de inte några oskrivna blad utan har med sig vissa förmågor redan från 
början. Dessa förmågor mognar efterhand genom kommunikation med andra; självet 
utvecklas när barnet får bekräftelse (Brodin & Hylander 1997:21). Samtidigt som föräldrar 
samspelar med barnet, genom att ligga ett steg före i dess utveckling, hjälper de sitt barn – 
kanske intuitivt – att utvecklas. Samma tillvägagångssätt som förmodligen också tillämpas av 
en kompetent pedagog (Havnesköld 1992:45). 
 

Ju mer man ser av barnets särart och ju fler av dess olika sidor som bekräftas desto rikare utrustat 
blir barnet. Barn som ingen ser blir diffusa både för sig själva och för andra. Talanger och 
egenskaper som ingen ser och bekräftar får svårt att utvecklas och växa. Det kompetenta barnet är 
beroende av samspelet med andra för att utveckla sin kompetens till fullo. (Brodin & Hylander 
1997:21) 

 
Genom att leva och kommunicera i nära kontakt med vår sociala omgivning, förändras enligt 
Stern (2004:77) våra intentioner. När vi utbyter tankar med varandra suddas gränserna till 
slut ut för vad som är våra egna och andras tankar. Därför är vår utveckling beroende av hur 
vi uppfattar andras avsikter och hur dessa andra förmedlar sina åsikter (2004). 
 
Wrangsjö (2003:34) bygger vidare på Sterns självteori och ser den ur tonåringens perspektiv. 
Han menar att ungdomar har en förmåga att skapa ett nytt sammanhang när de kan se sig 
själva utifrån, samtidigt som de möter den andre. De har förmågan att sätta in sig själva i ett 
sammanhang. Det innebär att de inte bara kan berätta en historia om sig själva utan de kan 
också ställa sig utanför denna historia och reflektera över den (2003). 
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4 Översikt över tidigare publicerat material 
 
Inom detta kapitel kommer både tidigare publicerat material och till viss del också tidigare 
forskning att presenteras. Anledningen till detta är att dessa tillsammans bildar ett samman-
hang, allt från betydelsen av att ha ett gott självförtroende rent allmänt till att gälla elever i 
gymnasieåldern. Den röda tråden känns väsentlig att bibehålla och därför sammanställs 
texten på detta sätt. 
 
Människor kan ha olika grader av självförtroende beroende på vad det handlar om. Kanske är 
vi duktiga på en sak och mindre duktiga på något annat. Om vi inte själva anser att det är 
viktigt att vara kunnig inom ett visst område kanske vi inte berörs nämnvärt om vi misslyckas 
inom detta. Gäller det däremot ett för oss betydelsefullt område menar Taube (1997:22) att 
det förmodligen är svårare att hantera ett misslyckande. För de allra flesta räcker det gott och 
väl att ha kompetens inom endast vissa områden. Andra verkar vilja vara duktiga inom alla 
områden – de blir aldrig tillfredsställda. 
 
Två personer kan ha fått samma resultat på en skrivning men upplever ändå detta på helt 
skilda sätt. Den ena personen kan vara nöjd med både sin insats och sitt resultat medan den 
andre kan vara missnöjd med både sin prestation och utfallet. Här understryker Wahlström 
(1993:23) att ett bra resultat automatiskt inte genererar i ett gott självförtroende; det behöver i 
själva verket inte alls vara kopplat till att vara duktig. Det kan vara de egna kraven eller 
andras krav som ”spökar”. Samtidigt poängterar Taube (1997:77) att dålig självvärdering inte 
bara är förbehållet de lågpresterande, utan även högpresterande elever kan drabbas av detta – 
speciellt när det gäller misslyckanden inom områden som betraktas som viktiga för individen 
(1997).  
 
Enligt Wahlström (1993:23) är ett gott självförtroende ”en av de viktigaste förutsättningarna 
för att individen ska kunna utvecklas och lyckas i livet”. Självförtroendet kan både öka eller 
minska och komma till uttryck på olika sätt. Wahlström förklarar det som att självförtroendet: 

 
kommer till uttryck genom att jag får ta ansvar och genom att jag får känna min förmåga. Det 
kommer också till uttryck när jag känner lust att ta på mig nya uppgifter och vågar anta 
utmaningar. Det ökar när jag får beröm, framför allt för något jag åstadkommit. Det minskar när 
jag får kritik, både sak- och personkritik. Den som har dåligt självförtroende kan antingen göra 
sig ännu mindre genom att göra sig osynlig och liten, genom att underskatta sig själv eller 
kritisera sig själv. Eller också kan man kamouflera sin osäkerhet genom att blåsa upp sig, vara 
aggressiv och störa eller förstöra. (Wahlström 1993:23) 

 
Människan behöver ha ett gott självförtroende för att må bra och trivas med det hon eller han 
gör och presterar. Att ständigt gå omkring och vara missnöjd med det man åstadkommer är 
oerhört energikrävande. Detta kan också, enligt Taube (1997:42), leda till att uppmärksam-
heten läggs för mycket på oron att misslyckas, istället för på ambitionen att lyckas.  
 
Känslan av att inte uppnå tillfredsställande resultat kan rendera i fysisk ohälsa (Johnson 
2003:77ff). Enligt Johnson finns det två olika typer av sårbara psykologiska strukturer hos 
människan som inverkar på beteendet, nämligen relationsstress och prestationsstress. Den 
relationsberoende individen är mer känslig när det gäller emotionell bekräftelse och till-
hörighet, medan tvångspresteraren är självkritisk och känslig för misslyckanden med studier 
eller jobb. Johnson menar också att denna sistnämnda typ av beroende kan ses som en aktiv 
riskfaktor när det gäller kroppsliga sjukdomar. Människor med stora krav på sig själva, och 
som har svårt att ta motgångar, löper alltså större risk att få fysiska skador (2003). 
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Hälsa handlar inte bara om frånvaro av sjukdomar, utan också om upplevelsen av livet som 
begripligt, hanterbart och meningsfullt – en upplevelse eller ett tillstånd som ”skyddar” 
individen både psykiskt och fysiskt (Antonovsky 1991:38ff). För den enskilde är det styrkan i 
denna känsla av sammanhang som bestämmer om följderna kommer att vara skadliga, 
neutrala eller välgörande. Antingen motiverar och sporrar den till handlande eller så får den 
till följd att handlandet paralyseras och betraktas som dömt på förhand (1991). 
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att: 
 

Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 
utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa 
en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på 
sig själva och ge dem framtidstro. (Lärarförbundet 2002:40) 

 
För att känna motivation till något måste individen, enligt Jenner (2004:66ff), uppleva att 
målet är eftersträvansvärt. Därför är motivation något högst personligt. För att intresset ska 
hållas vid liv är det viktigt att individen får uppleva framgångar. Blir det för mycket mot-
gångar får det motsatt effekt, då kanske intresset falnar. Det är också viktigt att eleverna har 
realistiska och uppnåbara mål att sträva mot. Om de är näst intill omöjliga att uppnå är risken 
stor att eleven misslyckas och vid upprepade bakslag leder detta till att självförtroendet och 
motivationen sjunker (2004). För att en målbild ska ge motivation krävs det, enligt Jansson 
m.fl. (1997:19), att den är positiv, tydlig, relevant, har mätbara målkriterier och är möjlig att 
uppnå. 
 
För att känna mening med arbetet i skolan är det viktigt med respons från andra människor. 
Enligt Revstedt (2002:96ff) finns det sex attityder som man som pedagog och motivations-
arbetare kan förmedla för att stärka individens livskraft, dessa är: engagemang, hopp, tilltro, 
aktning, förståelse och ärlighet. Genom engagemang visar vi att eleven är viktig och har ett 
värde i sig. Hopp förmedlar vi genom att aldrig ge upp hoppet om att eleven ska lyckas. 
Tilltro förevisas när vi tror på elevens förmåga och kapacitet. Aktning visar vi genom vårt 
allmänna förhållningssätt mot människor. När vi visar förståelse yttrar det sig i en vilja att 
försöka sätta sig in i elevens sätt att se på saker och ting. För att vara trovärdig i vår relation 
till eleven måste det finnas ärlighet och äkthet bakom vårt agerande (2002). 
 
Den bild vi har av oss själva är ett resultat av hur vi har blivit behandlade av vår omgivning. 
Om vi behandlas som duktiga så tror vi att vi är duktiga. Behandlas vi som värdelösa tror vi 
att vi är det (Jansson m.fl. 1997:58). Olika lärare kan framföra utlåtanden om elevers presta-
tioner på olika sätt. En lärare kan vara översvallande till sin natur och ge mycket beröm 
medan en annan kan vara mycket knapphändig med positiva utlåtanden. De behandlar 
därmed samma elevs arbetsinsats på helt skilda sätt. Om en elev med dåligt självförtroende 
bemöts med den sistnämnda lärarens förhållningssätt, kan det ytterligare öka på elevens 
osäkerhet när det gäller det egna arbetet. Även Jenner (2004:70) poängterar detta när han 
talar om Pygmalioneffekten som handlar om hur lärarens positiva och negativa förväntningar 
påverkar elevens prestationer och dess beteende. Hur vi bemöter och behandlar våra elever 
kan alltså ha inverkan på deras beteende och resultat. När någon ser och uppmärksammar 
eleven utvecklas dess tillit till sin egen förmåga. 
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Att det är viktigt att bli sedd skriver också Brodin och Hylander (1997:73) om:  
 

Ju mer barnet får sällskap, uppmuntran och vägledning i sina strävanden desto mer utvecklas 
självförtroendet och tilliten till den egna förmågan. Att någon ser vad jag kan och delar min 
glädje över att kunna befäster min egen upplevelse av att vara ”en sån som kan”. Att få sin 
kompetens bekräftad handlar inte om att få beröm, utan om stoltheten över att få visa vad man 
kan och dela den glädje man känner med någon. Att ständigt öka den egna kompetensen inom 
olika områden ger glädje och självförtroende.” (Brodin & Hylander 1997:73) 

 
Barn behandlas på olika sätt av sina kamrater. Antingen får de olika roller tilldelade sig av 
kamraterna eller så jämför de sig med kamraterna och hittar sina roller den vägen. (Rich 
Harris 2001: 476) 
 

Generellt gott självförtroende – ett sådant som tål påfrestningar – bottnar i ens status i gruppen. 
Barn i skolåldern är medvetna om hur de är jämfört med sina klasskamrater, och hur de blir 
betraktade av dessa. Låg status i kamratgruppen sätter, om den kvarstår länge, varaktiga spår i 
personligheten. (Rich Harris 2001:427f) 

 
I en studie gjord av Thomas Kindermann vid Portland State University har det framkommit 
att barn som befinner sig i samma kamratgrupp har likartade inställningar till skolarbetet. 
Barn som ändrar attityd till skolarbetet gör det oftast för att passa in i gruppen. När eleverna 
har börjat ”högstadiet” har dessa grupper blivit så etablerade att eleverna blir stämplade som 
latmaskar eller plugghästar. (Rich Harris 2001:477f) 
 
Glasser (1996:17) anser att det går att göra något åt denna inställning och uppdelning bland 
eleverna. För att få omotiverade elever att arbeta på högstadiet och gymnasiet måste program 
planeras där det blir naturligt för de båda grupperna att bli vänner med varandra och arbeta 
tillsammans. Han tror att det kommer att bli svårt i början eftersom eleverna, både kunskaps-
mässigt och socialt, befinner sig långt ifrån varandra. Men om detta synsätt att ”blanda” 
elever i högre klasser får realiseras kommer klyftan att minska mellan eleverna (1996). 
 
I tonåren frigör sig ungdomarna alltmer från sina föräldrar. Detta kan ibland, enligt Carlberg 
(1994:327ff), leda till konflikter, till exempel när föräldrarnas krav på sitt barns skolpresta-
tioner blir för stora – krav som ibland möts med skolk och passivitet från elevens sida. Dock 
förändras detta förhållningssätt ju äldre eleven blir och tiden mellan 18 och 23 år känne-
tecknas oftast av att individen söker och ”hittar sig själv”. I takt med att eleven finner egna 
värderingar och attityder att förhålla sig till kommer banden till föräldrarna återigen att 
stärkas. Beroende på individens tidigare utveckling och omständigheter kring denna kan 
processen variera i längd (1994). 
 
För eleverna är skoltiden en förberedelse inför arbetslivet och Glasser (1996:80ff) poängterar 
skolans roll när det gäller att ta ansvar för detta. Om inte eleverna får möjlighet att utöva 
inflytande över sin skolsituation har de, enligt Glasser, svårt att känna motivation att prestera 
något. Kanske kan skolan lära av det som företagen har känt till i århundraden, nämligen att 
”ju större makt människor har över sitt eget öde desto hårdare och mera kreativt arbetar de” 
(1996:80). Vikten av elevers medbestämmande står även nämnt i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94), där de ”demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och 
ta ansvar skall omfatta alla elever” (Lärarförbundet 2002:11). 
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5 Metod 
 
I det här avsnittet presenteras först den metodiska ansatsen, dvs. vilken forskningsmodell som 
har använts för att få fram ett resultat. Därefter kommer en beskrivning av hur urvalet av 
intervjupersoner har gått till och i direkt anslutning till detta kommer genomförandet av 
undersökningen att förklaras. Sist kommer trovärdighet och äkthet att tas upp (Bryman 
2002:257ff). 
 
 

5.1 Metodisk ansats 
 
Modellen för kvalitativ forskning har följts med frågeställningar, val av undersöknings-
personer, insamling av data, tolkning av data, resultat och slutsatser (Bryman 2002:252ff). I 
studien har semistrukturerade intervjuer gjorts med elever, vilket innebär att frågorna inte har 
framförts i en specifik ordning och att ytterligare frågor har ställts för att utveckla elevernas 
svar (Bryman 2002:301). Det har känts angeläget att anpassa sig efter eleverna och följa 
deras tankar istället för att styras av en statisk intervjuguide. Att metodiskt ta frågorna i en 
viss ordning kan göra att eleverna ”tappar tråden” och därmed kan viktig information gå 
förlorad. Vid samtliga intervjuer har bandspelare använts och samtalen har i efterhand 
skrivits ut. Eftersom ordningen på frågorna inte har varit given har svaren sammanställts 
fråga för fråga för att de i efterhand ska kunna granskas. Tanken med inspelade samtal har 
varit att lägga uppmärksamheten på intervjupersonen och inte låta sig distraheras av något 
annat. Dessutom kan information ”tappas bort” om inte den som intervjuar koncentrerar sig 
helt på intervjupersonens svar (Bryman 2002:305f). Den kvalitativa metoden har valts för att 
få möjlighet att ställa följdfrågor till eleverna och för att kunna fånga upp variationer i deras 
svar samt utveckla dessa. 
 
 
5.2 Avgränsningar 
 
Undersökningen begränsas till att gälla ett antal elever på gymnasienivå. Anledningen till att 
just detta stadie har valts är att dessa elever har mer erfarenheter, både från skolvärlden och 
från privatlivet. Samtidigt har de kommit en bit i sin utveckling och har därmed en förmåga 
att tänka i mer abstrakta banor än yngre elever (Wrangsjö 2003:23).  
 
För att kunna göra en potentiell jämförelse över huruvida elevernas självförtroende skiljer sig 
åt, beroende på vilket program de läser, har jag valt att intervjua elever från två olika 
program: det naturvetenskapliga (NV-programmet) och det individuella (IV-programmet). 
 
Till det individuella programmet söker sig elever som ännu inte har bestämt sig för vilket 
program de vill gå eller som inte har fått godkänt i något av kärnämnena: svenska, matematik 
eller engelska. De får genom detta program en chans att läsa upp och få godkänt i vissa 
ämnen för att sedan söka till ett program som leder vidare till jobb eller fortsatt utbildning. 
Det individuella programmet är på så sätt ett avstamp för vidare utbildning inom gymnasiet. 
 

11 (36) 



5.3 Urval 
 
Totalt har 12 elever på gymnasienivå blivit intervjuade inför denna undersökning. Eleverna är 
mellan 17 och 18 år och kommer från en och samma gymnasieskola. Skolan ligger i södra 
Sverige och har drygt 1000 elever. Jag är delvis bekant med skolan efter att ha gjort en av 
mina VFU-perioder här, dock inte på de program som ingår i denna studie.  
 
Anledningen till att jag valde det individuella programmet var att jag trodde att chanserna 
skulle vara större att träffa på elever med dåligt självförtroende där än någon annanstans. Det 
var egentligen inte förrän jag per telefon hade varit i kontakt med en lärare på det individuella 
programmet som mitt intresse väcktes för att blanda in ytterligare ett program i under-
sökningen. Att valet föll på just dessa program, det naturvetenskapliga och det individuella, 
beror på att många människor har förutfattade meningar om elever som läser olika inrikt-
ningar på gymnasienivå. Därför skulle det vara intressant att se om det finns någon markant 
skillnad när det gäller självförtroende och motivation bland dessa elever. 
 
Inför undersökningen kontaktades två klasslärare från två olika gymnasieprogram och ett 
strategiskt urval gjordes bland eleverna med deras hjälp, sex elever från varje klass, pojkar 
och flickor jämnt fördelade. Ett antal frågeställningar hade arbetats fram och några elever 
intervjuades parvis och några enskilt. När det gällde valet av elever till de individuella 
intervjuerna hade lärarna som argument att dessa elever mer kom till sin rätt enskilt än i 
grupp. De elever som intervjuades i par valdes ut för att de upplevdes vara trygga i varandras 
sällskap. Tanken med intervjuerna i par var att eleverna förhoppningsvis skulle ge impulser 
till varandra och därmed utveckla svaren ytterligare. Frågorna har sammanställts för att 
försöka fånga in så många aspekter som möjligt när det gäller elevernas tankar kring 
självförtroendet och motivationen till skolarbetet. Intervjuguiden finns med som bilaga till 
denna rapport (bilaga 1). 
 
Eleverna valdes ut med intentionen att de alla är aktiva i skolan och inte alltid nöjda med sina 
resultat. När det gäller eleverna på det naturvetenskapliga programmet var det dock inte 
möjligt att tillfredsställa denna begäran fullt ut. Ett par elever, som inte riktigt uppfyllde de 
sistnämnda kriterierna, fick komma med just för att könsfördelningen skulle bli rättvis. 
Lärarnas medverkan vid urvalet kändes nödvändig då det gällde att sätta samman elever som 
kände sig trygga med varandra och som hade en relativt god förmåga att uttrycka sig. 
 
 
5.4 Genomförande 
 
Intervjun började med en presentation samt några allmänna frågor för att få igång samtalet 
och för att få intervjupersonerna att slappna av. Eftersom ämnet kan vara ganska känsligt, och 
uppfattas som utlämnande för många, kändes det viktigt att börja lite varsamt. Därefter kom 
samtalet in på mer specifika frågor. Eleverna fick också en förklaring av begreppen själv-
förtroende och självkänsla för att det inte skulle bli några missförstånd under samtalets gång. 
Jag lade mig vinn om att eleverna skulle känna sig trygga och gjorde mitt yttersta för att de 
skulle känna sig bekväma i intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes på elevernas skola 
och tog 30 till 50 minuter i anspråk per elev eller par. Samtliga 12 elever som blev tillfrågade 
deltog i intervjun. Efter varje intervju fick också eleverna tillfälle att ställa egna frågor eller 
göra förtydliganden till sina svar.  
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5.5 Forskningsetik 
 
De etiska principer som har tillämpats vid denna undersökning är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
respondenterna ska informeras om den aktuella undersökningens syfte, vilka moment som 
ingår i undersökningen och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att 
deltagarna själva bestämmer om de vill deltaga och att minderåriga elevers deltagande kräver 
föräldrars eller vårdnadshavares godkännande. För konfidentialitetskravet gäller att samtliga 
personers svar som ingår i undersökningen ska behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet går 
ut på att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsända-
målet. (Bryman 2002:440ff) 
 
Innan intervjuerna med de minderåriga eleverna gjordes skickades en informationsblankett ut 
till samtliga elevers föräldrar i klassen (bilaga 2). Genom detta tillvägagångssätt fick de möj-
lighet att ta ställning till och godkänna alternativt tacka nej till intervjun av sina barn. De fick 
också veta att allt som eleven säger sker under sekretess och lämnas inte vidare. Eleverna 
informerades om att intervjun var frivillig och att de inte behövde medverka om de inte ville. 
De kunde även välja att avbryta en intervju som redan pågick. Syftet med intervjun för-
klarades och eleverna tillfrågades om de godkände att samtalen spelades in. De blev även 
informerade om att ingen annan än intervjuaren skulle lyssna på bandet och att det efteråt 
skulle raderas av hänsyn till deras integritet. 
 
 
5.6 Trovärdighet 
 
Denna studie är inte representativ för samtliga elever som går på gymnasiet, utan är resultatet 
av en undersökning bland några få elever på endast en skola. Frågorna har sammanställts med 
intentionen att eleverna ska kunna uttrycka sig så chosefritt och öppet som möjligt. Trots 
detta kan det finnas intervjupersoner som har valt att inte svara helt sanningsenligt. Kanske 
kan det bero på att de inte känner sig bekväma i en intervjusituation eller att de försöker 
imponera på sina kamrater. För att i möjligaste mån eliminera det sistnämnda har lärarna haft 
stor betydelse när det gäller att sätta samman eleverna i passande konstellationer. Urvalet av 
elever kan påverka resultatet. Om eleverna hade valts ut slumpvis hade säkerligen resultatet 
blivit annorlunda. Men då anledningen till studien var att undersöka sambandet mellan 
elevernas självförtroende och motivation till skolarbetet, hade det inte varit lämpligt att ta 
med elever med motsatta ”egenskaper”, dvs. elever som alltid är nöjda med sina prestationer 
och arbeten. (Guba & Lincoln 1989:233ff) 
 
 
5.7 Äkthet 
 
Den undersökning som har genomförts ger en bra bild av de intervjuade elevernas uppfatt-
ningar och tankar. Tillräckligt många elever har blivit intervjuade för att det ska skönjas ett 
mönster i svaren och eleverna är samstämmiga kring flera av frågorna. De har tagit upp saker 
som inte var väntade, som vi pedagoger förmodligen kan ha stor nytta av i vårt arbete. 
Eleverna har under intervjuns gång inte bara belyst sin egen situation, utan även reflekterat 
över hur andra individer i deras närhet kan känna och uppleva det. (Guba & Lincoln 
1989:245ff) 
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6 Resultat och analys 
 
Syftet är att ta reda på hur eleverna ser på sitt eget självförtroende och motivation till skol-
arbetet samt hur de anser att vi som arbetar inom skolan ska arbeta för att stärka elevernas 
självförtroende. Elevsvaren kommer att redovisas och analyseras under följande rubriker: 
 
6.1 Vad är det som motiverar eleverna att lära sig saker i skolan? 
6.2 Hur tänker eleverna när de ställs inför en svår uppgift eller ett stort prov? 
6.3 Hur hanterar eleverna misslyckanden respektive framgångar och hur vill de bli bemötta? 
6.4 Hur bedömer eleverna sina egna prestationer? 
6.5 Vad är det som kan få eleverna att må dåligt i skolan? 
6.6 Vilka förslag på åtgärder till bättre självförtroende har eleverna? 
 
Först behandlas elevernas svar från det individuella programmet och därefter det naturveten-
skapliga. Därefter sker en analys där också eventuella likheter och skillnader mellan pro-
grammen berörs. När det står ”eleverna” i texten så är det de intervjuade eleverna som 
åsyftas. 
 
 

6.1 Vad är det som motiverar eleverna att lära sig saker i skolan? 
 
Eleverna på det individuella programmet säger att de främst är ute efter att få godkänt i något 
eller några av kärnämnena så att de kan komma in på ett annat program, ett program som gör 
det möjligt för dem att få ett jobb eller eventuellt läsa vidare. De nämner program som estet, 
hantverk, omvårdnad och handels. Samtliga elever känner inga krav från några andra än sig 
själva när det gäller att studera, men fyra av sex elever menar att föräldrarna har stor 
betydelse när det gäller att stötta dem i deras arbete. Det är inte så viktigt att de hjälper dem 
med läxorna, däremot betyder deras support och engagemang mycket för eleverna. Eller som 
en elev uttrycker det: ”Man måste ha stöd hemifrån, det räcker inte bara att prata med 
kompisar och utomstående.” Ett par elever säger också att de skulle vilja ha mer stöd av sina 
föräldrar än vad de har idag. En elev förklarar det på följande sätt: 
 

Det bästa föräldrarna kan göra är att hänga på och tjata att de ska göra läxorna och hjälpa sina 
barn med läxorna. Det är viktigt, även om det kanske är svårt för de vuxna att hjälpa dem. I alla 
fall visa att de är där och vill hjälpa dem. 

 
Lärarna är, enligt eleverna, snäppet viktigare än föräldrarna när det gäller att inspirera och 
uppmuntra till att lära. En elev uttrycker det med orden: ”Det är bemötandet och hur de säger 
saker som betyder något.” En annan elev säger följande: 
 

Min lärare är positiv, går att prata med, går att lita på, är fin inuti och har ett fint hjärta – det är 
nog det jag gillar mest. Jag tror att allt detta gör att jag lär mig bättre – bemötandet gör mycket.  

 
Viktigast av allt när det gäller skolarbetet är kompisarna och då endast de allra närmaste. 
Klasskamrater som de inte umgås med betyder inte alls lika mycket. Två av eleverna är 
överens om att de inte skulle ha pluggat så mycket om de inte hade haft varandra och 
förklarar det så här: 
 

Det är skönt att ha en kompis som stöttar en och som man själv kan stötta tillbaka. Många av våra 
kompisar skiter i engelskan så det är i stort sett bara vi där. Det är skönare när vi är färre och om 
inte de andra kommer så lär vi oss bättre. Vi får bra hjälp då och bättre självförtroende också. Fast 
det är synd om de andra. De har säkert försökt och så var det väl någon som sa till dem att det var 
dåligt och då gav de upp. 
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Eleverna på det naturvetenskapliga programmet är alla ute efter att plugga vidare efter 
gymnasiet. Hälften av eleverna har redan bestämt sig för vilket yrke de vill satsa på. Den 
andra hälften vill ha ett bra liv, en bra utbildning och ett bra jobb. Flera av dem nämner också 
att de vill tjäna pengar. Även om inte alla vet vad de vill bli ännu, så anser de att det är viktigt 
att ha ett bra betyg som kan hjälpa dem att komma in på den utbildning de önskar, när de väl 
har bestämt sig. En av eleverna anser också att det förmodligen är lättare att kämpa om man 
har ett mål här i livet:  
 

Om man har ett mål i livet, som t.ex. att bli läkare, så är det nog lättare att kämpa. Ibland kan man 
tänka att om man går det naturvetenskapliga programmet då kan man bli vad som helst. Men jag 
tror att det är rätt svårt ändå om man kommer in och inte vet alls – då har man inget att kämpa för.  

 
Alla elever berättar att det endast är de själva som vill göra bra ifrån sig, dvs. de känner inga 
krav ifrån någon annan. Eller som en elev säger: ”Man gör det för sin egen skull.” Föräldrar-
nas betydelse betonas också. De stöttar och intresserar sig ”precis lagom” enligt eleverna, 
varken för mycket eller för lite. Något som även uppskattas av eleverna är när lärarna 
uppmärksammar dem och säger till när något gått bra. Det banar väg för positiva tankar och 
hjälper dem i skolarbetet. Lärarnas bemötande och inställning till ämnet är viktigt för 
eleverna på det naturvetenskapliga programmet. Om en lärare har en negativ attityd så 
påverkar det intresset för kursen som de läser – ”negativt ger negativt” – som en elev 
uttrycker det. Visar de däremot entusiasm och positivism för sitt ämne så renderar det i att 
elevernas intresse för lektionerna ökar. Eleverna anser att de har flera bra lärare; lärare som är 
positiva, är bra på att lära ut och som ser alla elever. De nämner speciellt en lärare. Denna 
lärares bemötande och inställning till både eleverna och sitt ämne gör att eleverna trivs på 
dessa lektioner. Detta framkommer av följande citat: 
 

De är de bästa lektionerna vi har. Det är liksom roligt att gå dit. Man känner att man kan prata 
med läraren. Läraren brinner verkligen för ämnet och då tror jag det blir positivt för hela klassen. 
Läraren är också duktig på att lägga sig på vår nivå, så att vi förstår. Det märks på alla i klassen 
att det är mer positivt att gå till de lektionerna. 

 
Klasskamraterna betyder också mycket. En elev berättar att det är mycket lättare om man går 
i en klass där man har kompisar, ”att man har hamnat rätt” som eleven uttrycker sig. Flera av 
eleverna anser att de går i en bra klass. En elev säger dessutom att ”det är den bästa klass jag 
någonsin har haft som jag kan minnas under min skoltid”. Eleverna hjälper och stöttar 
varandra, enligt denna elev. Även de elever som inte är ”nära” kamrater kan ibland trösta 
eller säga något uppmuntrande. Det påverkar både självförtroendet och trivseln enligt samma 
elev. 
  
Analys 
Eleverna på de olika programmen har framtiden inriktad på olika saker. En del ser på den 
med tillförsikt och är övertygade om att de ska få en bra utbildning, ett bra jobb, en bra lön 
och samtidigt trivas med livet. Det är främst detta som motiverar NV-eleverna att studera. En 
elev nämner att det måste vara lättare att känna motivation om det finns ett mål att relatera 
till. Jenner (2004:66ff) är också av den uppfattningen och förtydligar att målen även måste 
vara realistiska och uppnåbara annars är risken stor att eleven misslyckas och självförtroendet 
får sig en knäck. När det gäller eleverna från det individuella programmet så är de lite mindre 
optimistiska. De nöjer sig med att få godkänt i sina ämnen så att de kan komma in på den 
gymnasieutbildning som intresserar dem. Flera av elever känner att ambitionsnivån är så pass 
låg i klassen att de är beroende av sina närmaste kamraters stöttning. De inser också att 
samtidigt som de tjänar på den höga frånvaron i klassen, så drabbar detta de elever som har 
tappat motivationen till skolarbetet. 
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De intervjuade eleverna kan se saker ur olika perspektiv och förstår att det som gynnar en 
person kanske inte är så bra för någon annan. Som en förlängning av Sterns teori tar 
Wrangsjö (2003:34) upp detta med att ungdomar har en förmåga att sätta in sig själv i ett 
sammanhang där de kan ställa sig utanför själva händelsen och reflektera över den. Det gör 
dessa elever när de berättar att andra, som verkligen försöker engagera sig skolan, ger upp 
eftersom de kanske inte får rätt support.  
 
Ingen av eleverna känner några krav på att studera från någon annan än sig själv. Däremot 
nämner nästan samtliga att föräldrarna är viktiga just för att de bryr sig om dem och deras 
skolarbete. Föräldrarna behöver definitivt inte vara några proffs och hjälpa dem med läxorna, 
det räcker gott och väl med deras stöd. Detta kan ställas mot Sterns teori om självutveckling 
där föräldrarna hjälper sitt barn genom att ligga i fas med dess utveckling och bidra till att 
framsteg sker i rätt anpassad takt (Havnesköld 1992:45). Det finns också ett par elever på det 
individuella programmet som upplever att de behöver mer support från sina föräldrar. Här 
stämmer definitivt inte Carlbergs (1994:327ff) åsikter in, om att föräldrarnas krav på sina 
barns skolprestationer kan bli för stora på elever i den här åldern. 
 
Samtliga elever är överens om att lärarens bemötande är av stor betydelse för deras 
motivation och självförtroende. Det är viktigt att lärarna ser och bekräftar dem samt är väl-
villigt inställda till dem, då är det lättare att känna engagemang och tillförsikt till sin förmåga 
att prestera något i skolan. 
 
 
6.2 Hur tänker eleverna när de ställs inför en svår uppgift eller ett 
 stort prov? 
 
Eleverna på det individuella programmet uppger att de oftast känner stark press när det gäller 
ämnen som de ännu inte är godkända i. Är det ett ämne som de är duktiga i så känns det 
betydligt lättare, då är de inte lika stressade. Det beror också på vad det är för slags prov, hur 
betydelsefullt det är för betyget ifråga. Alla elever nämner de nationella proven som på-
frestande. Tre av eleverna upplever den största pressen innan ett prov och de är mest nervösa 
för vilka frågor som ska komma på provet. De andra tre anser att det är värst efteråt innan de 
får tillbaka resultatet. Alla är överens om att de inte släpper tanken på provet förrän de har 
fått tillbaka det. Endast en elev tycker sig ha symtom som ont i magen eller huvudvärk innan 
ett prov och det släpper oftast när provet är avklarat. 
 
När det gäller eleverna på det naturvetenskapliga programmet så är stress något som nämns 
ofta. Flera elever talar om huvudvärk, magvärk, ångest och stress inför ett prov. En elev, som 
har konstanta sömnproblem, förklarar det så här: 
 

Man tänker alltid innan ett prov att det här kommer att bli jättejobbigt och jag kommer typ att dö. 
Men sen, när jag tänker tillbaka, så har jag faktiskt överlevt hur många prov som helst. 
 

Två av eleverna är mer avslappnade i sin attityd till prov och skolarbete. Detta är för övrigt 
de elever som inte riktigt uppfyllde kriterierna och som fick komma med i undersökningen 
just på grund av könskvoteringen. Före proven är de inte alls nervösa och endast en av dem 
nämner att det efter ett prov kan kännas ”lite pirrigt” innan de har fått veta resultatet. Det är 
just ovissheten efteråt som kan kännas både spännande och hemsk. De anser också att det inte 
går att plugga inför vissa prov, speciellt då de nationella. Då försöker de bara ladda och 
hoppas på att de kan det. Samtidigt tycker de att det är viktigt att ha ett positivt synsätt och 
inte ta ut några sorger i förskott.  
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Analys 
Tre av eleverna från det naturvetenskapliga programmet känner stor nervositet inför ett prov. 
Eleverna nämner både huvudvärk, ont i magen och sömnproblem som kroppsliga symtom på 
denna stress. Detta kan sättas i samband med Johnsons (2003:77ff) tankar om att människor 
med stora krav på sig själva löper större risk att få fysiska skador. Övriga elever på NV-
programmet märker inte av några tecken på inre påfrestningar. De har heller inga krav på sig 
att vara duktiga hela tiden. ”Någon liten djupdykning är helt okej” enligt en elev, bara den 
inte blir för långdragen. I båda klasserna vill eleverna göra bra ifrån sig. Dock känner de 
olika press på sig. Eleverna på det individuella programmet verkar inte uppleva stressen så 
stark som eleverna på det naturvetenskapliga programmet gör. Däremot nämner samtliga 
elever att de nationella proven är påfrestande.  
 
 
6.3  Hur hanterar eleverna misslyckanden respektive framgångar och 
 hur vill de bli bemötta? 
 
Eleverna på det individuella programmet skyller inte på några andra än sig själva när de har 
misslyckats på ett prov. Orsaken kan vara att de inte har läst på tillräckligt, läst på fel saker, 
ätit dåligt till frukost, inte hängt med tillräckligt på lektionerna, inte vågat fråga läraren när de 
inte har förstått eller helt enkelt bara haft en dålig dag. Samtliga blir ”förbannade”, ”sura” 
eller ”irriterade” över misslyckandet men tar tag i det och försöker igen. De tycker att det är 
viktigt att läraren har ett positivt bemötande och säger positiva saker när det inte har gått så 
bra. Kommentarer som: ”Du klarar det här”, ”Du kan öva på det här och fråga om det är 
något, så går det bättre nästa gång”, uppskattas av eleverna. En elev är av den uppfattningen 
att de på IV-programmet kanske får en bättre stöttning än elever på andra program och säger:  
 

Här på IV är lärarna bra på att peppa oss men i större klasser kan det nog vara problem att räcka 
till för alla elever. På IV får vi bra stöttning, förmodligen för att vi är mindre grupper. 

 
När eleverna har lyckats på ett prov blir de alla glada och stolta. De berättar det gärna för de 
närmaste kamraterna och upplever också att lärarna är glada för deras skull. Fem av sex 
elever framhåller lärarens betydelse. När läraren påpekar att något har gått bra är stoltheten 
stor och det sporrar dem att ge mer av sin kraft till att fortsätta studera. 
 
En elev framhåller också betydelsen av sin kamrats stöd och säger: 
 

Vi brukar göra proven samtidigt och om min kompis lyckas och inte jag så blir jag glad för min 
kompis skull och tvärtom. Om båda lyckas så blir man ännu gladare. 

 
En annan elev framhåller sina föräldrars gensvar när det har gått bra på ett prov: 
 

Jag blir jätteglad och mår bra hela dagen. Jag berättar det hemma för mina föräldrar och de blir 
glada för min skull. Det hjälper mig att få den responsen. Om jag har lyckats eller misslyckats på 
ett prov så berättar jag det för andra. Det går lättare nu än tidigare att säga till andra när det inte 
har gått bra, för jag känner mig mycket modigare nu. 
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Tankarna från eleverna på det naturvetenskapliga programmet skiljer sig lite när det gäller 
misslyckanden. Några elever kommer med kommentarer som: ”Då blir man knäckt” och ”Jag 
känner mig hypermissnöjd”. De nämner också ord som ångest, magknip, oro och gråt. Oftast 
diskuteras frågorna efteråt av eleverna och detta upplevs av en del elever som mycket jobbigt, 
speciellt när det har gått dåligt för dem. Två av eleverna säger att det inte gör något om de 
misslyckas någon gång, det är bara att ta nya tag. En tredje elev tycker att det är jobbigt att 
misslyckas på ett prov och framhåller betydelsen av lärarens förståelse och engagemang. 
 

Jag ger upp ett tag men det gäller att inte ramla för långt och för länge. Det är då det är viktigt 
med mentorer som har erfarenhet och som har varit där. Att de vet hur det känns och att de har 
pluggat själva och haft det stressigt. Lärarna behövs verkligen. Jag går dit och får stöd.  

 
Flera elever på det naturvetenskapliga programmet blir mycket glada när de har lyckats på ett 
prov men påpekar att glädjen bara varar en kort stund, allt från en halvtimme till en halv dag. 
En elev säger att fastän det har gått bra så är det ändå lika hemskt inför nästa prov. En annan 
elev tydliggör sina känslor så här: 
 

Det är bara underbart. Då blir jag jätteglad och måste ringa mamma och pappa direkt. Då känner 
jag mig stolt över mig själv och tänker att det inte är så farligt att gå NV-programmet i alla fall. 
Annars kan jag ibland gräma mig över att jag har valt den här linjen. Då känns det så där skönt. 

 
Likaväl som läraren uppmärksammar eleverna och säger till när det har gått bra, så är det 
viktigt för dem att bli bekräftade även när det har gått mindre bra. Eleverna behöver få veta 
att läraren tror på deras förmåga och att han eller hon har uppmärksammat vad som inte gick 
så bra och ger tips om förbättringar. En elev utvecklar det på följande sätt: 
 

Då skulle jag vilja att läraren sa till mig: ”Jag vet att du kan bättre än så här, för du har visat det 
förr.” Om jag vet att jag kan bättre och om läraren också vet det och samtidigt säger det, då känns 
det bättre. Då måste jag inte gå och hävda mig hela tiden. 

 
När det inte har gått bra på en skrivning så nämner de orsaker som: inte pluggat tillräckligt, 
haft det jobbigt hemma eller med sig själv, varit för nervös, inte hängt med på lektionerna, 
varit för trött, inte haft tid att plugga eller pluggat på fel saker. En elev anser också att det är 
bra om de får en andra chans att göra ett prov. Självklart ska de göra så bra ifrån sig som 
möjligt vid första tillfället, men det borde alltid finnas en andra chans. Då skulle det nog inte 
upplevas så pressande. 
 
Analys 
Eleverna på båda programmen skyller inte på några andra än sig själva om de har misslyckats 
på ett prov. De nämner likartade orsaker som: inte läst på tillräckligt, inte hängt med på 
lektionerna, haft en dålig dag, varit för trött, haft det jobbigt hemma eller med sig själv eller 
ätit för dåligt till frukost. Tre av dessa förklaringar kan härledas till Maslows (1987:16ff) 
behovstrappa, där vissa saker måste vara uppfyllda för att motivation ska vara möjlig. För 
eleverna saknas det bland annat mat och sömn som enligt Maslow är basen i behovs-
hierarkin. Trygghet, som kommer som nummer två i graderingssystemet, måste eleverna 
känna både i hemmet och på skolan annars kommer de högre rankade behoven att skjutas åt 
sidan. 
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Stöd och uppmuntran från både lärare, kamrater och föräldrar är viktigt för i stort sett samt-
liga elever. Främst gäller detta lärarens positiva bemötande vid både framgångar och 
motgångar. Det är betydelsefullt att eleverna får respons på det de har presterat, oavsett om 
det är något bra eller mindre bra som de har åstadkommit. Detta stämmer på Sterns teori om 
att barnet behöver bekräftelse för att utvecklas (Brodin & Hylander 1997:21). Prestationer 
som ingen ser gör att eleven får svårt att utveckla sin kompetens till fullo. Även Revstedt 
(2002:96ff) är av liknande uppfattning när han framhåller att det är viktigt med respons från 
andra människor för att känna mening med arbetet i skolan. 
 
Flertalet elever på det naturvetenskapliga programmet upplever stress och misslyckanden 
mer påtagligt än vad eleverna från det individuella programmet gör. En del känner sig 
misslyckade och kommer med kommentarer som oro, magknip, ångest och gråt. Att 
prestationsstress kan utlösa fysiska besvär hos individen, enligt Johnsons (2003:77ff) sätt att 
se det, passar även in här. Om eleverna pressar sig för hårt får de kroppsliga symtom precis 
som de ovan beskrivna.  
 
 
6.4 Hur bedömer eleverna sina egna prestationer? 
 
Eleverna på det individuella programmet säger att de inte känner sig speciellt pressade att få 
ett bra betyg. Huvudsaken är att de får godkänt så de kan läsa vidare på ett ”vanligt” program. 
Flertalet elever jämför sina resultat efter tidigare prestationer men en del jämför sig också 
med kamrater i klassen. En elev förklarar detta på följande sätt: 
 

Man tittar på vad man får nu och vad man fick innan. Samtidigt tittar man på vad de andra fick 
också. Det tar man åt sig av vare sig man vill eller inte. 

 
Emellertid är det inte alla som jämför sig med andra. Mycket beroende på att flera av 
eleverna i klassen inte är studiemotiverade och knappt jobbar överhuvudtaget, enligt de 
intervjuade eleverna. Därför blir deras sätt att hantera sin situation inget att jämföra sig med 
för de elever som verkligen vill försöka. De ser istället mer sin utveckling i förhållande till 
vad de tidigare har presterat. Flera av eleverna anser att de har utvecklats mycket och tycker 
det är synd att inte de nuvarande lärarna ser deras progression ur ett längre perspektiv. En 
elev fångar det med orden: 
 

Jag bedömer mig själv jämfört med vad jag gjorde tidigare. Egentligen skulle de lärare vi hade i 
sjuan till nian följa med upp på gymnasiet och berätta för de andra lärarna hur mycket man 
verkligen har utvecklats. 

 
En annan elev säger sig vara ganska duktig i vissa ämnen och mindre duktig i andra. Enligt 
eleven gör det inte så mycket, för det viktigaste är att skolarbetet fungerar och går bra, både 
under lektionerna och hemma. Eleven avslutar med orden: ”Jag begär inte vad som helst, jag 
är nöjd ändå.” Att lyckas betyder, enligt en elev, ”att få nå de mål som man själv vill”.  
 
Samtliga elever på det individuella programmet anser att de har ett bättre självförtroende 
utanför skolan och de tror att det beror på att de umgås med människor som de själva har valt. 
Flera elever har fritidsintressen som idrott, trummor, gitarr och drama och tycker att 
självförtroendet är mycket bättre när de utövar dessa intressen. De tror dock inte att det 
påverkar självförtroendet i skolan. 
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Samtidigt som eleverna på det naturvetenskapliga programmet berättar att de vill göra bra 
ifrån sig för sin egen skull, känner de stor press i och med att de går i en klass med många 
högpresterande elever. Eller som en elev säger: 
 

Man gör det för sin egen skull men man känner samtidigt trycket från kompisarna eftersom alla är 
så duktiga. Elever som väljer det naturvetenskapliga programmet vet att de har valt en tuffare 
utbildning. Samtidigt som det sporrar så kan det också vara jobbigt för en del att känna denna 
press – det blir automatiskt så att man jämför sig med de andra i klassen. Mycket beror på att en 
del elever som får MVG på ett prov är missnöjda och säger detta högt i klassen. De som ”bara” 
har fått G på provet, och som från början var nöjda med det, får genom deras kommentarer en 
annan syn på sitt betyg. Detta kan skapa spänningar i klassen. 

 
Eleven berättar att läraren har tagit upp detta i klassen och sagt att det inte är schysst mot de 
andra klasskamraterna som kanske sitter och kämpar med ett G. Lärarna berättar också för 
eleverna att det inte bara är provresultaten som de går efter när de sätter betyg. ”Det de ser 
utöver resultaten är en människa och det har varit viktigt för mig att höra”, berättar en elev.  
 
På det naturvetenskapliga programmet är som sagt betygspressen hård. En elev säger att det 
inte ens går att vara nöjd med ett VG+. Att gå i en högpresterande klass frestar på och om 
detta uttalar sig två elever: 
 

För det mesta när jag har fått tillbaka ett prov så är jag ganska nöjd. Men sedan när jag tittar mig 
omkring och ser vad de andra har fått för betyg, då känner jag att min egen prestation inte är så 
bra längre. 
 
Jag jämför mig med andra. Jag försöker verkligen jämföra mig med mig själv, med det är väldigt 
svårt när det poppar upp MVG efter MVG hos de andra. Då blir det jättejobbigt när jag sitter där 
med G och VG. 

 
En elev, som anser sig ha lätt för att stressa upp sig och som är missnöjd med i stort sett alla 
sina prestationer, säger så här: 
 

Jag har väldigt svårt att påverka mitt självförtroende, fast det har blivit bättre med åren. Även om 
någon säger något positivt så tänker jag ”Äh, de bara säger så”. Jag kan aldrig ta det till mig. Man 
måste vara positiv till det man gör själv för att det ska gå bra. Fast jag är inte positiv till mig själv. 
Det går bra, men jag är bara inte nöjd. 
 

Samma elev upplever också att det behövs tid till att göra annat än att plugga och säger: 
 

På vårt program och i vår klass känner man stora krav att vara ”duktig”. Vissa pluggar verkligen 
hela tiden och det orkar inte jag. Jag orkar inte lägga ner all tid på skolan, jag behöver göra annat 
också. 

 
Två av eleverna anser att de tidigare jämförde sig med sina klasskamrater men att de inte gör 
det på samma sätt längre. En av dem säger: ”Här på NV är det så många som har bra betyg 
att man inte orkar jämföra sig med andra – det blir för stor press.” 
 
Något som är viktigt för balansen och motivationen är idrott. Två av eleverna, som båda 
håller på med en individuell idrott, anser att de är hjälpta av sitt fritidsintresse i sitt 
skolarbete, både som avkoppling och som referens. Att ha erfarenhet av att tävla med sig 
själv bidrar till att skolarbetet också får den karaktären. En av dem beskriver det så här: 

 
När jag bedömer mina egna resultat så jämför jag oftast med vad jag har gjort tidigare. Det är 
förmodligen idrottens förtjänst. När jag tävlar så tävlar jag alltid med mig själv och klockan. För 
varje gång ska det bli lite bättre. Det är något liknande med proven – att nästa prov ska bli lite 
bättre än det förra. 
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När det gäller självförtroendet så anser de att det är bättre utanför skolan. Orsaken kan, enligt 
en elev, vara att där behöver de inte prestera något hela tiden. ”Man blir inte hela tiden 
bedömd”, som eleven uttrycker det. Samtidigt har kamraterna också en stor roll i det hela. 
Fastän alla elever anser att det är en bra klass de går i så har de inte valt sina klasskamrater 
och det är nog en av anledningarna till att självförtroendet är bättre utanför skolans väggar. 
Det är lättare att känna sig trygg i en miljö som är självvald. 
 
Analys 
När elevernas tankar från de båda programmen ställs mot varandra, gällande hur de bedömer 
sina egna prestationer, så är de synnerligen motstridiga. Eleverna från det naturvetenskapliga 
programmet upplever att pressen är hård i och med att flertalet av klasskamraterna är hög-
presterande. Dessutom har flera elever den inställningen att det bara är MVG som gäller och 
det påverkar övriga i klassen som från början var nöjda med sitt G. Detta stämmer bra 
överens med Taubes (1997:77) tankar om att även högpresterande elever kan nedvärdera sina 
resultat och känna sig missnöjda. Även Wahlström (1993:23) är av denna åsikt när hon 
understryker att ett bra resultat inte automatiskt genererar i ett gott självförtroende. Flera av 
de intervjuade eleverna på det naturvetenskapliga programmet upplever att det inte är till-
räckligt med ett MVG, utan vill även poängmässigt ligga på topp. De upplever sällan att de 
gör bra ifrån sig och det påverkar både dem själva och deras omgivning. Kraven som de hög-
presterande eleverna ställer känns näst intill omöjliga att uppnå och enligt Jenner (2004:66ff) 
är det just detta som är så viktigt – att målen är realistiska. Enligt Taube (1997:42) ödslas 
mycket av energin på oron att misslyckas istället för på ambitionen att lyckas. Detta blir 
tydligt när eleverna på det naturvetenskapliga programmet hela tiden känner pressen att vara 
lika duktiga som sina högpresterande klasskamrater. De flesta kan inte undgå att påverkas av 
denna betygsjakt och därför går mycket av orken till spillo. Eleverna på det individuella 
programmet upplever inte alls stressen så stark och är relativt nöjda med sina resultat. De har 
heller inte så många positiva förebilder att förhålla sig till. Istället ser de sin utveckling i ett 
längre perspektiv och har upplevt en stor förbättring av sina prestationer på bara ett par år – 
en förändring som inte lärarna på gymnasiet har fått ta del av. Det sociala sammanhang som 
människan utvecklas inom, som Mead (1976:30ff) talar om i sin socialbehavioristiska teori, 
ser olika ut för eleverna på de respektive programmen. För NV-eleverna handlar detta sociala 
sammanhang om press, konkurrens och betygstänkande och medför en ständig tävlan att vara 
”duktigast”. För IV-eleverna innebär det sociala sammanhanget att de inte känner någon 
press att vara ”duktiga”. De värden som uppskattas är inte samma som för NV-eleverna. 
 
Samtliga elever anser att de har ett bättre självförtroende utanför skolan och anledningen till 
detta är, enligt eleverna, att de själva väljer vem de vill umgås med. De känner sig mer 
”hemma” med dessa kamrater och vet också vad de går för. Detta tar även Mead upp i sin 
socialbehavioristiska teori när han menar att vi söker oss till likasinnade som får oss att må 
bra (Svedberg 2003:30). När eleverna själva får välja så umgås de helst med kamrater som de 
trivs med och som har likartad inställning till livet. En annan orsak till att de har ett bättre 
självförtroende utanför skolans väggar är, enligt en elev, att de inte upplever sig bedömda 
eller jämförda med någon annan. Två elever anser också att individuellt idrottsutövande kan 
förbättra inställningen till och tillvägagångssättet vid skolarbetet. De har själva stor nytta av 
sina erfarenheter inom idrotten när det gäller skolprestationer.  
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6.5 Vad är det som kan få eleverna att må dåligt i skolan? 
 
Eleverna på det individuella programmet framhåller gruppens betydelse när det gäller 
intresset för skolarbetet. Beroende på hur engagerade deras klasskamrater är så får det 
konsekvenser för övriga elever. ”Elever som skolkar för mycket och inte bryr sig påverkar de 
andra i negativ riktning, det smittar av sig på något sätt”, som en elev uttrycker det. Vissa 
elever är allmänt störiga och detta får till följd att andra elever ”ger upp” snabbare. Ett 
exempel är de nationella proven som mestadels skrivs i stora salar. Ofta sitter det elever i 
salen som stör och som gör det svårt för övriga eleverna att koncentrera sig. En elev beskriver 
det så här: 
 

Det är svårt när man ska göra stora prov och när man sitter i en stor sal. Det är sånt liv. Det är 
många som skiter i det och för en massa oväsen istället. När man sitter och läser och störs av 
andra som sitter och skriker och gapar så tappar man tråden och får läsa om frågan. Man har koll 
på klockan hela tiden. Lärarna bryr sig inte om att säga till dem som stökar. Det kan också vara 
jobbigt om många börjar bli färdiga och går iväg – då brukar man bli stressad. 

 
En del elever i klassen kan vara stökiga men ändå vara bra på det mesta. Detta kan vara 
påfrestande för de elever som kämpar men ändå inte får så bra resultat. Speciellt nedtryck-
ande känns det när dessa elever retas och säger att ”jag behöver inte plugga för att klara mig”.  
 
Eleverna har bland annat önskat att klassen ska delas upp i två grupper eftersom det finns 
elever som ”stör” på lektionerna – elever som har ”lagt av” eller som redan har godkänt i 
ämnet och därför inte anstränger sig. Istället distraherar de andra elever som får svårt att 
koncentrera sig. När de från början studiemotiverade eleverna inte får de rätta förut-
sättningarna att jobba effektivt, tappar de sugen. Samtidigt understryker en elev att de stökiga 
eleverna också behöver hjälp och förklarar det så här: 

 
Det finns elever som skriker, gapar, svär och jävlas med andra. Jag tror att det är de som mest 
behöver stöd och omsorg. Det blir en massa tjafs som tar orken ifrån en. De flesta elever som går 
på IV-programmet gör det för att de inte har betyg eller för att de inte bryr sig. De behöver mer 
stöd. 

 
En av eleverna tror att om en elev, som vanligtvis knappt aldrig anstränger sig, helt plötsligt 
skulle börja arbeta, så skulle nog denna elev bli retad eller utesluten ur gruppen. Eleven 
skulle förmodligen få kommentarer som: ”Vad gör du?” ”Jävla plugghäst” eller ”Är du dum 
eller?”.  
 
Flera elever känner sig särbehandlade. De upplever att både elever och ett fåtal lärare tittar 
på dem på ett speciellt sätt. Ibland får de också kommentarer som ”ni IV-barn”, som upplevs 
som sänkande. Några av eleverna i klassen har till och med börjat kalla sig själva ”IV-barn” 
och använder det nästan som ett skällsord. En elev säger: ”Man tappar tron i och med att 
man är IV-barn.” En annan elev tillägger: 
 

Om det är folk som talar om för dig att du är dålig och värdelös och du får höra detta konstant 
varje dag, så blir det att man börjar lyssna mer på dem, även om det inte är de ”nära” kompisarna 
som säger så. Vissa människor tar också åt sig mycket mer än vad andra gör. 
 

Till stor del anser eleverna att särbehandlingen kan härröras till att deras program tidigare har 
varit hänvisat till andra lokaler än de ordinarie. I och med detta har de känt sig både utanför 
och uttittade av andra elever. När alla elever är samlade på samma ställe uppmärksammas de 
inte lika mycket. 
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Ibland kan vissa lärares agerande få eleverna att må dåligt. Om en eller ett par elever har gjort 
något dumt kan det hända att läraren tar upp ärendet i helklass. Detta upplever eleverna som 
jobbigt och dessutom har det inte med dem att göra. En elev belyser det så här: 
 

Man tar åt sig även om man inte har gjort någonting, eftersom läraren säger det till alla. En lärare 
har också involverat oss i andras bråk och frågat vad vi tycker om det. Då blev vi med i deras 
bråk. Det kändes helt fel. 

 
Istället är det bättre om läraren tar ut de elever som berörs och pratar enskilt med dem. 
Eleverna anser att gemensamma tillrättavisningar påverkar stämningen i klassen och gör så 
att motivationen sjunker. En elev tycker också att vissa lärare säger allting så negativt. Det 
blir nästan som hotbilder som gör att det blir jobbigare att plugga. 
 
Flera av eleverna på det individuella programmet påpekar att de mådde så dåligt under 
”högstadietiden” att de struntade i skolan. ”Lärarna förstod inte hur dåligt jag mådde och det 
var inte förrän jag visade att jag behövde hjälp som jag fick hjälp”, som en elev uttrycker det. 
Detta verkar ha varit en turbulent tid för flertalet av de intervjuade eleverna i klassen och 
många refererar till den som jobbig. Två elever förklarar det på följande sätt: 
 

När jag gick i sjuan, åttan och nian var det mycket bråk och tjafs hemma som gjorde att jag sket i 
skolan. Jag bråkade också mycket med lärarna och det fick konsekvenser för betyget. Jag ville 
också bli satt i en mindre grupp, då jag visste att jag inte skulle klara mig i en större, men jag fick 
ingen respons från lärarna. Då gav jag upp. 

 
Tidigare, i sjuan och åttan, så pluggade jag inte alls. Jag hade inte så bra ansvar då och allt var 
negativt. Men efter ett utvecklingssamtal, där jag fick ta emot så mycket negativt att jag grät på 
vägen hem, vände det. Jag förstod att jag var tvungen att ta tag i det själv om jag ville komma in 
på gymnasiet. Jag började plugga och pappa stöttade mig. När det gick bra för mig började mitt 
självförtroende att växa och jag mådde mycket bättre. Det är det jag gillar med mig själv nu när 
jag är äldre - att när jag vill göra någonting, då gör jag det. 

 
Samtliga elever på det naturvetenskapliga programmet är medvetna om att de går en utbild-
ning som är tuffare än andra utbildningar på gymnasiet. De anser att kraven är högre både på 
dem och på de elever som går det samhällsvetenskapliga programmet. Detta gäller speciellt 
ämnen som matematik och samhällskunskap. Även om det är samma kurs på papperet så är 
det inte det i verkligheten. Eller som en elev uttrycker det:  
 

Det ska vara samma kurs men det är det inte eftersom vår ribba ligger högre. Vi har alltså svårare 
att få ett högt betyg än elever som går andra program. Det känns faktiskt lite orättvist.  

 
Enligt flera av eleverna har vissa lärare sina favoriter och det blir oftast de som får svara på 
frågor i klassen. Samtidigt erkänner eleverna att det inte är alltid som de räcker upp handen 
när de kan svaret på en fråga. En elev utvecklar favoriseringen av elever så här: 
 

Om det är en lärare som man inte tycker om och som inte stöttar en så känner jag att då kan det 
likaväl kvitta, för jag får ändå inget bra betyg av den personen. En del lärare har favoriter, oftast 
de elever som kan allting innan vi ens har gått igenom det. 

 
Samma elev säger också:  
 

Folk i min omgivning kan påverka mitt självförtroende. Om jag har vänner som ständigt klankar 
ner på mig och säger ”Nej, men hur kan du göra det där”, ”Varför gör du så?”, så är det klart att 
man får sämre självförtroende. Om jag misslyckas på ett prov så får jag inte bättre självförtroende 
för det. 

23 (36) 



Precis som IV-eleverna, så anser också några av NV-eleverna att de blir uttittade av elever 
från andra program. Dessa elever uppträder nedlåtande och stirrar på dem när de går förbi. 
NV-eleverna tror att andra elever tycker att de är ”töntar” och en elev uttrycker det så här: 
 

Det finns väl alltid någon som ska trycka ner en och stå över en, typ. De finns i korridoren och 
överallt. Man ser det på deras kroppsspråk och allting.  

 
Analys 
Eleverna på det individuella programmet upplever att de omotiverade och stökiga eleverna 
distraherar dem och påverkar deras motivation att lära. Det får dem att ”ge upp” lättare. I och 
med att eleverna tvingas arbeta under sådana premisser, får de svårt att upprätthålla den rätta 
entusiasmen för skolarbetet. Samtidigt som de tänker på sin egen situation så reflekterar de 
även över de elever som kanske behöver mest stöd, ”de stökiga”. Här ser vi hur Wrangsjös 
(2003:34) tolkning av Sterns teori får belägg när eleverna uppmärksammar hur olika elevers 
behov och förutsättningar är. Eleverna visar både förståelse för och medkänsla med dessa 
elever när de säger att ”jag tror att det är de som mest behöver stöd och omsorg”. Det krävs 
enligt Wrangsjö (2003:34) en förmåga att distansera sig till situationen och denna förmåga 
har dessa elever. 

 
Båda elevgrupperna känner sig uttittade av elever från andra program. De försöker ignorera 
denna ”behandling” men upplever den ändå svår att värja sig mot. De känner sig stämplade i 
och med att de går ett visst program. Detta går att härleda till Thomas Kindermanns studie 
som visar att olika elevgrupper stämplas som plugghästar respektive lastmaskar (Rich Harris 
2001:477f). Eleverna från det individuella programmet känner mer av detta bemötande då de 
även får kommentarer som ”ni IV-barn”. Detta får dem att tappa tron på sig själva, enligt en 
elev. De ser på sig själva med andras ögon, enligt Meads (1976:30ff) socialbehavioristiska 
teori, och blir medvetna om hur de framstår i andra elevers ögon och det blir inte till deras 
fördel. Även Jenner (2004:70) illustrerar detta när han lyfter fram hur andras positiva och 
negativa förväntningar påverkar elevens beteende och prestationer. När eleverna upplever att 
de inte duger i andras ögon riskerar detta att påverka deras tilltro till sig själva, för precis som 
Jansson m.fl. (1997:58) säger: Behandlas vi som värdelösa tror vi att vi är det. 
 
Vissa lärare kan ibland ta upp schismer, som endast rör ett fåtal elever, inför hela klassen. 
Detta påverkar både stämningen och motivationen i klassen, enligt eleverna. Sådant ska inte 
ske inne i klassrummet utan istället redas ut enskilt med de berörda eleverna. 
 
Flera av eleverna på det individuella programmet nämner ”högstadietiden” som problematisk 
och jobbigt. Under denna tid fick de varken förståelse eller respons från sin omgivning och 
detta resulterade i att de antingen ”gav upp” eller kände sig omotiverade. När de inte 
upplevde sig bekräftade och trygga i sin situation kände de heller ingen motivation till att lära 
sig något. Här ser vi tydliga kopplingar till Maslows (1987:16ff) motivationsteori som utgår 
ifrån att vissa behov, i det här fallet bekräftelse och trygghet, måste vara tillfredsställda för att 
utveckling och välbefinnande ska vara möjligt. Eleverna reagerar helt enligt denna teori när 
de avsäger sig alla anspråk på att vilja utvecklas och istället ”ger upp”. 
 
Eleverna på det naturvetenskapliga programmet känner av pressen att få ett bra betyg mer än 
något annat. De anser också att de har svårare att få ett bra betyg jämfört med elever från 
andra program, då ”ribban” är satt mycket högre för dem än för övriga elever. Flera av 
eleverna nämner även att några lärare har sina ”favoriter”. Dessa favoriter får alltid svara på 
frågor i klassen. 
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En elev upplever att vissa lärare inte stöttar eleven speciellt bra och det är också dessa lärare 
som eleven själv ”inte tycker om”. Detta kan sättas i samband med Jenner (2004:70) och hans 
syn på hur lärarens förväntningar kan påverka elevens beteende och prestationer. Lärarens 
bemötande av eleven kan vara av betydelse för elevens inställning till ämnet samt agerande 
under lektionstid. 
 
På det naturvetenskapliga programmet har alla elever samma inställning till skolarbetet, de 
vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Det stämmer bra överens med Kindermanns studie 
(Rich Harris 2001:477f) som säger att barn i samma kamratgrupp har en likartad inställning 
till skolarbetet. Samtidigt stämmer det även på eleverna från det individuella programmet. 
Där är klassen uppdelad i två läger, ett där eleverna vill jobba och få ett hyfsat bra betyg och 
ett där eleverna i princip ”har lagt av”. I denna klass har det bildats tydliga grupperingar 
medan gruppbildningen i den naturvetenskapliga klassen är mer homogen. 
 
 

6.6 Vilka förslag på åtgärder till bättre självförtroende har eleverna? 
 
Eleverna på det individuella programmet anser att det är viktigt att vara i en grupp som 
fungerar, annars går det inte att samarbeta. I klassen finns det elever som stör och lägger sin 
energi på allt annat än att plugga. Dessa elevers beteende påverkar övriga elever i klassen 
som får svårt att koncentrera sig. När för mycket av lärarens uppmärksamhet läggs på de 
”stökiga” eleverna, istället för de ”ambitiösa”, tappar många elever intresset för skolarbetet. 
De får svårare att engagera sig och de ger också upp lättare. Istället anser eleverna att klassen 
bör delas upp för att på så sätt underlätta för de elever som verkligen vill arbeta. Eleverna 
betonar att de ”står för långt ifrån varandra” för att de ska fungera i helklass och rekommen-
derar därför en uppdelning med två grupper: en motiverad och en omotiverad. De elever som 
inte bryr sig ska inte få förstöra för de engagerade eleverna. En av de intervjuade eleverna 
menar att detta uppförande inte får fortgå. Elever som inte arbetar och som stör andra måste 
”skärpa till sig” och rätta sig efter skolans regler. Eleven förklarar det så här: 

 
Elever som inte bryr sig ska inte få hur många chanser som helst. Lärarna måste sätta stopp för 
deras slappa beteende. Det måste finnas klara regler som efterföljs. 

 
Samtidigt som eleverna riktar ”kritik” mot en del av eleverna i klassen så framhåller de också 
gruppens betydelse när det gäller att få till stånd en förändring. Det kan gälla gruppindel-
ningar, lärarkritik eller lokalfrågor. Tillsammans kan de påverka både sitt arbete och sin 
arbetsmiljö genom att gå samman och ”säga ifrån”. Det är emellertid inte alltid det lyckas, 
men det har hänt och detta gör att de känner sig både delaktiga och mer engagerade i 
skolarbetet. De upplever det betydelsefullt att de får gehör för sina åsikter och att de blir 
tagna på allvar. 
 
Samtliga elever är överens om att lärarens bemötande har stor betydelse för dem. Det är 
viktigt att lärarna visar empati med eleverna och uppmärksammar dem som individer med 
olika behov. De vill bli bekräftade och sedda som de är och inte som ”vem som helst”. Något 
som också betyder mycket för eleverna är att lärarna är positiva, rättvisa och går att lita på. 
En elev förklarar det så här: 
 

Läraren ska vara snäll, trevlig, stödja mig, vara positiv och lita på mig. Jag ska också kunna lita 
på läraren. Om läraren påpekar att jag har gjort något bra så känner jag mig stolt.  
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Något som irriterar eleverna är när det ibland tas upp problem i klassen som bara berör ett 
fåtal elever. Det anser de vara helt fel. När någon eller några elever har gjort något dumt vill 
eleverna att läraren tar ut ”bråkstakarna” ur klassrummet och löser problemet någon annan-
stans. En av eleverna uttrycker det på följande vis:  
 

Kollektiva utskällningar från lärarna påverkar skolarbetet. Man blir nedstämd och känner att man 
inte vill göra något. Man blir orättvist bedömd. Läraren ställer sig inför hela klassen fastän det 
bara gäller en eller ett par. Man tar åt sig även om man inte har gjort någonting eftersom läraren 
säger det till alla och samtidigt tittar på alla. 

 
Tidigare hade eleverna på det individuella programmet flertalet av sina lektioner i en annan 
byggnad. Eleverna anser att det inte är bra att dela upp elever på detta sätt, speciellt som de 
redan känner sig åsidosatta och uttittade just för att de går IV-programmet. När de segregeras 
från övriga elever blir de än mer övertygade om att de är annorlunda och ska behandlas 
därefter, något som de protesterar med det bestämdaste mot. En elev beskriver det så här: 

 
Det är inte bra att särbehandla oss genom att placera vår klass i andra lokaler. En del elever skäms 
över att vara IV-barn. Om alla är på samma ställe påverkar det nog självförtroendet på ett bättre 
sätt. 
 

Det är bra om läraren har förståelse för hur det ibland kan kännas för eleverna, t.ex. vid an-
spänningen innan ett prov eller att eleven kan ha problem hemma som kanske påverkar 
skolarbetet. En elev säger så här: 
 

Det handlar mycket om bemötande, hur lärarna ser en och att de är positiva. En del har inte rätta 
förståelsen. Det verkar som de inte själva har haft några problem eftersom de inte tycks förstå att 
vi kan ha problem med annat som inte rör skolan, för det påverkar också skolarbetet.  

 
Det finns också förslag från eleverna på det individuella programmet när det gäller hur de 
själva kan förbättra sitt självförtroende. De nämner bland annat att tro på sig själv, tro på 
andra, försöka säga bra saker till andra som t.ex. ”grattis” när någon har gjort bra ifrån sig på 
ett prov eller säga ”lycka till” innan ett prov. Samtliga elever anser också att det är viktigt att 
tänka positivt. En elev förklarar det så här: 
 

Det gäller att vara positiv. Om man är negativ så blir man deppig och det smittar av sig på andra. 
Det blir en ond cirkel. Jag tänker mycket på min egen inställning till saker och ting och hur det 
påverkar annat och andra. 

 
En elev anser att ”man ska inte bry sig om alla andra” och en annan elev skulle vilja ha lite 
mer stöd hemifrån. Ytterligare en elev håller på med drama och tycker att det är ett bra sätt att 
stärka sitt självförtroende. Om läraren tar reda på vad eleverna är bra på och sedan låter dem 
visa det, så tror eleven att det kan bidra till att deras självförtroende ökar.  
 
Samtliga elever på det naturvetenskapliga programmet är överens om att lärarnas bemötande 
är av stort värde för dem i skolan. Då växer de som människor och känner sig betydelsefulla. 
Det är också viktigt att lärarna försöker vara positiva och entusiasmera dem under lektion-
erna. Lärarnas intresse för ämnet lyser helt klart igenom och påverkar eleverna på ett positivt 
sätt. Det är bra om lärarna ser till varje individ och kanske peppar någon lite extra när det 
behövs. En elev som uppger sig aldrig vara nöjd med sina resultat säger: 
 

Vissa lärare säger aldrig någonting (om man är bra eller så) och det tycker jag ändå att alla ska få 
veta i skolan. Man behöver beröm fastän man är duktig. Man behöver bekräftelse på att man kan. 
Alla behöver beröm men vissa kanske behöver lite mer. 
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En annan elev fyller på med följande tankar om att alla behöver beröm: 
 

Man behöver alltid beröm. Man måste få känna sig uppskattad. Om man presterar bra så är det 
ofta som man inte vet om det själv. Alla behöver höra att det man gör är värt något. 

 
Eleverna har ibland träffar med sina mentorer men de sker oftast i halvklass och det är inte 
alltid alla vågar tala fritt då, enligt en elev. Istället skulle det vara bättre med individuella 
samtal med mentorn. Det sker också betygssamtal då eleverna får veta hur de ligger till. De 
uppskattas mycket av eleverna. Arbetsmässigt upplever eleverna det som positivt när klassen 
delas upp i halvklass. Då känner de att läraren får mer tid för dem. Det vore också bra om 
skolan kunde ha fler dagar som bryter mot de vanliga ”så att alla kan ha lite roligt till-
sammans”, som en elev uttrycker det. 
 
När det gäller läraregenskaper så uttalar sig en elev så här: 
 

Det är viktigt att lärare lägger märke till elever, så man inte bara lägger all uppmärksamhet på 
några individer och inte bryr sig om andra. Det är viktigt att läraren är en sådan person som kan 
lägga märke till många. 

 
Lärarna skulle också kunna vara mer positiva och lyssna mer till eleverna. En elev förklarar 
det på följande vis: 

 
Kanske att fler lärare skulle uppmuntra elever och säga positiva saker och sen kanske lyssna mer 
på eleverna, för ibland kan det verkligen vara hur mycket som helst att göra. Lärarna har inte 
riktigt förståelse för att vi har fler ämnen än deras. 

 
Det skulle vara en god idé om klassen delades upp i andra grupper än de vanliga, enligt en 
elev. Förtroendet för klasskamraterna skulle nog stärkas om de fick lära känna varandra 
bättre, eller som eleven säger: 
 

Det är bra om läraren delar upp oss i grupper så man inte är med dem man brukar vara jämt. Det 
blir liksom grupperingar. Det är nog bra att läraren delar in ändå, fastän kanske inte alla vill det. 
Då lär vi oss samarbeta med massa olika personer och så lär vi känna varandra. Vi är en bra klass 
så det skulle nog vara bra. 

 
Eleverna på det naturvetenskapliga programmet har också förslag på hur de själva kan 
förbättra sitt självförtroende. Kanske borde de se mer till sin egen utveckling och inte titta så 
mycket på vad andra får för resultat. Eller som en elev uttrycker det: 

 
Koppla av lite mer, för det är jättemånga i klassen som jämför sig med alla andra. Att tänka ”är det 
för dig själv du gör det eller för någon annan”. Man kan faktiskt överleva utan att ha MVG i alla 
ämnen. Om man verkligen vill någonting så kommer man ändå fram till det man vill någon gång. 
Man får inte lägga sig hemma och gråta hela tiden. Jag brukar tänka på vad jag är duktig på och 
hitta positivt med det. Om jag är lite bättre på det så kanske jag är sämre på något annat. Då kan 
man leva med sig själv. 

 
Ett annat förslag är att de kan prata mer med klasskamrater som de vanligtvis inte umgås med 
för att på så sätt lära känna dem, eller ägna sin fritid åt intressanta saker som kan få dem att 
växa och därmed få bättre självförtroende. 

27 (36) 



En elev berättar om hur idrotten har förbättrat självförtroendet: 
 

Det är nog inom idrotten jag har mitt mesta självförtroende. Om jag måste tänka ”Vad är jag bra 
på egentligen?” Då tänker jag inte på skolan, då tänker jag på min individuella träning inom 
idrotten. Den har hjälpt mig jättemycket. Man vågar ta mer plats. Många kanske gömmer sig 
undan om de känner att de inte är tillräckligt bra eller inte är nöjda med sin prestation. Men håller 
man på med en individuell idrott eller så, så måste man lära sig att även om det går dåligt så kan 
man bara inte smyga undan från alltihopa, utan man måste ta tag i det. 

 
En elev har som förslag att lägga in ett meddelande till sig själv på mobilen med några 
uppskattande ord – ord som förhoppningsvis kan bättra på självförtroendet. Eleven har själv 
upplevt det via en kamrat som har orden ”Du är älskad och duktig” inlagda i sin telefon. 
 
Analys 
Samtliga elever på det individuella programmet betonar att det är viktigt att vara i en grupp 
som fungerar ”annars går det inte att samarbeta”, som en elev uttrycker det. Flera av eleverna 
i klassen smittar av sitt ointresse på de andra som i sin tur tappar en del av motivationen. En 
elev anser att lärarna är alldeles för slappa och borde säga till de elever som skolkar eller som 
”inte bryr sig”. De måste hålla sig till skolans regler och ”skärpa till sig” och ska inte få ”hur 
många chanser som helst”. Eleverna upplever att de tappar sin drivkraft när de tvingas jobba 
med andra som inte har samma inställning till skolarbetet. Istället vill de att det skapas 
grupper där ambitionen är likartad – grupper som därmed får bättre förutsättningar att arbeta 
och utvecklas. Detta stämmer på Meads socialbehavioristiska teori att människor söker sig till 
andra som tänker likadant som de – människor som får dem att må bra (Svedberg 2003:30). 
Båda elevgrupperna vill ha en uppdelning men av helt skilda orsaker. Medan eleverna på det 
individuella programmet vill dela upp klassen i två grupper för att få bättre ro att arbeta, så 
vill eleverna på det naturvetenskapliga programmet att nya gruppkonstellationer ska skapas 
av klassen för att de ska ha möjlighet att lära känna varandra lite bättre. En av orsakerna till 
att det skulle fungera är, enligt en elev, att klassen är så bra.  
 
Samtidigt som vissa elevers handlande får kritik får också gruppen som förändringsfaktor en 
eloge. Om det är en bra grupp kan förändringar komma till stånd genom ett gemensamt 
agerande av gruppdeltagarna. Att kunna påverka sin egen skolgång upplevs av eleverna som 
mycket berikande; de känner sig både mer delaktiga och mer engagerade i skolarbetet. Detta 
kan relateras till Glasser (1996:80ff) som lyfter fram elevers makt att påverka som en motiva-
tionsfaktor i skolan. När eleverna får inflytande över sitt arbete i skolan får de också öva sig i 
att agera och ta ansvar som en förberedelse inför arbetslivet.  
 
Lärarnas bemötande är av stor betydelse för samtliga elever på båda programmen. De nämner 
också andra ”kriterier” för hur en bra lärare ska vara som t.ex. empatisk, positiv, rättvis, gå att 
lita på, snäll, trevlig, stödjande och förstående. Läraren ingår i den grupp som Mead 
benämner den generaliserade andre, dvs. människor som är extra viktiga för vår inre utveck-
ling (Svedberg 2003:29ff). Av denna anledning är det angeläget att läraren utövar och 
förmedlar ett positivt bemötande till sina elever. 
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Trots att eleverna på det individuella programmet har flera bra lärare så är det ändå vissa som 
inte håller måttet, enligt eleverna. En del lärare tar upp problem inför hela klassen som bara 
berör ett fåtal elever. Detta uppfattas av eleverna som en kollektiv utskällning och får till 
följd att motivationen och inställningen till ämnet falnar. Istället är det bättre att ta detta 
enskilt med eleverna. När eleverna känner sig hotade och beskyllda för saker som de inte har 
gjort kan de känna både otrygghet och osäkerhet över sin situation. Enligt Maslows 
(1987:16ff) motivationsteori ingår både säkerhet och trygghet bland de behov som måste 
tillfredställas innan det är möjligt att känna motivation till andra saker, i detta fall en vilja att 
prestera något i skolan.  
 
En elev från det individuella programmet har en idé som kan stärka självförtroendet, 
nämligen att läraren undersöker vad eleverna är bra på och låter dem visa det. Enligt Jenner 
(2004:66ff) är det viktigt att eleverna får uppleva framgångar för att inte tappa motivationen. 
Om eleverna får utveckla sina positiva sidor kan det resultera i att de får bättre själv-
förtroende och känner sig säkrare även inom andra ämnen. 
 
Eleverna från det naturvetenskapliga programmet upplever det som positivt när de delas upp i 
halvklass, för då får de bättre hjälp av läraren. De efterlyser också fler individuella samtal 
med sin mentor. Gemensamma aktiviteter som bryter mot det vanliga efterfrågas av eleverna, 
dels för att få inspiration och dels för att lära känna varandra lite bättre. 
 
Från båda programmen har eleverna tips om hur de själva kan stärka sitt självförtroende, 
såsom: tänka positivt, tro på sig själv, tro på andra, se mer till sin egen utveckling och inte 
bry sig om andra, be om mer stöd hemifrån, umgås med andra kamrater än de ”vanliga”, ägna 
sin fritid åt intressanta saker och ge sig själv några uppmuntrande ord, kanske via mobilen. 
Eleverna behöver annat att tänka på utöver skolan; de behöver se en mening med allt. Precis 
den känslan av sammanhang nämner Antonovsky (1991:38ff) när han berör upplevelsen av 
livet som hanterbart och meningsfullt. För motivationens skull är det viktigt att det finns 
andra värden i livet utöver skolresultaten. Det är också betydelsefullt att eleverna får respons 
från andra människor i sin omgivning. Om vi visar tilltro och aktning till andras prestationer, 
precis som Revstedt (2002:96ff) nämner, så visar vi att vi tror på elevens förmåga och 
kapacitet, något som är viktigt för att känna mening med arbetet i skolan. 
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7 Diskussion 
 

Här följer en metoddiskussion samt en diskussion kring resultatet av undersökningen där 
egna ståndpunkter involveras. Som avslutning kommer några förslag till fortsatt forskning. 
 
 
7.1 Metoddiskussion 
 
Intervjumetoden har fungerat bra. Det visade sig vara ett gott beslut att intervjua både i par 
och individuellt. Stor förtjänst till att det fungerade så bra har lärarna som satte samman 
elever som ”passade” ihop. Vid parintervjuerna hjälptes eleverna åt att utveckla samtalet. De 
byggde på varandras kommentarer och vid vissa tillfällen fyllde de även i meningarna åt 
varandra. Flickorna intervjuades för sig och pojkarna för sig, några pojkar och flickor även 
enskilt. De elever som intervjuades individuellt hade mycket att tillföra och min uppfattning 
är att dessa elever kom mer till sin rätt enskilt än i grupp, precis som lärarna förutspådde. 
Eleverna verkade avslappnade och svarade öppet på frågorna. De gjorde också egna utsväv-
ningar kring ämnet som ytterligare bidrog till analysen. Atmosfären kändes trygg och fri från 
förutfattade meningar och detta var med största sannolikhet orsaken till att intervjuerna utföll 
så bra. 
 
Jag tror att det är lättare att få kontakt med elever när man kommer till en skola enkom för en 
sak och inte har förbindelse med skolan i övrigt. Om jag hade gjort undersökningen på en 
skola där jag själv hade varit verksam, tror jag inte det hade varit möjligt att få så raka och 
ärliga svar som jag har fått vid dessa intervjutillfällen. Min uppfattning är att elever blir mer 
”öppna” när det kommer någon utifrån som både är intresserad av vad eleverna har att säga 
och som framför allt har tid att lyssna. Samtidigt spelar säkert sekretessen en stor roll. Om 
eleverna vet, och samtidigt litar på, att det de säger under intervjun inte kommer att föras 
vidare, tror jag de öppnar sig mer än vad de annars hade gjort.  
 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
I resultatet har det framkommit att eleverna på det naturvetenskapliga programmet har ett 
större behov av att få bekräftelse än eleverna på det individuella programmet. Dessa elever 
känner sig också mer pressade att göra bra ifrån sig, då flertalet av klasskamraterna är hög-
presterande – det smittar av sig. Samtidigt har de större krav på sig än elever från andra 
program, då de krävs på bättre resultat i vissa ämnen för att få ett högre betyg. Eleverna på 
det individuella programmet känner ingen press från sina klasskamrater. Däremot upplever 
de att de blir störda av de stökiga och omotiverade klasskamraterna och detta leder till att de 
får svårare att göra sitt bästa – motivationen sinar. De jämför sig inte med övriga elever, utan 
ser sin utveckling utifrån vad de tidigare har presterat och det utfaller oftast till det positiva. 
Något som de upplever som jobbigt är när vissa lärare tar upp saker i klassen som bara berör 
ett fåtal elever. Hela klassen får ”utskällning” för sådant som endast några få har åstad-
kommit. Sådant agerande gör att motivationen och inställningen till ämnet sjunker. Grupp-
konstellationerna har betydelse för båda elevgrupperna. Medan NV-eleverna vill beblanda sig 
för att lära känna sina klasskamrater bättre, vill IV-eleverna särskiljas från de elever i klassen 
som ”stör” under lektionerna. För båda grupperna är lärarens och omgivningens bemötande 
av stor vikt. När de känner sig bekräftade, respekterade, förstådda och får respons på sitt 
arbete upplever de en större tillfredsställelse i skolarbetet. 
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Tankarna skiljer sig åt en del när de båda programmen jämförs. Flertalet av eleverna från det 
naturvetenskapliga programmet har tydliga anspråk på att få bekräftelse, både från lärarna 
och från kamraterna. Detta gäller även eleverna från det individuella programmet, men de 
tidigare nämnda eleverna verkar dock vara mer beroende av den närmaste omgivningens 
respons än dessa senare nämnda. Det känns som de upplever att det är svårt att orka med när 
de egna kraven pockar på och blir för stora. Några av eleverna balanserar på gränsen till vad 
de själva anser vara ett minst acceptabelt resultat och det gör dem extra sköra. De begär mer 
av sig själva än vad som är rimligt och detta blir tydligt när inte ens MVG duger i deras ögon. 
I och med att de ständigt utsätter sig för denna press kan hälsan påverkas. Jag håller med 
Johnson (2003:77ff) när hon menar att stress kan utlösa fysiska symtom hos människor. Även 
om det inte har gått så långt hos dessa elever är risken stor att något händer om de inte sänker 
sina krav. Läraren kan antingen hjälpa eller stjälpa en elev i det här läget. Bemötandet är 
oerhört viktigt eftersom elevernas egna krav är så höga. Att det blir en diskrepans mellan 
elevernas svar på de olika programmen kan bero på att eleverna från det individuella 
programmet redan får ganska bra respons eller så kan anledningen vara att eleverna på det 
naturvetenskapliga programmet behöver mer uppmärksamhet än vad de faktiskt får. Här kan 
det vara bra att tänka på att det inte behöver gälla alla elever i klassen utan att detta säkert är 
högst individuellt. Det gäller alltså för läraren att vara lyhörd och försöka pejla in vad respek-
tive elev har för behov. 
 
Samtidigt lever NV-eleverna med en press från övriga elever i klassen – en press som består i 
att det inte går att vara nöjd med ett G eller ett VG. Genom att vissa elever påtagligt visar sitt 
missnöje över sitt dåliga resultat (MVG) inför hela klassen, resulterar det i att andra elever 
börjar se sitt eget resultat som mindre bra. Stern (2004:77) nämner att våra egna tankar 
förändras beroende på vilket gensvar vi får från vår omgivning. Detta blir tydligt när en del 
elever överför sina egna ”orealistiska” mål på övriga elever. Gränserna suddas ut för vilka 
tankar som är ”mina” och ”dina” och det leder, enligt mitt tyckande, till att eleverna får svårt 
att se sina egna kvalifikationer och känna sig nöjda med dem. Jenners (2004:66ff) tankar kan 
också kopplas ihop med detta ”felaktiga” synsätt, dvs. att ”ribban” sätts för högt för att 
resultatet ska vara genomförbart. När eleverna aldrig uppnår de mål de har föresatt sig får de 
heller ingen chans att känna sig nöjda med sina prestationer – både självförtroendet och 
motivationen sjunker.  
 
Eleverna på det individuella programmet ser sina framsteg över en längre tidsperiod och 
verkar därför mer nöjda med sina prestationer än vad eleverna från det naturvetenskapliga 
programmet är. Flera av dem har upplevt en problematisk ”högstadietid” och detta kan vara 
anledningen till att de ser sin utveckling på ett annorlunda sätt än vad de andra eleverna gör. 
Eleverna på det naturvetenskapliga programmet nämner inte alls denna tid i sitt liv och verkar 
ha varit ”duktiga” hela tiden. Att se på sin progression ur ett längre perspektiv kan vara något 
för eleverna på det naturvetenskapliga programmet att ta fasta på. Istället för att hela tiden 
begära allt av sig själv, och ibland även ta ut sorgerna i förskott, kanske det är bättre att titta 
på vad som har åstadkommits och se sin egen utveckling i backspegeln. Först då kanske det 
går att bedöma sin progression på ett relevant och riktigt sätt. 
 
Eleverna på det naturvetenskapliga programmet nämner också att kraven på dem är högre än 
på övriga elever. De har bland annat svårare att få ett högre betyg i vissa ämnen än elever 
som går andra program och som läser samma ämne. Denna upplevelse delar de med elever 
från samhällsprogrammet och NV-eleverna är väl medvetna om att det får pressen på dem att 
öka ytterligare. Har eleven dessutom svårt att känna egen tillfredsställelse över sina 
prestationer blir detta än värre. Utmaningarna blir inte mindre av att de ”vet om” att det ställs 
större krav på dem än på elever från andra program.  
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För att skapa bättre sammanhållning, och för att lära känna varandra, vill eleverna på det 
naturvetenskapliga programmet att det görs nya gruppkonstellationer så att de får möjlighet 
att prata med de klasskamrater som de vanligtvis inte umgås med. Eleverna på det indivi-
duella programmet vill i sin tur ”bli av med” elever som stör, eller som inte bryr sig, för att de 
ska få bättre arbetsro och bättre motivation. Eleverna från de olika programmen vill samma 
sak men av olika anledningar. Det kan tyckas dubbeltydigt att IV-eleverna, samtidigt som de 
förespråkar en uppdelning av klassen, inte vill bli uppdelade gentemot elever från andra 
program. Jag tänker då närmast på att IV-eleverna anser sig särbehandlade när de inte får ha 
sina lektioner i samma byggnad som övriga elever. Jag uppfattar det som att eleverna vill ha 
samma chanser som vilka elever som helst på skolan. Att de inte ska behöva känna sig 
utanför och ha sämre förutsättningar än andra genom att placeras på ”undantag”. När omgiv-
ningen generaliserar och dömer ut samtliga elever på IV-programmet som omotiverade och 
stökiga, känner sig eleverna motarbetade och dömda på förhand. De ser på sig själva med 
andras synsätt (Mead 1976:30ff) och inser vad det är de har att kämpa emot. De försöker 
ignorera denna ”behandling” men upplever den svår att värja sig mot. Andras förutfattade 
meningar om elever som går på det individuella programmet har alltså inflytande på eleverna 
och deras välbefinnande. De tappar motivationen att fortsätta jobba och anstränga sig när de 
känner att de inte duger i andras ögon. Det är precis som eleverna säger: Det handlar mycket 
om bemötande. Genom vårt bemötande kan vi antingen sänka eller höja en medmänniska. 
När eleverna inte känner sig trygga i sin position i skolan uppfylls inte de grundförutsätt-
ningar som Maslow (1987:16ff) menar måste finnas för att motivation ska vara möjlig. 
Eleverna visar tydligt att de inte känner sig bekväma i denna situation och att det påverkar 
deras motivation på ett negativt sätt. Eleverna behöver mötas av positiva förväntningar – 
förväntningar som Jenner (2004:70) talar om, och där jag instämmer, som har inverkan på 
elevernas beteende och resultat.  
 
För att skapa bättre grogrund för självförtroendet är det bra om sammanhållningen förbättras i 
gruppen eller klassen. Om inte eleverna upplever trygghet tillsammans med sina klass-
kamrater känner de sig heller inte tillräckligt motiverade för att anstränga sig i skolan. Att 
känna sig utanför och inte riktigt accepterad av eleverna i klassen bäddar för spänningar som 
måste lösas innan det går att jobba vidare. Jag instämmer med Maslow (1987:16ff) när han 
påpekar att en del behov måste vara tillfredsställda innan eleven kan känna lust att ta sig an 
vissa uppgifter. 
 
En elev på det naturvetenskapliga programmet föreslår att skolan kan anordna något som 
bryter mot vardagen och det låter som en god idé. Gemensamma aktiviteter, t.ex. utedagar 
som sker kontinuerligt under hela läsåret och inte bara i starten av terminen, kan säkert bättra 
på elevernas förståelse för och accepterande av varandra. Eleverna på det individuella pro-
grammet däremot, vill inte ens umgås med elever som inte bryr sig om skolarbetet och för 
dem vore det nog inte tillräckligt med några utedagar. För att involvera de omotiverade och 
”stökiga” eleverna bör nog radikala förändringar av hela det individuella programmet genom-
föras. Kanske kan Glassers (1996:17) förslag, att programmen bör planeras så att det blir 
naturligt för de båda grupperna att arbeta tillsammans, vore något att ta efter. Först och främst 
tror jag att eleverna måste bli tillfrågade hur de upplever situationen och hur de själva skulle 
vilja ha det. Om de får inflytande över lektionerna och upplägget av dem kan vi förhopp-
ningsvis fånga deras intresse och öka deras motivation. I läroplanen Lpf 94 (Lärarförbundet 
2002:11) står det dessutom att de ”demokratiska principerna att kunna påverka” ska gälla alla 
elever, alltså även de elever som inte verkar bry sig.   
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Något som jag personligen tror är vanligt ute på skolorna är att läraren tar upp problem i 
klassen som endast rör några få elever. Detta är något som även de intervjuade eleverna lyfter 
fram och de berättar att de mår dåligt när läraren involverar dem i saker som de inte har med 
att göra. Det påverkar både deras motivation och inställning till ämnet när läraren utsätter 
dem för kollektiva utskällningar. Fastän de vet att det inte gäller dem, så går det ändå inte att 
låta bli att ta åt sig eftersom läraren även tittar på dem. Att inte känna sig rätt bemött och få 
förståelse för de känslor som uppkommer vid en sådan behandling känns förmodligen frustre-
rande för eleverna. Precis som Revstedt (2002:96ff) anser också jag att det är viktigt att 
försöka sätta sig in i elevens sätt att se på saker och ting. På så sätt visar vi förståelse för 
elevens situation. Den empatiska förmågan tycks saknas hos en del lärare och det är bra synd 
att dessa lärare inte förstår vilken stor betydelse denna förmåga har för eleverna.  
 
Samtliga elever på båda programmen är överens om att lärarens bemötande är av yttersta 
vikt. En bra lärare ska vara: positiv, engagerad, uppmuntrande, förstående, stödjande, 
lyssnande, rättvis, intresserad av ämnet, visa respekt, ge respons, lägga märke till alla elever 
samt gå att lita på, attityder som Revstedt (2002:96ff) nämner – och där även jag instämmer – 
som är betydelsefulla för lärare att förhålla sig till för att kunna stärka elevernas livskraft och 
motivation. Det är viktigt att lyssna på eleverna och vara lyhörd för vad de behöver för att 
kunna anpassa sig efter deras behov. 
 
Innan jag började den här undersökningen hade jag själv förutfattade meningar och trodde att 
elever på det individuella programmet skulle ha sämre självförtroende än elever på andra 
program; så var inte fallet. Med utgångspunkt från de intervjuade eleverna är det främst 
eleverna från det naturvetenskapliga programmet som har dåligt självförtroende. Trots att 
eleverna från det individuella programmet har oddsen emot sig, och upplever sig ned-
värderade av både elever och vissa lärare, har de större tilltro till sin förmåga. Mycket beror 
på att deras mål inte alls är så höga som elevernas på det naturvetenskapliga programmet och 
det är kanske däri hemligheten ligger med dåligt självförtroende. Sätter vi våra mål för högt 
blir de näst intill omöjliga att uppnå. Jag håller helt med Jenner (2004:66ff) när han säger att 
vi måste ha realistiska mål som går att uppnå. Om eleverna ställer för höga krav på sig själva 
måste de få hjälp att lägga sig på rätt nivå och lära sig att vara nöjda med det. 
 
Det har varit mycket lärorikt att ta del av elevernas tankar kring sitt eget självförtroende och 
hur det kan inverka på motivationen till skolarbetet. Resultatet har utfallit tvärtemot vad jag 
från början trodde och jag är nu ytterligare en erfarenhet rikare. 
 
 
7.3 Fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har det dykt upp frågor som det skulle vara intressant att forska vidare 
kring. Bland annat har mitt intresse väckts för elever som har ”lagt av”. Jag skulle vilja ta del 
av dessa elever tankar, för att om möjligt ta reda på hur vi som jobbar inom skolan ska kunna 
hjälpa dem att få tillbaka motivationen.  
 
Skillnaden mellan pojkar och flickor när det gäller självförtroende känns också aktuellt att 
forska vidare om. Just med tanke på att läraren på det naturvetenskapliga programmet hade 
svårt att hitta pojkar som uppfyllde alla kriterier inför denna studie visar att det är lättare att 
hitta flickor med dåligt självförtroende.  
 
Till sist skulle det vara intressant att intervjua lärare för att få veta hur de arbetar för att få ett 
bra arbetsklimat där alla elever kan känna sig trygga och accepterade. 
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8 Slutsats 
 
Det som har framkommit i denna undersökning är att det finns en skillnad i självförtroende 
mellan eleverna på det naturvetenskapliga kontra det individuella programmet. Eleverna på 
det naturvetenskapliga programmet befinner sig i ett socialt sammanhang som gör att de 
ständigt utsätts för press och konkurrens. I och med att flertalet elever i klassen är hög-
presterande smittar detta av sig på övriga eleverna som upplever att deras resultat inte är 
tillräckligt bra och detta får effekter som sämre självförtroende. När det gäller motivationen 
så upplevs den inte av NV-eleverna som speciellt positiv. Ändå kämpar de på och presterar 
för det mesta bra resultat, som de dock inte är nöjda med. Eleverna på det individuella 
programmet däremot, har inga krav på sig från övriga i klassen att få ett bra betyg. Allt de vill 
är att få godkänt i sina ämnen för att kunna komma in på ett ”vanligt” program. Deras 
ambitioner sträcker sig inte längre än så. Trots detta verkar de nöjda och känner inte alls 
samma press som NV-eleverna. Det de i sin tur kämpar mot är omgivningens syn på dem. 
IV-eleverna upplever starkt andra människors förutfattade meningar och får hela tiden 
anstränga sig för att visa att de duger. Deras självförtroende är det inget fel på men däremot 
är det flera elever som brottas med låg självkänsla. Det handlar alltså mycket om vilket 
bemötande eleverna får från sin omgivning. 
 
Sammanfattningsvis vill jag avsluta med några citat från elever som har deltagit i denna 
undersökning – citat som jag anser säger mycket om elevernas tankar kring det här med själv-
förtroende och motivation. 
 
Man behöver beröm fastän man är duktig 
Man behöver bekräftelse på att man kan 
Alla behöver höra att det man gör är värt något 
Alla behöver beröm men vissa kanske behöver lite mer 
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Bilaga 1 
 

 
 
 
 
INTERVJUFRÅGOR OM SJÄLVFÖRTROENDE OCH MOTIVATION 
 
 
 6.1   VAD ÄR DET SOM MOTIVERAR ELEVERNA ATT LÄRA SIG SAKER I SKOLAN? 

- Vad är det som motiverar dig till att plugga och lära dig saker i skolan? 
- Vad (eller vem) är det som kräver att du ska göra bra ifrån dig i skolan? 
- Har du haft någon i din omgivning som har påverkat ditt självförtroende i positiv riktning 

och hur har det gått till? 
  
6.2   HUR TÄNKER ELEVERNA NÄR DE STÄLLS INFÖR EN SVÅR UPPGIFT ELLER ETT STORT PROV? 

- Hur tänker du när du står inför en svår uppgift eller ett stort prov? 
- Hur känner du dig före eller efter ett prov?  

  
6.3   HUR HANTERAR ELEVERNA MISSLYCKANDEN RESPEKTIVE FRAMGÅNGAR OCH HUR VILL DE 
 BLI BEMÖTTA? 

- Om du har misslyckats på ett prov, hur tänker du då? 
- Vad kan det bero på att du inte har lyckats vid ett prov? 
- Hur skulle du vilja bli bemött av en lärare om du inte är nöjd med ditt resultat? 
- Hur känns det när du har gjort något bra eller lyckats på ett prov? 
- Hur skulle du vilja bli bemött av en lärare när du har lyckats på ett prov? 

  
6.4   HUR BEDÖMER ELEVERNA SINA EGNA PRESTATIONER? 

- Hur bedömer du dina egna prestationer? 
- Vad betyder att lyckas för dig? 
- Hur är självförtroendet i skolan jämfört med andra situationer utanför skolan? 

  
6.5   VAD ÄR DET SOM KAN FÅ ELEVERNA ATT MÅ DÅLIGT I SKOLAN? 

- Vad finns det i skolan som kan påverka självförtroendet i negativ riktning? 
- Vid vilka tillfällen kan du känna att motivationen sänks? 
- Hur tror du att det påverkar dig och din skolprestation? 

 
6.6   VILKA FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER TILL BÄTTRE SJÄLVFÖRTROENDE HAR ELEVERNA? 

- Har du några tips på hur skolan skulle kunna arbeta för att stärka elevernas 
självförtroende? 

- Har du några tips på hur eleven själv skulle kunna stärka sitt självförtroende? 
 



Bilaga 2 
 

  
 
Till föräldrar vars barn går på gymnasiet 
 
 
Jag heter Carina Franzén Ekendahl och läser till lärare vid Växjö universitet. Denna termin 
(vt 06) skriver jag mitt examensarbete som ska handla om självförtroende och motivation. 
Inför denna studie kommer jag att intervjua elever från flera program för att ta reda på hur 
eleverna upplever förhållandet mellan sitt eget självförtroende och motivationen till skol-
arbetet och hur lärarna kan arbeta för att stärka elevernas självförtroende. Detta arbete ingår 
som en del i min utbildning.  
 
Intervjuerna sker på gymnasienivå, då jag hoppas och tror att lite äldre elever har mer att 
tillföra i ämnet. Givetvis kommer elevernas namn inte att nämnas i redovisningen av 
resultaten eller i något annat sammanhang. Anonymiteten kommer att skyddas på ditt barn. 
Jag har skrivit på samma tystnadsplikt som alla andra lärare på skolan.  
 
Resultatet kommer att presenteras vid ett seminarium på lärarutbildningen vid Växjö 
universitet inför kurskamrater och lärare. 
 
Jag skulle bli tacksam för ditt barns deltagande, då detta ämne ligger mig varmt om hjärtat. 
För mig betyder det mycket att få ta del av ditt barns tankar kring självförtroende och 
motivation i skolmiljö, eftersom dessa tankar kan användas i min framtida profession till att 
hjälpa elever att utvecklas och må bra. 
 
Om Ni inte vill att ert barn ska bli intervjuat, fyll i nedanstående lapp och ta med den tillbaka 
till skolan. 
 
Välkomna att höra av er om det är något ni undrar över. 
 
Vetlanda den 18 april 2006 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Carina Franzén Ekendahl 
tfn 0383-171 06 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Mitt barn heter   
och jag vill inte att han/hon blir intervjuad. 
 
Förälderns underskrift:    
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