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Abstrakt 
Syftet med denna kvalitativa studie har varit att skapa en bild av och öka kunskapen om vad 

manliga elevers drivkraft består av och vad som gör dem motiverade för att prestera i olika 

ämnen i skolan. I examensarbetet har sju gymnasieelever i årskurs 2 eller 3 intervjuats som 

säger sig vara omotiverade. 

De intervjuade eleverna hade valt program utifrån sina intressen. Samtliga hade valt 

naturvetenskapsprogrammet i början, men två bytte till samhällskunskapsprogrammet. För de 

var det bara naturligt att studera på gymnasiet och de flesta hade tankar på fortsatta 

eftergymnasiala utbildningar. De flesta av informanterna var vältaliga och kunde sätta ord på 

sina känslor och med klarhet presentera sina tankar. De hade tydliga uppfattningar om vad 

motivation innebar för dem och vissa av dem, trots att de sade sig ha bristande motivation, 

hade ganska bra betyg i skolan. De flesta informanterna upplevde att studierna hade varit 

mera krävande än förväntat och att det ställde krav på en prioritering av studierna framför allt 

annat. Samtliga informanter upplevde att föräldrarna hade följt deras studiegång fram till 

högstadiet men att vid slutet av högstadiet och första året på gymnasiet fick informanterna 

ökat ansvar över sina studier. Dock fanns det de föräldrar som utan att styra i detaljer 

fortfarande kunde coacha sina söner. 
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”Vad du säger om mig 

Det du tror om mig 

Sådan du är mot mig 

Hur du ser på mig 

Vad du gör mot mig 

Hur du lyssnar på mig 

SÅDAN BLIR JAG!!” (okänd källa citerad av Jenner, 2004, s.35) 

 

 

1. Inledning 
 

Jag har arbetat som pedagog i många år och med tiden har jag känt att killar har fått sämre och 

sämre resultat på skolämnen och halkat efter. Denna företeelse har även uppmärksammats i 

olika rapporter, exempelvis Skolverket (2010) och Björnsson (2005).  

De senaste åren har det skrivits mycket om flickor och deras välbefinnande i skolan, studier 

som har resulterat i en utökad medvetenhet hos pedagogerna i skolan gällande flickors behov 

(Björnsson 2005). Min tanke är att detta fokus på, och intresse för, flickornas behov har 

inneburit att studiemiljön i skolan kan ha kommit att anpassas efter flickornas förutsättningar. 

Detta tror jag kan ha medfört att pojkarnas behov och välbefinnande delvis kommit i 

bakgrunden. Dessa iakttagelser, bekräftas bl.a. av Björnsson (a.a.) och även av skolläkaren 

Lars H Gustafsson (DN 2010). Gustafsson har i en artikelserie i DN ”Prestationsprinsessor 

och glidarkillar” framfört åsikten att tiden har kommit för att fokusera på killars situation och 

behov. Han säger: ”Jag befarar att de signaler vi fått om killarnas sviktande prestation är 

toppen av ett isberg.” (Gustafsson 2010, s.17).  

Killar får sämre resultat än tjejer redan i nionde klass och senare har det konstaterat att relativt 

fler tjejer än killar väljer att studera vidare på högre utbildning (Kimmel, SOU 2010:53).  

I ett publicerat brev av läsarreaktioner (DN 2010-03-17) påpekar en kille, som signerar sig 

själv som ”Sviken”, att i dagens samhälle finns det otaliga program för tjejer, men att även 

killar behöver stöttning och uppmuntran. ”Sviken” skriver om de två könens olika sätt att 

reagera och om att killars reaktioner och rop på hjälp ignoreras eller bortförklaras som lathet. 

Killars sätt att protestera beskrivs som exempelvis att skolka eller tappa intresset vilket i sin 

tur leder till försämrat resultat i skolan, sviktande självförtroende och minskad självkänsla. En 

annan insändare lyder:  

”Skolan har missat. Jag anser att skolan har missat sin uppgift att göra undervisningen 

intressant för killarna. I dag är skolan enbart anpassad för tjejer. Detta kan vi tacka den 
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extrema feminismen för, som inbillat hela Sverige att könet är en social konstruktion – 

vilket det såklart inte är.  Killarnas attityder ses som ett problem när de i själva verket är 

understimulerade och saknar passande utmaningar. Men som vanligt är vinkeln att 

killarna får skylla sig själva. Det är verkligen tragiskt att behöva beskåda denna infantila 

okunskap hos vuxenvärlden. Jocke ” (DN, 2010-03-11) 

I detta arbete har jag valt att koncentrera mig på killars behov och intressen för att förstå 

vad som kan bidra till en lyckad gymnasieskolgång med ökad framgång och självkänsla. 

Jag kommer att fokusera på motivation kring lärande ur pojkars perspektiv. 

2. Bakgrund  

2.1. Begreppet motivation 

Vad menas med motivation? Slår man ordet i NE får vi veta att ”motiv” kommer från 

medeltidslatin ”motivum”, och det betyder att det orsakar rörelse. Motivation förklaras som 

en ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 

mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför 

vi gör vissa saker snarare än andra.” (NE, 2013). Liknande tankar hittas även hos Graham & 

Weiner (1996) som menar att man tittar på motivationen för att förstå varför vissa studenter 

slutför uppgifter trots svårigheter längs vägen medan andra väljer att ge upp.  

Begreppet motivation är flerdimensionellt och inte så lätt att definiera bl.a. då det finns en 

viss otydlighet i definitionen av de koncept som används för att definiera motivation (Giota, 

2001).  Motivation är det som får oss att agera, det som gör att vi har mål att åstadkomma och 

ger en mening till vårt agerande (Imsen 2000). Motivationen kan också ses som lusten att vilja 

lära sig något som en individ finner intressant (Börjesson 2000).   

Vad innebär det för de killarna som får dåligt resultat i skolan för deras självförtroende? I 

många år har det pratats om ”drop outs”, dvs. avhoppare, elever som slutar gå i skolan. Bland 

avhopparna finns det även elever som har tappat motivationen för skolarbetet av olika 

anledningar. Om vi inte får killarna på spåret, var hamnar de då? Vi läser om rapporter där 

ungdomarna som inte identifierar sig med samhället i stort hamnar utanför, kommer i dåligt 

sällskap som kan leda till missbruk och kriminalitet (Justitieministeriet, 2012). Det är därför 

viktigt att agera i tid och försöka förebygga deras missnöje. I den Europeiska unionens 

officiella tidning från 11 juni 2013 kan man läsa: 

”A. För att fullt ut kunna delta i samhället och för att utvecklas som personer och 

medborgare behöver ungdomar ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter av 

grundläggande betydelse för deras intellektuella och sociala utveckling, bland annat 
förmågan till effektiv kommunikation, arbete i grupp, problemlösning och förmågan att 

kritiskt bedöma information.” (Europeiska unionens officiella tidning, 2013, s.9)  

 

Om det nu har blivit så att killarna kommit att prestera relativt sämre under åren gäller det för 

det första att förstå varför det blivit så för att därefter kunna förebygga denna tendens. Som 

specialpedagog upplever jag att det är viktigt att lärarna lär sig mer om pojkarnas behov för 
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att de inte ska känna sig svikna av skolan och indirekt av samhället så som ”Sviken” som har 

nämnt i inledningen. Skolan och politikerna har ett ansvar i att genomföra eventuella 

nödvändiga förändringar för att anpassa skolmiljön efter ungdomarnas behov. Skolan erbjuder 

eleverna en utbildning som gör att de i framtiden kan fungera som samhällsnyttiga 

medborgare. Dessutom fyller skolan en social funktion. Skolan är en plats där eleverna umgås 

med varandra och tränar på de sociala färdigheter som krävs i samhället i stort.  

Om killarna får allt sämre resultat på gymnasiet torde det finnas en risk för att killarna inte 

känner att de kan identifiera sig med vad skolan försöker uppnå med åtföljande risk att de 

antingen slutför gymnasiestudierna med ofullständiga eller låga betyg eller helt enkelt hoppar 

av gymnasiet. I båda fallen kan det ha konsekvenser för killarnas fortsatta utveckling och 

därmed även för samhällets utveckling.  

Om killars skolsituation skriver bl.a. Michael Kimmel (2010), en amerikansk professor i 

sociologi. I sin rapport jämför han pojkars och flickors resultat. Han framför att i 

Nordamerika och i Europa är könsklyftan mellan killar och tjejer i skolsammanhang mycket 

tydlig, och att det handlar om en systematisk tendens. Ett relativt större antal tjejer får bättre 

resultat i skolan och studerar vidare på universitet och högskolor, medan relativt fler killar 

bedöms ha svårigheter i skolan och behäftas oftare än tjejerna med olika diagnoser.  ”Fyra 

gånger så många pojkar som flickor diagnostiseras som känslomässigt störda, och deras 

överrepresentation i fråga om självmord är lika hög. ” (Kimmel, 2010, s.10). Det har varit 

skilda åsikter om varför det är så många fler killar än tjejer som får en diagnos. Det kan 

diskuteras om det är negativt eller ej.  Detta är dock en problematik som går utanför detta 

arbetes ramar och följaktligen kommer den inte att fördjupas.  

Kimmel (2010) refererar till en intressant studie från 2006 i USA. I den fastställs att även 

pojkar har förbättrat sina resultat jämfört med tidigare års resultat, men att flickorna förbättrat 

sina resultat relativt mer. Trots att killar presterar sämre än tjejer i skolan, verkar det 

fortfarande vara flera män som innehar professurer på universiteten (Kimmel, a.a.). Skulle vi 

kunna anpassa undervisningen så att relativt färre killar underpresterar redan tidigare och att 

vi därmed kan utnyttja elevernas fulla potential och hjälpa killar till en givande studiegång? 

Vidare, även om killar uppnår sämre skolresultat är deras resultat på högskoleproven i Sverige 

högre än tjejernas (Kimmel 2010). Man kan undra varför många pojkar får sämre resultat på 

gymnasiet men bättre på högskoleprovet. Det finns forskare (Ingvar 2010, Kimmel 2010) som 

hävdar att den biologiska skillnaden mellan flickor och pojkar och dagens skola med en 

majoritet av kvinnliga lärare och en läroplan som är anpassad för flickors behov resulterat i 

försämrade förutsättningar för killar. Det borde vara självklart att läraren anpassar 

undervisningsmiljön så att den är effektiv även för killar. Enligt Kimmel (2010) ska man, för 

att bättre förstå och utveckla stödstrategier och åtgärder, fokusera på att förstå klasskillnader i 

stället för könsskillnader. Även om klasskillnader i Sverige inte är så tydliga som i andra 

länder finns de fortfarande.  Bland killar, speciellt från arbetarklassen och minoriteter, finns 

det än idag en bild om en manlig ideal där pojkar inte ska intressera sig för studierna (Kimmel 

2010, Kindlon & Thompson 2000, Willis 1997) vilket innebär att det inte behöver handla om 

killars motivation per se utan om deras sociala olydnad (Giota, 2001). Dock förutsätter en 
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sådan tolkning en stor kännedom om hur det fungerar med pojkarnas inre värld, med dess 

behov, intressen, mål och kapacitet som ska relateras till andra socioekonomiska eller 

sociokulturella förutsättningar (Giota, a.a.).  Den här inställningen anses odlas och 

upprätthållas av killarna själva och det är de som ser till att reglerna följs. De killar som inte 

rättar sig efter dessa regler riskerar ”att förlora sina vänner och att bli mobbade.” (Kimmel 

2010, s.31). I skolan finns det en dold läroplan, dvs att det finns vissa outtalade regler som de 

flesta människor följer och som man blir bedömd utifrån (Kimmel, 2010). Det förefaller dock 

inte att bara strunta i skolan. Ett visst utåtagerande förväntas, vilket grundar sig i rädsla för att 

själv bli hånad eller förlöjligad. Bättre att få någon att gråta istället för att själv riskera att bli 

förlöjligad (Kimmel, 2010).  

Relativt få pojkar verkar vara motiverade att gå till skolan och att engagera sig i sitt skolarbete 

(SOU 2009:64). T ex på gymnasiet säger 63 % av pojkarna att de är engagerade och 

motiverade. Vidare kan det konstateras att killar som hoppar av gymnasiet speciellt 

utlandsfödda killar är överrepresenterade i gruppen som lämnar gymnasiet utan att ha 

utbildningsmålen.” I gruppen elever födda 1985 lämnade drygt 50 % av dessa pojkar 

gymnasiet utan att ha … ett slutbetyg med grundläggande behörighet” (SOU 2009:64, s. 100).  

Att killarna inte presterar så bra i skolan men får bättre resultat på högskoleproven säger att 

vad som efterfrågas och belönas i skolan delvis avviker från det som efterfrågas och belönas 

på Högskoleprovet. Eller säger det oss något om att killarna av någon anledning inte kommer 

till sin rätt, eller känner sig motiverade att prestera, i dagens skolmiljö?  

Slutligen blir funderingen över hur skolverksamheten kan läggas upp så att killarna kommer 

till sin rätt.  För en nyfiken specialpedagog innebär detta en vilja att förstå vad inom skolan 

skulle kunna göras annorlunda för att killarna ska uppskatta studierna mer och känna att 

studietiden är meningsfull och ger en bra förberedelse för det fortsatta livet.  

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att skapa en bild av och öka kunskapen om vad gymnasiekillars 

drivkraft består av och vad som, enligt deras egen utsago, gör dem motiverade eller 

omotiverade att prestera i olika ämnen i skolan. 

Vilka drivkrafter motiverar killar till skolarbetet? Vad är det som gör att de känner sig 

omotiverade? 

 

4. Tidigare forskning  
Skolan har ett ansvar i att  

”skapa en god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. Det gäller 

att skapa interaktionsformer och miljöer där individen känner sig accepterad och som på 

ett positivt sätt kan forma den lärandes identitet, bl.a. genom att eleven känner sig 

uppskattad både som någon som kan något och som någon som kan betyda något för 

andra.” (Dysthe, 2003, s. 38)  
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Med andra ord är kontext och interaktion grundläggande för individens inlärning. Barn och 

ungdomar lär sig bäst när de interagerar med varandra i de olika miljöer och situationer de 

befinner sig i (Strandberg, 2006). De mentala aktiviteterna sätts dock igång och föregås av 

praktiska aktiviteter.    

Motivationen kan ses som en inre eller yttre faktor beroende på vilken pedagogisk skola man 

tittar på.   Enligt det sociokulturella perspektivet är motivationen en inre faktor dvs. att viljan 

att lära sig och att agera finns inne hos individen. Medan behaviorismen ser motivation som 

en yttre faktor. Kunskapen ligger utanför människan, den är objektiv och kvantitativ. Lärandet 

styrs av yttre stimulus och respons. Dysthe (2003) skriver hur eleverna lär sig först 

grundläggande faktakunskaper och först senare når de andra krävande stadier där de förväntas 

använda det de lärt sig och tänka och reflektera. Inlärningen ska ske i korta steg som ska 

förstärkas innan man går vidare. Vidare påpekar hon hur dessa tankar visas tydligt i det 

inlärningssätt som har funnits och fortfarande finns i vårt samhälle. Vi kan se det mycket 

tydligt i IT-världen där spel är uppbyggda på olika svårighetsgrad där spelaren kommer till 

nästa nivå först efter att ha klarat de prövningar som krävs av honom i den nivå han befinner 

sig i just då. Den positiva förstärkningen leder till viljan att gå vidare och det är precis det 

som yttre motivation handlar om. Individen gör bra ifrån sig och känner därmed viljan att gå 

vidare till nästa svårighetsgrad där utmaningar kommer att ligga på en nivå som är nåbar 

vilket innebär att lusten att gå vidare finns kvar. 

 

4.1. Motivationsteorier 
Nedan följer en kort orientering av ett antal betydande tidigare forskare och deras teorier 

kring motivation som är relevanta för denna uppsats. 

Under bakgrunden har redan nämnts hur svårt det är att ha en definition av motivation 

eftersom det finns olika motivationsteorier och ingen teori har kunnat fånga in alla aspekter av 

motivationen (Giota 2001, Jenner 2004). Därför har ”dagens forskare … övergett drömmen 

om Teorin, för att istället skaffa fördjupad kunskap och formulera teorier om avgränsande 

delar av problemområdet.” (Jenner 2004, s.41).   

 

4.1.1. Behovsteori 

Bland de första teoretikerna som förklarade motivation utifrån en individs inre behov och som 

kan vara värda att nämnas är Murray och Maslow. Murrays (1938) behovsteori förutsätter att 

inre otillfredsställda behov orsakar en spänning som leder antingen till ett agerande eller till 

ett undvikande beteende för att kunna befria den spänning som finns och tillfredsställa 

individens inre behov. Den här spänningen bildas på grund av otillfredsställelse och ses som 

något positivt eftersom spänningen ökar drivet hos en individ och detta leder till snabbare 

inlärning (Graham & Weiner, 1996).  Dock förutsätter det att uppgiften som individen ska 

lösa ligger på rätt nivå. Är den för svår kommer en person med hög stress att prestera sämre.  
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Den här teorin är relevant för denna uppsats för att kunna särskilja mellan den positiva och 

den negativa stressen och hur en person kan reagera i samband med ett otillfredsställt behov.  

Maslow (1943), känd för den så kallade behovstrappan, förklarar hur människans 

grundläggande behov behöver tillgodoses innan vidare utveckling är möjlig. Idén med 

Maslows behovstrappa är att en människa måste tillgodose det första behovet innan denne blir 

motiverad att gå upp ett trappsteg och tillgodose behovet på det andra trappsteget. Efterhand 

som behoven tillfredsställs ökar förväntningarna på att få påverka sin situation och slutligen 

få förverkliga sig själv och utnyttja sin fulla potential. Jag tycker att teorin är relevant för 

denna uppsats då jag tror att den kan säga oss något om och förstå varför många 

gymnasiekillar idag känner sig understimulerade och otillfredsställda. Vissa kanske inte fått 

sina grundläggande behov tillgodosedda, vissa kanske har kommit längre i sin utveckling och 

skulle behöva tuffare utmaningar än vad dagen skola kan erbjuda.  

4.1.2. Drivkrafts- och Kognitiv teori 

Jenner (2004) refererar hur enligt drivkraftsteorin beror nivå på ansträngning av hur väl 

utvecklade vanor och erfarenheter en individ har av att göra en viss sak. Under den teoretiska 

ramen kommer vi att se hur dessa tankar delas av Dewey. Vidare beaktas eventuell förväntan 

som individen har på att nå sina mål. Förväntan om en framtida belöning fungerar som en 

extra stimulans att genomföra den ansträngning som aktiviteten innebär (Jenner, 2004).  

Enligt kognitiv teori är individen aktivt kunskapssökande och har en drivkraft för att söka 

mening vilket i sin tur leder till lärande och utveckling av olika förväntningar och 

arbetsmodeller (Jenner, 2003).  

När man studerar motivation ur ett kognitivt perspektiv gäller det att dels ta hänsyn till 

människornas tankar, mål och förväntningar dels till vilken attityd och vilka värderingar 

människorna har och vilka trosuppfattningar de har (Giota, 2001). Det är viktigt att vara 

medveten om att för att nå ett mål måste man även kunna göra det som krävs för att nå målet, 

vilket förutsätter ett åtagande och en uppoffring. Kognitiva aspekter som förväntningar, 

värderingar, socialkompetens och känslor är också viktiga för att stödja handlingen eftersom 

de flesta mål är långsiktiga och således kräver åtagande och uppoffring under längre tid. I 

vissa fall kan det innebära att man måste ändra sitt beteende eller ändra sitt mål på vägen 

(Giota, a.a.). Dessa reflektioner är väldigt viktiga och bra att ha i åtanke när man tittar på 

killarnas beteende och attityd gentemot läxor och studier.  

4.2. Intresse som inre motivationsfaktor 
För Sjöberg (1997) är intresse mental energi. Enligt honom grundar sig intresset på känslor 

och antingen är man intresserad av en viss aktivitet eller ämne eller så kan man lära sig att 

utveckla ett visst intresse. När man ägnar mycket tid åt något är det troligt att man utvecklar 

ett specifikt intresse för just det. Intresse är en typisk inre motivationsfaktor. Liknande tankar 

kan läsas också hos Deci, Ryan & Koestner (1999) som menar att intresset finns inuti 

personen själv. Inre motivation tillhör en människas inre och den börjar redan hos små barn 

som strävar efter kompentens och självbestämmande (Giota, 2001). Finns det ett intresse 



  
 

   13 
 
 

ägnar man automatiskt mycket tid åt just det man är intresserad av vilket är förutsättningen 

för att nå bemästringen.  

Det finns olika övertygelser om hur man kan stimulera eller öka sitt intresse och följdaktligen 

sin motivation. Sjöberg (1997) anser att det kan vara en bra strategi för elever med låg inre 

motivation att få göra något nytt som är anknutet till vuxenlivet, men effekten på 

motivationen kan ändå vara kortlivad. Tänker vi efter är detta argument inte särskilt 

förvånande eftersom det handlar om yttre stimuli och när nyhetens behag har lagt sig sjunker 

elevernas intresse. Detta bekräftas av Sjöberg (a.a.) när han skriver att önskan om praktiska 

inslagen i undervisningen är bara något som en elev gärna säger när han inte är intresserad av 

ett ämne. Detta bekräftas av att intresserade elever som ger ofta andra förklaringar till sitt 

intresse än det praktiska värdet. Just därför är en sådan förklaring otillförlitlig.  Dock kan 

dessa externa faktorer ha betydelse ”i tidiga faser och där intresset initialt är svagt. Därefter 

måste andra faktorer till, faktorer som medför nya möjligheter till utmaning och utveckling.” 

(Sjöberg, 1997, s.35). Eftersom om en elev får externa belöningar i samband med en uppgift 

som den uppskattar och finner intressant sjunker den inre motivationen (Giota, 2001). 

Enligt Sjöberg (1997) i en utbildningssituation där eleven upplever att han lär sig något nyttigt 

och viktigt är det lättare att motverka de negativa effekterna av externa belöningar. En viktig 

motivationsfaktor är att försäkra sig om att eleverna utvecklas i sina intressen.  Om en elev 

upplever inlärning som rutin kommer intresse och motivation att sjunka trots externa 

belöningar.  

Man har funnit att föräldrarnas uppfostringsstil, i synnerhet om den uppmuntrar till 

självständighet, påverkar barnens förhållningssätt till skolarbetet: mera autonom uppfostran 

leder till större självständighet även i skolan och därmed till ökat intresse, ökad trivsel och 

bättre studieresultat (Sjöberg, 1997). Enligt Sjöberg (a.a.) påverkar mödrarna sina barn. 

Mödrarnas uppfostringsstrategier, deras uppmuntran till tålamod i skolarbete, trivsel med 

skolarbete, självständighet och nya upplevelser förklarade 20 % av barnens skolintresse. 

Enligt honom tyder den aktuella forskningen på att det finns en stark genetisk komponent i 

intresseinriktningen. Detta är något som Martin Ingvar (2010) också syftar på när han skriver 

att det är en blandning av arv, biologisk utveckling och miljö som påverkar inlärningen. 

4.3. Självuppskattning och självuppfattning 
Enligt Deci, Ryan och Kostner (1999) ska tre krav uppfyllas för att elevernas intresse ska 

utvecklas.  

1. Eleven ska ha en viss förmåga och sensibilitet,  

2. Omgivningen ska vara gynnsam för att kunna tillämpa och utveckla förmågan,  

3. Det finns adekvat socialt stöd.  

Enligt andra studier (Bandura 1977; Sjöberg 1997; Tollefson 2000), utvecklas intresset med 

tiden om man upplever att man har en viss förmåga inom ett visst område. Banduras (1977) 

inlärning vilar på två premisser.  
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För det första anser han att man tenderar att undvika situationer som anses svåra i förhållande 

till sin kapacitet medan man gärna tar sig an uppgifter man tror sig kunna utföra bra. Dessa 

tankar kan jämföras med den redan nämnda kognitiva teorin om hur en individ drar sig för att 

göra en uppgift som innebär en negativ känsla som till exempel rädsla att inte lyckas. För det 

andra anser Bandura att människans egna mål blir en slags måttstock av måluppfyllelse. 

Vidare bedöms att det är elevernas tro på sin förmåga som avgör deras självuppfattning (”self-

efficacy”). Tron på den egna förmågan är avgörande för om en elev har kraft att fortsätta med 

sin uppgift trots svårigheter eller lägger av (Tollefson, 2000). De studenter som förväntar sig 

att lyckas genomför studierna fortsätter kämpa även när det tar emot, medan elever med låg 

självuppfattning eller med låg förväntan om framgång blir lätt modfällda och ger ofta upp vid 

motgångar. När eleverna behärskar en uppgift ökar deras självförtroende och de kan lättare se 

sig själva bemästra även andra, men en förutsättning är att bemästrandet ses som resultat av 

kunskap och ansträngning och inte av tur (Tollefson, a.a.).  

5. Teoretisk ram 
De två författare som kommer att ha mest tyngd i analysen av informanteras svar i detta 

examensarbete är filosofen John Dewey och forskaren Håkan Jenner. Även om Dewey och 

Jenner uppehåller sig kring samtliga elever utan att göra några speciella skillnader mellan 

könen är deras teorier bärande i förståelsen av vad de intervjuade killarna säger.  

Dewey är relevant bland annat för sin övertygelse om att eleverna behöver förstå hur 

studierna kan relateras till övriga samhället för att öka deras förståelse och indirekt deras 

motivation. Jenner skriver om vikten av att pedagogen blir medveten om nödvändigheten att 

kunna ”se” en individ och kunna bemöta denna individ med en positiv bild av densamme. Det 

pedagogen tänker om och förväntar sig av eleven speglas i eleven som omedvetet anpassar sig 

till ställda förväntningar. Även denna punkt är starkt knuten till en elevs motivation. 

Björnsson (2005) skriver att flickornas förbättrade resultat delvis beror på omgivningens 

förväntningar på dem, medan pojkarna inte har haft samma förväntningar på sig. Det är något 

som är värt att uppmärksamma och som jag har för avsikt att göra med min studie. 

I bakgrunden, ovan, har vi läst om pojkkulturen som Willis (1977) och Kimmel (2010) skriver 

om. Dessa tankar kan kopplas till Björnsson (2005) när han refererar till maskulinitetens kris 

som han förmodar har uppstått eftersom pojkarna har haft svårt att anpassa sig och hänga med 

i den sociala och ekonomiska förändring som har ägt rum. Dewey skriver i sina studier bl a 

om att skolan har som ansvar att lyfta eleverna över sina klasstillhörigheter, vilket gör honom 

intressant inom pojkkrisens debatt.  

Dessa iakttagelser, med hänsyn till syftet med min studie, gör det relevant att se närmare på 

Deweys och Jenners teorier. 

5.1. Vikten av koppling mellan studier och det verkliga livet  
Filosofen John Dewey (1859-1952) är den främste förespråkare av det som kallas för 

pragmatismen, ett pedagogiskt credo som förespråkar att allt man lär sig i skolan ska kunna 
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tillämpas i handling.  Dewey (1997) anser att skolans huvudsyfte är att lära sig hur man kan 

skaffa sig kunskap som man behöver för att röra sig och agera i samhället. Kunskapen i sig 

har inget värde, utan det är nyttan som avgör om kunskapen är värdefull. Men vilken sorts 

kunskap menar Dewey? Det är kunskapen om hur man kommer fram till ny kunskap som är 

värdefull och meningsfull för eleven. Således bör skolan ha en helhetssyn på eleverna och 

förmedla kunskaper som har en samhällsanknytning samtidigt som eleverna ska lära sig att 

interagera med varandra för att tränas in i socialiseringens regler. Deweys (1997) tankar 

stämmer väl in på samtliga elever oavsett kön, men efter många års erfarenhet inom skolan 

kan konstateras att killarna tenderar till att oftare att ifrågasätta över kopplingen mellan 

studier och samhället i stort. Därmed är det relevant att uppmärksamma dessa studier i 

nuvarande arbete. I enlighet med egna iaktagelser kan konstateras att killarna vill i mycket 

hög grad veta vad de har för nytta i att lära sig en viss sak. Verklighetsförankring kan trigga 

igång killarnas intresse och därmed motivationen av att vilja veta mera. Vi kommer att längre 

fram i examensarbetet se hur bl a detta påtalas av de intervjuade eleverna.  

Dewey (1997) anser att ämnena måste integreras med varandra och att det eleverna lär sig i 

skolan måste kunna tillämpas i samhället. Deweys idéer om vikten av en helhetssyn stöds i 

den svenska läroplanen än idag. Även i den nya läroplanen, Gymnasieskola 11 (Gy11), 

påpekas vikten att förmedla eleverna en helhetsbild där ämnena går in i varandra på ett 

naturligt sätt för att ge eleverna en tydlig uppfattning om hur de olika ämnena hör ihop. En 

mycket viktig aspekt av pragmatismen är att eleven ska vara aktiv i sitt förvärvande av 

kunskap. Individens emotionella, intellektuella och fysiska utveckling blir viktig. (Hartman, 

1995) 

Skolans huvudsyfte är för Dewey (1997) att hjälpa ungdomarna att kunna delta i ett 

gemensamt liv och är frågande kring skolans kapacitet att forma de färdigheter som ger denna 

kompetens.  

Den sociala miljön i vilken individen befinner sig påverkar dess mentala och emotionella 

inställning och gör att den dras till aktiviteter som den är bekant med och som därför sätter 

igång ett visst beteende (Dewey 1997). Till exempel, ett barn som växer upp i en familj som 

spelar mycket musik och som är mycket intresserad av musik känner sig automatiskt mera 

intresserad av musik än andra barn. ”I överensstämmelse med gruppens intressen och 

förehavanden blir vissa saker föremål för uppskattning medan andra väcker ovilja” (Dewey, 

1997. s.52).  Hur kan detta relateras till de sociala reglerna dikterade av ”pojkkulturen” 

(Willis 1997, Björnsson 2005 och Kimmel 2010) som leder till oviljan av att studera? Deweys 

resonemang kan också relateras till de killar som växer upp i familjer där studierna inte känns 

viktiga eller relevanta. Dessa killar kommer att ha svårare att ha ett naturligt intresse för 

studierna. 

I ett hem kan föräldrarna välja hur de vill göra för att barnen lär sig de olika sociala 

spelreglerna. Även skolan har en roll i att utveckla eleverna mentalt och moraliskt. Detta ska 

ske gradvis för att de förvärvade kunskaperna i de lägre nivåerna kan användas för att kunna 

högre fortsätta utvecklas (Dewey 1997). Dewey (1997) ser de sociala skillnaderna som finns i 
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samhället och anser som skolans uppgift att försöka lyfta varje elev över sina begränsningar 

och eventuellt över den miljön eleven har levt i ett antal år, varigenom skolan kan bli en sorts 

fristad från eventuell negativ påverkan i andra miljöer. Eleven ska inte bli stoppad av de 

begränsningar som finns i dess ursprungliga sociala grupptillhörighet. Eftersom fokus med 

den aktuella studien är på killarna och en utgångspunkt är att många killar underkastar sig 

”pojkkulturen”, blir Deweys tankar högst relevanta. Kan skolan stänga ute ”pojkkulturen” 

eller blir den oundvikligt en del av skolans miljö? 

Deweys filosofi har fyra huvudaspekter: nytta, praktiska inslag, erfarenhet och social 

medvetenhet. Här kommer de första tre aspekterna att presenteras lite mera i detalj eftersom 

de är relevanta för den aktuella studien. 

5.1.1. Nytta 

Nyttoaspekten kan ses ur såväl individuella som samhälleliga perspektiv (Dewey 1997). Den 

första är den som individen ser som meningsfull för sin egen del, den samhälleliga är den som 

samhället kan gynnas av.  

”[D]en individ som skall uppfostras är en social individ och ett samhälle är en organisk enhet 

av individer. Om vi bortser från den sociala faktorn hos barnet, blir det bara en abstraktion 

kvar. Bortser vi från den individuella faktorn i samhället, återstår bara en trög och livlös 

massa. Därför måste utbildning börja med en psykologisk insikt om barnets kapacitet, 

intresse och vanor. Den måste styras på varje punkt av hänsyn till dessa överväganden. 

Dessa talanger, intressen och vanor måste hela tiden tolkas, vi måste veta vad de betyder. De 

måste översättas till sina sociala motsvarigheter till vad de förmår när det gäller samhällelig 

nytta.” (Dewey, 1980, s.41)  

Här kan vi se hur elevens intressen och förmågor är av stor vikt för samhället eftersom de 

utvecklas till samhällsnyttiga kunskaper. Pedagogens uppgift är att fånga upp eleven på den 

nivån eleven befinner sig i för att sedan utifrån elevens individuella kapacitet och vanor knyta 

an lärandet till elevens intressen och även presentera adekvata metoder för inlärning.  

”Jag tror att undervisningsarbetet skulle underlättas väsentligt om nio tiondelar av den energi 

som nu inriktas på att förmå barnen att lära sig vissa saker, istället skulle användas för att se 

till att de bildade sig riktiga begrepp” (Dewey, 1980, s. 46) 

 

5.1.2. Praktiska inslag 

Dewey var övertygad om att inlärningen underlättades när man hade praktiska inslag under 

utbildningen (learning by doing”). Under själva arbetsprocessen lär sig eleverna vad de 

behöver och hur de ska göra för att slutföra arbetet. Han skriver följande: 

” In all this there was continual training of observation, of ingenuity, constructive 

imagination, of logical thought, and of the sense of reality acquired through first-hand 

contact with actualities.” (Boydson, 2008. s.8).   
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För Dewey (1997) är den bästa inlärningsmetoden en kombination av teori och praktik. sker 

inlärning bäst i en social miljö, där eleverna samarbetar och hjälper varandra och därmed 

utvecklar den sociala kompetensen.  

Dewey (1990) lyfter även fram vikten av att kombinera målsättning och önskan om 

ansträngning och hårt arbete för att nå sina mål.  

 ”If wishes were horses then beggars would ride”.  Since they are not, since really to satisfy 

an impulse or interest means to work it out, and working it out involves running up against 

obstacles, becoming acquainted with materials, exercising ingenuity, patience, persistence, 

alertness, it of necessity involves discipline-ordering of power-and supplies knowledge.” 

(Dewey, 1990, s.37).  

Det är tydligt att för att åstadkomma något måste individen också vara beredd på att stöta på 

svårigheter men måste ändå vara beredd att gå vidare. Under processen tränar eleven på 

disciplinen, på att övervinna motstånd och svårigheter samtidigt som eleven inhämtar ny 

information och tillgodogör sig kunskap.  

I den strävan efter utveckling blir läraren en viktig katalysator genom att stötta och uppmuntra 

eleven i sin strävan mot målen och löpande ge lagom dos av både ris och ros.  

5.1.3. Erfarenhet och pedagogens uppgift 

För Dewey (1997) är erfarenhet av central betydelse. Erfarenhet ger oss möjlighet att se 

samband mellan olika skeenden, mellan orsak och verkan. Utan erfarenhet har teori ingen 

betydelse eftersom vi inte till fullo kan förvärva ny kunskap.  

”Tanken eller reflektion är … insikten om relationen mellan vad vi försöker göra och vad det 

får för följder. Ingen meningsfull erfarenhet är möjlig helt utan tänkande. (…) Tänkande är 

alltså liktydigt med att lyfta fram den intellektuella beståndsdelen i vår erfarenhet och att 

göra den tydlig. Det gör det möjligt att handla med ett mål i sikte. Det är förutsättningen för 

att vi ska kunna ha mål för vårt handlande. (…) Reflektion implicerar också ett personligt 

intresse av en händelses utgång.” (Dewey, 1997, ss.189-191). 

Lärarens uppgift (Dewey 1997) blir bl a att ge vägledning och förbereda elevernas lärande 

genom att ge dem stimulans gällande funderingar och reflektioner och inta en ”förstående 

attityd” gentemot elevernas aktiviteter i deras strävan att finna sin väg i gruppen och i livet så 

såningom. När läraren tillsammans med eleverna har tagit del av deras erfarenheter och agerat 

coach, har läraren gjort allt han har kunnat för att stimulera lärandet. Resten ligger hos den 

lärande själv. 

Erfarenhet är ständigt föränderligt och därför är det bra att vara nyfiken. Det är nyfikenheten 

som gör att man blir medveten om de samband som finns inom de olika områdena. Läraren 

bör uppmuntra en kreativ miljö där nyfikenheten hos eleverna hålls vid liv (Dewey, a.a.).  

Vi lär oss från erfarenhet, från böcker och från vad andra säger enbart om informationen kan 

sättas i sitt sammanhang baserat på den erfarenhet vi bär med oss. Dewey är kritisk mot sin 

tids skola eftersom han anser att ungdomarna passiviseras eftersom miljön tenderar till att 
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belöna de elever som passivt lyssnar och lyder och tenderar till att straffa de elever som ger 

uttryck för en mer entreprenöriell ådra.  

5.1.4. Intressets betydelse  

”I varje erfarenhet som har ett syfte utgör intresset objektens drivkraft”. (Dewey 1997,s.172). 

Intresset är viktigt för att pedagogen ska kunna driva utvecklingen framåt. Intresset skiljer sig 

från elev till elev och det är viktigt för pedagogen att inse det för att kunna på bästa sätt få 

eleverna att utvecklas utifrån sina specifika förutsättningar.  

”Den som inser intressets betydelse kan inte låtsas att alla barn fungerar på samma sätt 

bara för att de råkar ha samma lärare och lärobok. Attityden gentemot en sak, hur ett barn 

närmar sig och reagerar på det varierar med den specifika lockelse materialet utövar, och 

själva lockelsen varierar med skillnader i den medfödda begåvningen, med tidigare 

erfarenheter, livsinställning, och så vidare.”(Dewey, 1997, s.173). 

Det är  viktigt att eleven känner sig berörd av uppgifter och upplever att materialet den arbetar 

med är relevant för att kunna känna engagemang. Eleven ska känna att det valda materialets 

mål och syfte är betydelsefulla för honom. För Dewey löser man dessa frågor genom att 

pedagogen hittar varierande aktivitetsformer, dvs både lekfulla och nyttiga. Eleverna kan då 

inse att i resultaten finns det något som är relevant för dem, samtidigt som de inser att de 

behöver både tänka och använda sitt omdöme för att nå målet. 

Viktigt att ha i åtanke att individen strävar efter något mål och att ”observation, fantasi och 

tänkandet” (Dewey, 1997, s175) arbetar tillsammans för att nå målet. Och när vi kan använda 

våra sinnen känner vi en starkare personlig inblandning:  

Om eleven får arbeta med moment som är delvis redan bekanta för eleven då kan han nå en 

djupare förståelse och kunskap.  

Men Dewey är fullt medveten om att hur det borde vara och hur det verkligen är kan skilja sig 

åt väsentligt och vara svåra att förena. Det blir istället så lätt att eleverna får en stor mängd 

stoff skriven av någon annan som de får lära sig för att klara prov och förhör. 

”Detta sakernas tillstånd förklarar mycket: lärarnas klagomål över att lärandet inte påverkar 

karaktären och uppförandet, protesterna mot utantilläxor, mot korvstoppning, mot 

faktapluggande, hårdragna distinktioner och felaktigt uppfattade regler och principer. 

Andrahandskunskap, andra människors kunskap, tenderar att bli blott och bart verbal (…) 

Om det som kommuniceras inte kan inordnas i den erfarenhet eleven redan har, blir det till 

tomma ord, det vill säga bara meningslösa sinnesimpulser.” (Dewey, 1997, s.234). 

Allt detta känns fortfarande väldigt aktuellt även många år efter det har skrivits. 

5.2. Vikten av bra pedagogiska möten 
Medan Dewey skriver om kunskap och hur på bästa sätt eleven kan tillgodogöra sig den, 

fokuserar Jenner på vikten av lärarens syn på eleven.  Som tidigare nämnts, (Björnsson, 

2005), har studier påvisat hur tjejerna uppnår goda resultat, delvis beroende på omgivningens 

förväntan, medan killarna inte har haft dessa förväntningar på sig och därmed inte heller något 



  
 

   19 
 
 

att leva upp till. D v s de killar som av olika anledningar inte lyckas mobilisera en stark inre 

drivkraft för att nå sina mål och inte heller har omgivningens förväntan på sig riskerar att 

hamna efter.  

Jenner (2004) skriver om vikten av bra möten mellan pedagogen och eleven för att eleven kan 

känna sig motiverad. Sättet man bemöter eleven är viktigt för motivationen hos eleven.  

Jenner skriver om perspektivseende, attribution och Pygmalion effekten. Med 

perspektivseende menar han sättet på vilket pedagogen ser på eleven och dess värld. Det är 

mycket viktigt att pedagogen anstränger sig att se världen ur elevernas perspektiv och har 

förståelse för vad dålig självkänsla och misslyckanden innebär. Jenner (2004) anser att för att 

ha lyckade pedagogiska möten är det viktigt att pedagogen hjälper eleven att lägga upp 

realistiska mål som är uppnåeliga, men som samtidigt uppfattas som stimulerande. Därför är 

det viktigt att arbeta med konkreta och kortsiktiga delmål som har som effekt att uppmuntra 

eleven eftersom den ser framstegen den gjort. Här är perspektivseende viktigt, läraren måste 

förstå eleven utifrån hans situation och fråga sig om målet är eftersträvansvärt för eleven och 

om inte, försöka hitta svaret till varför inte. ”Motivationsarbete måste alltså börja där den 

andre är.” (Jenner, a.a., s.48).  

Med attribution menas vilka förklaringar individerna ger till sina misslyckanden eller 

framgång (Dewey 1997). Den elev som förklarar sina framgång med tur men ser sig själv som 

ansvarig vid misslyckanden tyder på lågt självförtroende. Därför är det viktigt att läraren 

känner till hur attributionsmodellen fungerar. På så sätt kan den lättare bemöta eleven utifrån 

sina egna behov.  

Ytterligare en viktig aspekt för elevens motivation som Jenner (2004) nämner är hur läraren 

förmedlar sina förväntningar till eleven, den så kallad Pygmalioneffekten. Det är ett begrepp 

som inom pedagogisk forskning används ”för att beskriva hur förväntningar kan fungera som 

självuppfyllande profetior. Positiva förväntningar leder till goda resultat, negativa 

förväntningar till dåliga resultat.” (Jenner, a.a., s.20) Ser eleven att läraren har positiva 

förväntningar på honom blir han själv stimulerad att prestera bättre. Likaså om läraren visar 

låga förväntningar blir även elevens prestationer mindre bra. Följaktligen är det oerhört 

viktigt att pedagogen blir medveten om hur sättet att bemöta eleven påverkar honom. Jenner 

(a.a.) pratar om samverkande faktorer. En inre motivation eller drivkraft ska ställas i relation 

till ett mål som kan vara inre (elevens egen vilja att lära sig) eller yttre (ett bra betyg) och 

växelverkan mellan drivkraften och mål hänger ihop med elevens självförtroende och att 

eleven uppnår bestämda mål. Eftersom ”motivationsprocessen påverkas även av en rad 

individuella och sociala faktorer” (Jenner, 2004, s.42) är det viktigt att ta hänsyn till dem för 

att förstå vilka villkoren för de pedagogiska mötena är. Det är först i mötet med den andre 

som läraren kan nå elevernas eget jag. Det är när någon ser oss för den vi är som vi blir en 

”Någon” med vår individualitet (von Wright, 2003). Vi behöver bli sedda. Det är i möten med 

andra som man ser sig själv eftersom det är först när vi ser oss genom någon annans ögon som 

vi blir medvetna om vårt eget jag (von Wright, a.a.). 
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Jenner citerar Fritzén (XXXX) och hennes tankar kring ”pedagogiskt handlande”, som 

kortfattat innebär ”utveckling av kunnande, normer och värden”( Jenner, 2004, s.18), där den 

mest centrala delen är kommunikationen.  Det som är viktigt är inte att bli sedd som individ 

utan sättet man blir sedd på. Läraren är den ytterst ansvarige för att en bra relation kommer till 

stånd för att ett bra och framgångsrikt motivationsarbete ska kunna fungerar på bästa sätt. 

Därför är det viktigt med ett gott bemötande. Det är det som ligger till grund för ett positivt 

motivationsarbete. Därför är det viktigt att även pojkarna blir väl bemötta av pedagoger som 

har perspektivseende, dvs kan se ur elevers synpunkt. 

Jenners springande punkt är bemötande. Han skriver om sättet hur en pedagog bemöter en 

elev och tolkar hans beteende påverkar hur deras samspel kommer att se ut och följaktligen 

vilken resultat eleven kommer att ha.  ”Vi människor … gör orsaksförklaringar eller 

tillskrivningar av eget eller andras beteende för att skapa mening i tillvaron. Vad vi då tittar 

efter är om personen kan hållas ansvarig för det som sker.” (Jenner, a.a., s.19).  

Beroende på hur man tolkar en viss situation så är det antingen den ena parten eller den andra 

som kan anses vara ansvarig. Om t.ex. en elev inte gör sina läxor kan man tolka det som om 

eleven är lat, men det kan också vara att läxorna inte är tillräckligt tydliga för att eleven kan 

genomföra dem. Det är också av relevans hur eleven ser på sina möjligheter och hur den 

reagerar på framgång eller misslyckandet. Men även pedagogens förväntningar på eleven är 

viktiga. Med tanke på det är det viktigt med en positiv syn på eleven och ett positivt 

bemötande och förhållningssätt, dvs positiva pedagogiska möten. 

För att positiva pedagogiska möten ska vara möjligt måste pedagogen vara medveten om 

kulturella aspekter och samhälleliga värderingar och utgå från elevens perspektiv och kontext. 

Pedagogen måste se och tolka världen utifrån elevens ögon samt vilja förstå sammanhanget i 

vilket eleven befinner sig i. Det innebär att förstå livssituationen eleven befinner sig i.  

Jenner (2004) påpekar också vikten av att pedagogen får möjlighet och tid att kunna reflektera 

kring sin människosyn och i ett öppet klimat på arbetsplatsen kunna diskutera det. Pedagogen 

måste kunna reflektera kring frågor som ” hurdan är jag själv i mitt förhållande till andra 

människor? (…) Hur vill jag själv vara mot andra?” (Jenner, a.a., s.30). Det här är ett område 

som en specialpedagog kan strukturera upp. I en positiv anda för alla parter kan pedagogerna 

hjälpa varandra att bli medvetna om deras bemötande och inspirera varandra. Pedagogerna 

kan också diskutera om deras bemötande gentemot tjejer skiljer sig från bemötande gentemot 

killar. Medvetandegörande är i de flesta fallen det viktigaste arbete för att kunna sedan 

utvecklas vidare. I början av sådant arbete kring lärarnas bemötande kan specialpedagogen 

vara den som håller i diskussionerna 

Det är viktigt med respekt gentemot individen, att kunna ge hopp och tilltro och bygga upp 

tillit. Enligt Skolverkets attitydundersökning från 2009 känner sig 4 % av flickorna och 2 % 

av pojkarna mobbade eller trakasserade av lärare (Skolverket, 2009). Vilket visar tydligt att 

några elever inte blir bemötta på ett positivt sätt som tillåter dem att växa och utvecklas i en 

positiv miljö. ”Det är pedagogens professionella skyldighet att visa respekt och hysa positiva 

förväntningar på eleven …, även om-eller snarare i synnerhet om-ingen annan gör det, kanske 
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inte ens eleven … själv. […] Pedagogens kompetens i dessa avseenden är motivationsarbetets 

kärnkompetens.” (Jenner, 2004, s.36)  

6. Metod 

6.1. Kvalitativ utgångspunkt  

För min empiriska undersökning valde jag att använda en kvalitativ metod. Den kvalitativa 

intervjun ger möjligheten att bättre förstå informanternas förståelse av ämnet (Widerberg, 

2002) och fånga upp informanternas erfarenhet och beskrivningar så att man kan tolka 

meningen av de fenomen de berättat om (Kvale och Brinkman, 2009).  I kvalitativa intervjuer 

blir mötet mellan den undersökande och referenten unikt för just det tillfälle i den kontexten 

och bjuder även på möjligheten att via följdfrågor få en djupare och mer nyanserad bild av 

referenternas syn på ämnet (Widerberg, 2002).  Med en kvalitativ ansats såsom en kvantitativ 

ansats måste forskaren vara saklig och tillförlitlig, men det som ”utmärker den kvalitativa 

forskningen är just att man försöker införliva och synliggöra det kvalitativa led som utgörs av 

forskaren som människa.” (Widerberg, a.a., s.28 ).  

 

6.2. Hermeneutisk ansats 
Enligt tolkningsläran hermeneutiken behövs ett sammanhang eller en kontext för att 

meningen skapas; man måste förstå helheten för att förstå och tolka de olika delarna; all 

förståelse förutsätter en förförståelse vilket innebär att förväntningar eller förutfattade 

meningar ofta föregår en tolkning (Widerberg, a.a.). Därför är det viktigt att forskaren 

tydliggör ovan nämnda komponenter. ”Ju mer noggrant och utförligt forskaren redovisar 

dessa grundantaganden, desto tydligare blir alla momenten i tolkningsprocessen” (Widerberg, 

a.a., s.26). Det är med hjälp av intervjuarens förförståelse som den kan förstå saker över 

huvud taget och sedan vara beredd att revidera dessa kunskaper och eventuellt fördomar och 

nå en verklig förståelse (Thurén, 2008). Det är det här ständiga samspelet mellan teori och 

praktik som utgör den ”hermeneutiska spiralen” där samspelet mellan förförståelse och själva 

erfarenheten leder till nya förförståelser som leder till nya erfarenheter och så vidare (Thurén, 

a.a.). Trots att de hermeneutiska tolkningar är mycket osäkra på grund av vem som tolkar 

försökte jag följa Widerbergs (2002) råd och ansträngde mig att hålla ett öppet sinne och ha 

en kritisk hållning under intervjun men även till min tolkning av svaren. Det var viktigt att 

söka olika möjliga förklaringar till händelser och till känslor.  ”Det är viktigt att inte fastna för 

det närmast till hands liggande förklaringen av händelsen eller ett fenomen.” (Thurén, 2008, 

s.67).  

En hermeneutiker vill förstå på djupet. Thurén (2008) påstår att när man vill förstå en 

människa, en människans handling är en hermeneutisk tolkning bra trots en stor osäkerhet om 

man kommer till en riktig sanning eller inte, eftersom det finns några subjektiva variabler. 

Den första av variablerna är tolkarens förförståelse (Thurén a.a.), som har behandlats här 

ovan. Ju större erfarenhet man har desto bättre förförståelse man får eftersom man kan 
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uppfatta även de finaste nyanserna. I detta sammanhang, som gymnasielärare och 

specialpedagog har jag under åren byggt upp min erfarenhet som borde innebära en bättre 

förförståelse som i sin tur tillåter mig se även de finaste nyanserna i den nya förståelsen jag 

får av dessa studier. Den andra av dessa variabler är tolkarens värderingar (Thurén a.a.). Det 

innebär att varje individ har sina värderingar, dvs. att man har en egen uppfattning om vad 

som är bra eller dåligt, hur något borde vara eller inte vara. Både känslor och moral kommer 

in i bilden (Thurén, a.a.). När vi genomför en studie är det viktigt att vara medveten om sina 

värderingar och i möjligaste mån se till att de inte påverkar resultaten av studierna. Även om 

det kan vara svårt att se skillnaden mellan fakta och värdering bl.a. eftersom ”psykologiskt är 

det lätt att låta värderingarna påverka synen på verkligheten, med andra ord att ägna sig åt 

önsketänkande” (Thurén, 2008, s.57). 

Det är bara om man håller sig till fakta och till verkligheten som resultatet av studierna har en 

bärkraft och en relevans (Bryman 2002). I min tolkning av svaren sökte jag en förståelse av 

elevernas syn på motivation utan att påverka dem med mina egna värderingar, utan jag 

försökte tolka informationen med hjälp av litteraturen.     

 

6.3. Urval och genomförande 
Första urvalskriteriet för att välja informanter var att de skulle gå på en studieinriktad 

utbildning som kräver en positiv inställning till studier och som förutsätter att det hos eleven 

finns en viss motivation att studera mera teoretiska ämnen. Skolan jag genomförde 

intervjuerna på befinner sig i södra Sverige och den erbjuder både naturvetenskapligt och 

samhällsvetenskapligt program.  

Givet mitt ämnesval ansåg jag att jag behövde prata med elever som kände sig omotiverade 

och/eller som hade tappat motivationen någon gång under grundskoletiden eller 

gymnasietiden. I början hade jag tänkt vända mig endast till elever som var på sitt sista år på 

gymnasiet. Men jag ändrade mig på vägen och bestämde mig för att intervjua även elever som 

hade gått sitt andra år. Det berodde på att jag ofta hade hört från eleverna själva att andra året 

på gymnasiet är det tuffaste eftersom det är många svåra ämnen och eleverna känner att 

nyhetens behag är borta samtidigt som de har ett år kvar innan de lämnar gymnasiet. Min 

ursprungliga tanke att eleverna skulle ha en lång referensperiod att titta tillbaka till var 

fortfarande aktuell eftersom även åk 2 elever hade en relativ lång erfarenhet av skolan. Som 

urval för att veta vilka elever jag kunde samtala med valde jag att intervjua elever som såg sig 

själva som omotiverade. Jag vände mig först till lärare och till studie- och yrkesvägledare på 

den aktuella skolan. Jag berättade om mitt projektarbete och undrade om jag kunde få några 

tips på klasser där de hade hört eleverna själva säga sig vara skoltrötta. Studie- och 

yrkesvägledarna tipsade mig om två samhällsvetenskapsprogram klasser och två 

naturvetenskapsprogram klasser. Jag beslutade därefter att presentera mig för dessa fyra 

klasser och berättade om mitt projektarbete. Intresset visade sig vara ganska stort i början. 

Speciellt i en klass var eleverna väldigt intresserade av att bli intervjuade, men bara om de 

fick lov att gå ifrån lektionerna för att göra intervjun. Skulle de bli intervjuade under 
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håltimmar var de inte intresserade av att ställa upp. De ville ha något i gengäld och hoppa 

över en lektion var för dem en rimlig kompensation. Jag tycker att reaktionen var väldigt 

talande. Från denna klass blev det bara en elev som blev intervjuad och vi genomförde den 

under en annan lektionstid. I övriga klasser hade inte killarna ställt dessa ultimatum. När man 

är intresserad av att förstå individernas erfarenheter och upplevelser kan det vara lämpligt att 

titta närmare på ett mindre antal personer (Hansson, 2010) därför hade jag tänkt intervjua sex 

elever. Detta beror också på de etiska överväganden som man ska ta i beaktande vid sådana 

studier (Vetenskapsrådet, 2002; Moqvist- Lindberg, 2010). Jag informerade eleverna att jag 

räknade med att intervjun skulle ta cirka fyrtiofem minuter och att jag gärna spelade in 

intervjuerna om de accepterade det. Därefter bestämde vi tid och plats för genomförandet. Två 

elever som jag hade kommit överens om att intervjua ångrade sig på vägen och valde att 

hoppa av. Men tre nya elever hörde av sig till mig eftersom de hade pratat med studie- och 

yrkesvägledarna som hade berättat för dem om mitt projekt. De tre eleverna mejlade mig och 

berättade att de var intresserade av att delta.   Därför blev det sammanlagt sju elever som blev 

intervjuade. Fem av eleverna läste på Naturvetenskapligt program och två läste på 

samhällsvetenskapligt program. Det märkliga var att det visade sig att även de två elever som 

läste på samhällsvetenskapligt program hade ursprungligen valt naturvetenskap, men bytte 

sedan till samhällsvetenskapligt program. En elev bytte efter en vecka den andre bytte i slutet 

av årskurs ett. En sammanfattning av deras intervjuer finns som bilaga. För att skydda deras 

identitet har informanterna fått var sitt fiktivt namn.  

 

6.4. Utformning av intervjufrågor 
Jag använde mig av en semi-strukturerad intervju (Bryman, 2002) med en intervjuguide 

(bilaga 2) för att kunna ha en struktur att utgå ifrån vid intervjusituationen samtidigt som det 

tillät mig att ställa några följdfrågor eller omorganisera eller hoppa över några frågor 

beroende på vilka svar jag skulle få. Att ha en semistrukturerad intervjuform innebar också att 

jag hade en ram med många frågor som jag ansåg relevanta för min studie och som sedan 

underlättade jämförelsen mellan de olika elevernas svar. Frågorna jag ställde hade indelats i 

olika teman eller områden för att tydligare kunna se under vilket område föll frågorna. 

Formuleringen av frågorna gjordes med ett språk som var anpassat till elevernas ålder. 

Samtidigt visste jag att intervjuformen vid behov gav mig möjligheten att kunna förklara 

frågorna med andra ord och därmed skingra eventuella missförstånd. Genom att ställa öppna 

frågor kunde jag undvika ledande frågor som hade försvårat objektiviteten och 

intervjupersonernas frihet (Bryman, a.a.).  

 

6.5. Transkribering och bearbetning av materialet 
Efter varje intervju kunde jag gå hem och lyssna igenom intervjun och skriva ner de punkter 

som jag fastnade för och som jag ansåg vara relevanta för min studie. Genom att göra det 

kunde jag fokusera enbart på det som sades och därmed ha full fokus på innehållet, och inte 

också på delaktigheten. Detta tillät mig även att ta med mig en viss ny kunskap som jag hade 
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nytta av vid kommande intervjuer. Jag kunde därmed, som i den hermeneutiska spiralen få en 

djupare och ökad förståelse vid varje intervju. När jag var klar med intervjuerna 

transkriberade jag dem i sin helhet för att försäkra mig om att kunna få in alla nyanser och ha 

möjlighet att uppmärksamma även de minsta detaljerna som jag kunde ha missat i första 

skedet. Detta visade sig vara mycket bra eftersom själva transkriberingsprocessen, även om 

mycket tidskrävande, har tillåtit mig att reflektera och att uppmärksamma även fraser som jag 

inte hade uppmärksammat vid intervjutillfälle och vid första avlyssningen, men som var 

betydelsefulla för min studie. Efter detta första steg valde jag att fokusera på de aspekterna 

som var relevanta för min studie och strukturerade upp varje intervju utifrån de olika teman 

jag var intresserad av med hänsyn till min studie. I intervjusvaren letade jag efter den 

information jag behövde för att med hjälp av litteraturen kunna tolka elevernas svar. Eftersom 

jag hade en viss struktur på mina frågor blev det lättare att hitta de gemensamma nämnarna 

hos de olika eleverna men också skillnaderna i deras tankar. Jag analyserade svaren utifrån de 

motivationsteorierna som jag har nämnt och behandlat i mitt arbete, både under tidigare 

forskning och under min teoretiska ram. 

 

6.6. Validitet och reliabilitet 
Jag använde mig av öppna frågor som lämnade utrymme för eleverna att svara med egna ord 

och med egna tankar och reflektioner just för att få en djupare och mer nyanserad bild av 

elevens tankar och tolkningar. Detta ansåg jag vara nödvändigt för att kunna ha 

informanternas tolkningar utifrån sig själva och som följaktligen kan varierar mycket mellan 

de olika personerna. Under intervjun försökte jag behålla ett kritiskt förhållningssätt och 

ställde följdfrågor just för att tydliggöra elevernas svar och lämna mindre utrymme till 

gissningar och antaganden som skulle minska validiteten av mina frågor och min studie. Dock 

blev det i många fall mer en berättelse där eleverna berättade själva väldigt mycket utan att 

jag behövde ställa frågor. I vissa fall ställde jag följdfrågor just för att få en djupare eller 

tydligare bild. Jag var väldigt öppen till elevernas svar samtidigt som jag inte ville lämna 

utrymme för tolkningar under intervjun (Widerberg, 2002).  Att ha ett kritiskt förhållningssätt 

är viktigt för att kunna behålla en viss objektivitet.   

För reliabilitetens skull är det viktigt att ha ett representativt urval intervjupersoner. Enligt 

Hansson (2010) är det dock lämpligt att titta på ett mindre antal personer om man är 

intresserad av att förstå individernas erfarenheter och upplevelser. Jag valde att intervjua sju 

stycken elever. På det sättet kunde jag få ett litet större underlag att luta mig mot, samtidigt 

som det fortfarande var en liten grupp som kunde tillåta mig att förstå informanternas 

erfarenheter och upplevelser. De resultaten jag får är aktuella och relevanta för den här 

gruppen av informanter, men genom att vara ganska detaljerad i mina exempel kan läsaren 

generalisera och överföra dessa tankar och reflektioner till andra situationer.  
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6.7. Etiska överväganden 
Det finns vissa etiska överväganden som måste göras inom forskning där människor är 

inblandade (Kvale & Brinkman, 2009). De fyra viktigaste är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002; 

Moqvist-Lindberg, 2010). Med andra ord innebär det att forskaren ska informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningssyfte; informanten ska kunna ges möjlighet 

till samtycke och få vetskap om att den kan säga ifrån när som helst genom att avbryta 

intervjun eller att inte svara på några frågor,. Gäller det minderåriga måste samtycke hämtas 

från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska kunna garantera att 

personuppgifterna och all material kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. 

Till sist, nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlats för forskningsändamål kan 

användas bara för studier och inte för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002; Moqvist-Lindberg, 2010;). 

Eftersom mina informanter var myndiga behövde jag inte fråga vårdnadshavare för lov, men 

jag hade en skyldighet att säkerställa att mina informanter inte kunde få negativa 

konsekvenser för att ha deltagit i studien. Därför var första steget i att försäkra mig om att 

ingen information jag skulle få kunde spåras till den enskilde. Eleverna är anonyma, deras 

identitet kan inte spåras och i mina anteckningar saknas det efternamn eller andra 

identifieringsfaktorer som kan avslöja informanten.  

Jag informerade eleverna om ämnet för min studie och att intervjun skulle ske konfidentiellt 

och att deras identitet inte skulle framgå från studien. Jag frågade eleverna om deras 

godkännande för att spela in intervjun och berättade att endast jag skulle ha tillgång till det 

inspelade materialet. Jag förklarade att anledningen till att jag gärna spelade in samtalet var att 

ha möjligheten att kunna ha full fokus på eleverna under intervjun och därefter kunna lyssna 

igen till intervjuns olika moment och därmed vara säker på vad de hade sagt utan att lita mig 

på minnets otillförlitliga objektivitet och därmed försäkra mig om att minska eventuella 

felkällor.  

 

6.8. Metodkritik 
Med intervjuerna har jag på ett objektivt sätt velat belysa pojkarnas tankar kring sakfrågan. 

Väl medveten om att mina värderingar och känslor kan ha påverkat min tolkning av svaren 

eftersom det kan vara svårt att se skillnaden mellan fakta och värderingar, har jag i möjligaste 

mån försökt hålla mig till fakta och inte påverka resultatet, eftersom resultatet av studierna har 

en bärkraft och en relevans endast om man håller sig till fakta och till verkligheten (Thurén, 

2008). I min tolkning av svaren har jag sökt en förståelse av elevernas syn på motivation och 

försökt i möjligaste mån inte påverka dem med mina personliga värderingar. Dock är min 

egen förförståelse svår att helt utelämna och samtidigt, utan förförståelse, kan vi inte förstå 

något menar Thurén (2008). Således har den varit nödvändig för att kunna begripa den 

information jag har fått av informanterna. Min erfarenhet och förförståelse tillsammans leder 

till ny förståelse som i sin tur blir min nya förförståelse som tillsammans med ny erfarenhet 
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leder till en ny förståelse. Detta är det så kallade ”hermeneutiska spiralen”. Ju större 

erfarenhet man har desto bättre förförståelse får man eftersom man kan uppfatta även de 

finaste nyanserna. I detta sammanhang, som gymnasielärare och specialpedagog har jag under 

åren byggt upp min erfarenhet som borde innebära en bättre förförståelse som i sin tur tillåter 

mig se även nyanser i den nya förståelsen jag får av dessa studier. 

Under intervjuerna var min ambition att behålla ett kritiskt förhållningssätt som är viktigt för 

att kunna behålla en viss objektivitet. De följdfrågor jag ställde var för att tydliggöra 

elevernas svar och lämna mindre utrymme till gissningar och antaganden som skulle minska 

validiteten av mina frågor och min studie. Jag ville inte lämna utrymme för tolkningar under 

intervjun eller vid tolkningen (Widerberg, 2002).  

 En av eventuella felkällor som jag kunde få var att inte alltid behålla objektiviteten och 

därmed även gå miste om möjliga följdfrågor på bekostnad av tydligheten som riskerade 

därför att ge bristfälligt underlag. Jag anser att det är nästintill omöjligt att vara helt objektiv i 

en intervju, i samspel med en annan person, speciellt när det handlar om ungdomar som 

öppnar sig så mycket gentemot en främling. Det är viktigt för studiens validitet att vara saklig 

och tillförlitlig, men det är också så att det som ”utmärker den kvalitativa forskningen är just 

att man försöker införliva och synliggöra det kvalitativa led som utgörs av forskaren som 

människa.” (Widerberg, 2002, s.28 ).  

Jag anser dock att jag kunnat behålla en viss objektivitet ändå och kunnat ställa viktiga 

följdfrågor och därmed minskat felkällorna. Dessutom har jag försökt vara objektiv och 

behållit ett kritiskt förhållningssätt till min tolkning av det inspelade materialet. Detta är enligt 

Bryman (2002) det som garanterar äktheten i en kvalitativ studie. 

 

7. Resultatredovisning 
Samtliga intervjuade elever har gått på det gamla betygssystemet därför kommer jag att skriva 

IG, G, VG och MVG som betygreferens. De flesta intervjuerna blev snarare som en berättelse 

där eleverna själva pratade och reflekterade och i processen behandlades mina 

intresseområden. Efter att ha intervjuat samtliga informanter kunde jag ganska snabbt 

konstatera att de flesta var högpresterande, vältaliga och kunde sätta ord på sina känslor och 

med klarhet presentera sina tankar. De hade tydliga uppfattningar om vad motivation innebar 

för dem och hade, trots bristande motivation, ganska bra betyg i skolan. För samtliga var det 

bara naturligt att studera på gymnasiet och de flesta hade tankar på fortsatta eftergymnasiala 

utbildningar. Två av informanterna uttryckte klart och tydligt att det var en ”självklarhetEn 

elev bytte ganska omgående och en elev bytte efter ett år. En del fick kompromissa med sina 

val av administrativa skäl, den inriktning de hade sökt startade inte. Samtliga elever upplevde 

att föräldrarna hade följt deras studiegång fram till högstadiet men att vid slutet av högstadiet 

och första året på gymnasiet ökade föräldrarna pojkarnas ansvar över sina studier. Dock fanns 

det de föräldrar som utan att styra i detaljer fortfarande kunde coacha sina söner. De flesta 
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informanterna fann det svårt att berätta hur de kunde upplevas antingen av en lärare de 

uppskattar eller av sin bästa kompis. De var inte beredda att prata om sig själva eller kände sig 

rentav obekväma med uppgiften.  

Frågeställningen i mitt examensarbete är vilka drivkrafter som motiverar killar till skolarbetet 

och vad är det som gör att de känner sig omotiverade? 

Det är med denna fråga i åtanke som jag väljer vilket material jag analyserar här nedan. För 

att ge en strukturerad överblick har jag delat upp intervjuerna i ett antal logiska områden, där 

samtliga informanter träder fram med sina tankar och känslor.  För att skydda deras identitet 

har informanterna fått var sitt fiktivt namn, men den används bara i bilagan 

7.1. Val av studier och förväntningar   
Från elevernas berättelser framgår det tydligt att samtliga valde sina studier eftersom de ville 

ha en bred utbildning som gav möjlighet till fortsatta studier efter gymnasiet. Valet berodde 

på deras intressen och på vad de tyckte var roligt och lätt på högstadiet. Samtliga elever hade 

ursprungligen valt naturvetenskapsprogrammet som de kunde konstatera var ett tufft program 

med mycket studier som kräver mycket disciplin: ”Tuff men också kul, slit och roligt, ibland 

svårt att se ljuset”. Därför bytte två elever till samhällsvetenskapsprogrammet. En elev bytte 

redan efter en vecka, medan den andre bytte vid slutet av årskurs ett. Eftersom han inte hade 

någon studievana hade han hamnat efter med studierna och bytte program för att inte behöva 

gå om årskurs ett. Det slutade ändå med att han behövde gå ett fjärde år och saknade betyg i 

några ämnen. Dock kunde han få ut sitt slutbetyg. En tredje elev som gick sista terminen 

ångrade sitt val eftersom han upplevde att det hade varit tungt med alla naturämnen och han 

hade känt mycket press: ”jag slet som ett djur”. Han såg fram emot studenten för att lämna 

dessa studier bakom sig: ”Jätte skönt, ett nytt kapitel i livet (…) utbildning till hösten, 

planerat och strukturerad som jag vill. Nu kan jag välja vad jag vill! (…) Under några år har 

man planerat hur det ska bli och nu …”. En fjärde elev hade även läst studieplanerna innan 

han valde programmet just för att veta vad som gällde. Han hade varit mycket förväntansfull, 

”taggad”, över sina studier men studierna var inte som han förväntade sig och intresset hade 

avtagit. Tre elever såg programmet som en möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ämnen 

de tyckte om.       

7.2. Glädjen i studierna  
Tre elever var lärandefokuserade. För dem var det viljan att lära sig som var viktigt och inte 

framtida behov. Eleverna uppskattade att få utmaningar, då fick de känna att de utvecklade 

sina kunskaper till en högre nivå. Den här känslan stördes dock av stressen på grund av 

många prov: ” Jag pluggade egentligen för mycket. Jag mådde inte riktigt bra”. Trots det 

försökte de studera men speciellt för en av dem blev studierna långt ifrån lustfyllda. För denne 

elev räckte den inre drivkraften inte hela vägen. Motivationen sjönk och eleven kände inte att 

vad han gjorde var anpassat efter hans förmåga: ” Det var för jobbigt ett tag med prov och 

sådant.(…) Det blev för mycket vid slutet av hösterminen. Jag kommer aldrig att hinna göra 

klart och jag vet inte var jag ska börja.” 

Två av de andra eleverna vittnade också om höga krav, men de var glada för sitt val ändå: 

”jag hade pluggat så rejält mycket att jag fick kommentarer dagen innan provet att jag såg 
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likblek ut. Jag satsade sjukt mkt på slutprovet det hade gått toppen bra där och när jag fick 

mitt MVG kände jag mig ganska stolt.” En av dem berättade att han hade valt tunga kurser 

även inom den valbara delen för att öka sin valmöjlighet till framtida studier. Båda visade sig 

ha en stark inre drivkraft och en stor målmedvetenhet trots att de upplevde själva att de 

saknade motivation: ”Det handlar om träning. Jag kan vara fruktansvärt envis. Om jag hittar 

något som betyder något för mig, då ger jag tusan på att göra det”.  

 För den sjätte eleven blev bra betyg en tillfredställelse, medan för den sjunde blev 

tillfredsställelsen att få bekräftat att han kunde väldigt mycket utan att behöva anstränga sig. 

 

7.3. Intresse 

Två av eleverna var i grunden intresserade och beredda att arbeta hårt för att nå sina mål även 

om de ibland mådde dåligt av att studera så mycket. En av dem kände att han hittat en balans 

mellan arbetsinsats och betyg och taktiskt kunde välja vilka ämnen han skulle välja att lägga 

ner mera tid på. ”Jag […] började (…) tänka att jag kan ta det lite lugnare och jag kan satsa på 

de ämnen där jag känner att jag kan. Det är viktigt att få utdelning på det jobb man lägger ner, 

tycker jag.”  Den här eleven anpassade sina mål efter vad han kände var realistiskt. Han tog 

själv ansvar för sin framgång och hade tillräcklig insikt i sin förmåga för att se sakerna 

realistiskt ur sitt perspektiv. Å andra sidan var han inte oberörd av att en del av lärarna 

därmed, d v s lärarna i ämnen där han valt att inte satsa, hade fått en bild av honom som en 

omotiverad och ointresserad elev. Den andre eleven kände att han var trött och inte mådde 

bra, varken fysiskt eller psykiskt, av kraven som han upplevde ställdes på honom, både 

gällande skolarbetet och inom övriga områden i livet.  

”Men det finns saker i det vardagliga livet som sätter stop. Det är nog miljön hemma, det 

känns som man inte blir motiverad. Träning, mat, vara med kompisar, hinna med att göra 

grejer man inte hinner göra i skolan. Körkort just nu.”   

 Han hade många andra intressen utanför skolan som han ville ägna sig åt och försökte hitta 

en kompromiss för att också hinna med läxorna. T ex brukade han i förväg läsa in sig på de 

områden som lärarna skulle gå igenom på lektionerna för att kunna särskilja sig från övriga 

gruppen. Han upplevde att lärarna annars inte lade märke till honom.  

En tredje elev hade en stark inre drivkraft och en stark tro till sin egen förmåga. För att känna 

sig motiverad behövde han uppleva att det han arbetade med kändes meningsfullt, annars var 

det minsta möjliga insats för att ”passera igenom”. Tidigare hade han känt sig omotiverad 

p.g.a. att han var understimulerad, senare hade han kommit att tycka att skolarbetet var 

alltmer meningslöst.  

De fyra återstående eleverna sade sig ha viljan att lära sig saker men upplevde att det var 

svårare att verkligen sätta sig ner och arbeta för att nå sina mål: ”faktiskt ta det lika allvarligt 

som själva tanken är lite värre … det är inte lika enkelt som det låter”.  Den förste eleven 
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prioriterade att vara med kompisar och studierna kom i andra hand. Han var medveten att han 

behövde studera, men gjorde inte det och pekade på att han var skoltrött: 

”Jag försöker tänka att studierna är viktiga att jag kommer att ge mig igen saker i framtiden 

att jag kan plugga när jag vill o så men sen det inte funkar så bra kanske hehe, vara skoltrött 

redan i tvåan, det jag vet inte, alltså man försöker bara se att man har ett mål som jag måste 

nå ialla fal så det är bara att kämpa på”.  

 

 Den andre eleven hade konstaterat att hans gymnasiebetyg inte var så bra och funderade på 

att byta studiegång. Den tredje eleven var inte beredd att lägga ner den tid som krävdes för att 

få bra betyg vilket lett till att han lagt ribban på en lägre nivå: ” jag ville bli ingenjör, advokat, 

eller kanske läkare som alla andra. Men jag tror att jag lägger den åt sidan faktiskt. … Det är 

ganska så hårt jobb, mest det”. Den fjärde eleven sköt upp sin arbetsinsats tills han riskerade 

att få underkänt i ett ämne, vilket hindrade honom från att komma till de högre 

betygsnivåerna.  

 

7.4. Praktisk nytta 
Fem av sju elever pratade om nytta när de berättade om intresse. Det blev meningsfullt att 

studera något de ansåg att de kunde ha en användning för. Tre elever läste de ämnen eller de 

områden i en kurs som de upplevde nyttiga eller som hade ett syfte som stämde överens med 

deras intressen. De andra ämnena blev svårare att läsa och det slutade ofta med att de tappade 

intresset. En av eleverna valde i de fallen att inte studera, medan en annan hade blivit bättre på 

att kämpa på ändå. Den tredje försökte arbeta hårt, men kunde skjuta upp sin insats till sista 

minuten.  

En elev berättade hur han för tillfället inte hade några konkreta mål för framtiden. Han 

prioriterade sin sociala gemenskap med kompisar och att ha roligt. Eleven berättade också att 

han ville lära sig många olika saker utanför skolan som han kunde ha nytta av i framtiden. 

Han upplevde inte att det han gjorde i skolan var meningsfullt.  

 
”Utanför skolan så känner jag att jag vill lära mig en massa intressanta saker o så men i skolan 

blir det ibland jag tycker det är tråkigt (…) Sådant som man har nytta i framtiden. Ibland kan 
man höra om saker som man tänker det kommer jag att kunna ha nytta eller prata om igen. 

Typ politik, alla parti ledare som pratade. Jag tycker inte att politik är intressant men jag 

menar nu när jag fyllt 18 och ska rösta (…) så är det bra att kunna lite om de olika partierna.”   

 

Två elever uttryckte medvetenhet om att deras intresse till stor del styrdes av upplevd 

möjlighet att använda det de lärt sig i det verkliga livet: ”Jag går fullt in på fysiken. (…) det 

har man i det vardagliga livet, det är modernt, allting är modernt, t.ex. hur man förklarar hur 

bilen fungerar”. 
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7.5. Det som motiverar 
Intresse verkar vara en stark motivationsfaktor. Samtliga elever hade valt utbildningen utifrån 

sina intressen och det de hade lätt för på högstadiet. En elev berättade hur han tyckte att det 

mesta med matematik var kul. Ämnet var lätt för honom och han kände att han lärde sig nya 

saker hela tiden och att vid slutet av lektionen kände att han hade åstadkommit något. Han 

tycker om känslan att lära sig. Dock från höstreminen i årskurs två hade proven börjat komma 

tätare och han kände att stressen blev väldigt stor. Så stor att han inte visste riktigt hur han 

skulle göra. Han visste inte var han skulle börja med för att gå framåt.  En annan elev tyckte 

om känslan att lära sig en företeelse på olika svårighets nivåer och ur olika perspektiv för då 

kunde han utmana sina kunskaper och få bekräftat att han kunde hantera frågan på flera 

nivåer.  

För en annan elev var motivationen det som gjorde att han arbetade. Han behövde känna att 

det var värt mödan och att han kunde ha nyttan av det han lärde sig. Men det var också saker 

som han hade lätt för som gjorde att det var roligare att studera. Han studerade även om han 

inte var särskilt intresserad av det han läste eftersom han tänkte på att det gagnade honom i 

framtiden. Höga betyg var också en motivationsfaktor. De var ett kvitto på att det han hade 

gjort var bra, att han kunde. Det var en egen bekräftelse. Dock berättar han hur han hade 

förlorat sin motivation när hans arbetsinsats inte hade stämt med resultatet:  

”Jag tappade gnistan. Jag brukar säga att jag har för höga ambitioner för mitt eget bästa. Jag 

pluggade egentligen för mycket. Jag mådde inte riktigt bra, men jag fick utdelning i de flesta 

fallen. Men sen kom mitt första VG och då –aj, vad har hänt där?- Det fick inte inträffa. Jag 

blev riktigt knäckt av mitt första VG. […]Det var nog början på förlorat motivation. Jag 

förlorade så mycket tid på det. Jag fick inte utdelning på det jobb jag hade lagt ner.” 

 Ytterligare fyra elever var medvetna om att deras intresse styrdes av möjligheten att använda 

det de studerade i det verkliga livet. En av dem berättar hur han var intresserad av de ämnen 

som fick honom att förstå varför människor tänkte eller tyckte på ett visst sätt eftersom det 

hjälpte honom att förstå sig själv. Just nu var han dock väldigt skoltrött, mer än någonsin 

tidigare:  

”försöker tänka att studierna är viktiga, att de kommer att ge mig saker i framtiden … och så, 

men sen funkar det inte så bra. Att vara skoltrött redan i tvåan, jag vet inte. Alltså man 

försöker bara se att man har ett mål som jag måste nå i alla fall, så det är bara att kämpa på.” 

Tre elever pratade både om tävlingsinstinkten som en drivkraft som fick de att studera. Även 

om en av dem sa att det inte var alltid så positivt eftersom han kunde får sämre resultat än 

kompisen och då mådde han inte så bra. 

En annan elev bytte utbildning för att hinna med studierna. Han var dock fortfarande 

intresserad av naturämnena och ”hur det fungerar i naturen, om djur och väster”. Det han 

tyckte om var också det han var duktig på ”även om jag vet att just i de ämnen som jag har 

svårt för borde jag arbeta mera med, men det är svårt att hitta motivationen till att göra det.” 



  
 

   31 
 
 

Att han bytte utbildning berodde på att han inte hade någon studievana från högstadiet och om 

man läste naturvetenskaplig linje behövde man studera mycket även hemma. 

 

7.6. Vikten av en bra pedagog 
En av de intervjuade eleverna berättade att hans studiemotivation i hög grad påverkades av 

lärarens bemötande av honom medan de övriga eleverna sade sig i viss mån påverkas.  

 En elev berättade om sin upplevelse av avsaknad av kommunikation med sina lärare. Två 

elever kände sig ofta inte sedda av lärarna utan att de endast var en i mängden: ”jag sitter tyst 

och pluggar vilket är också vad många andra gör och det är därför tror jag hamnar i 

mängden”.  Men den andre eleven har hittat en strategi för att särskilja sig från mängden: ”Jag 

vill gärna ligga lite före, man vill gärna vara lite extra smart, man vill synas o om man inte 

studerar så gör man inte det”. 

 Sex av eleverna berättade om goda pedagogiska möten med vissa lärare och hur det hade 

betytt mycket för deras motivation. Elevernas uppfattning om vad som kännetecknar en bra 

lärare var tämligen samstämmig.  En sådan lärare är intresserad av att fånga eleven där den är 

och lyfta honom till högre nivåer: 

 ”förstående, hjälpsam, dömer inte någon, kan våga fråga saker även om de kanske är lite 

dumma. Någon som ser inte själv över alla eleverna, utan faktiskt försöker hjälpa de till sin 

nivå istället för att bara försöka lägga lite kunskap på dem.” 

En sådan lärare får eleverna att reflektera, analysera och lära sig en kritisk hållning, inge 

trygghet, vara inspirerande, kunnig, professionell och personlig: 

 ”att de har fakta o intresse för att lära ut till oss, inte för att de måste utan för att de vill (…) 

allmänbildad,(…) vet allt, kul att (…) man får något extra. Från en fråga utveckla vidare i 

nya ämnen att prata om, ha aktiv diskussionerna med eleverna och liksom se till att alla får 

hjälp, men uppriktig också.  

En elev önskade sig att lärarna kunde få eleverna att känna sig motiverade att göra läxorna 

hemma, men visste inte hur det skulle kunna gå till. Han såg lärarna som coacher, men att det 

var elevens ansvar att hitta den motivationen som behövdes för att uppnå sina mål. 

En elev var väldigt tydlig på hur en lärares förväntningar på honom var viktiga för hans 

motivation. Hade inte läraren förväntningar på honom kände han sig inte motiverad av att 

studera eftersom han inte trodde att han kunde få höga betyg.  

”Lärarna kan påverka motivation. Har man lite förväntningar från läraren också då pluggar 

man mera. Märker man att läraren inte förväntar sig mer än ett G då pluggar man inte för 

man tror att man kommer ändå inte att få mer än ett G.” 

Eleven ville gärna veta hur han kunde utvecklas mera och vad han kunde ha gjort för att höja 

sina betyg. Dock ville han inte fråga lärarna. Lärarna hade haft betygsnack med honom men 
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han kände inte att han fått veta hur han hade kunnat gå vidare. Han hade inte heller frågat när 

han inte hade förstått för att han inte ville visa för läraren att han inte kunde.  

En annan elev uttryckte att en lärare kunde påverka hans motivation bara till viss del eftersom 

han visste vad han kunde och vad han ville. Samtidigt sade han:  

 

”Det är väl med att det måste vara en lärare som kanske pressar mig lite. (…) jag måste 

respektera läraren, att jag vill bevisa ngt för den, att jag kan känna att det är viktigt, att jag 

behöver bevisa att jag kan, anser att de förtjänar en bra text från mig helt enkelt. Och sen är 

det självklart jobbet i efterhand, om vad man ska få för jobb.”    

 

7.7. Stödet hemifrån  
Två elever hade föräldrar som följde dem och stöttade dem i sina studier. Båda upplevde det 

som positivt. En elev sade att han märkte att det gick bättre för de elever som hade föräldrar 

som stöttade dem och mindre bra för de elever vars föräldrar inte engagerade sig i barnens 

studier. ”Jag tycket att situationen hemma spelar stor roll. Familjen spelar stor roll, de familjer 

som har smarta föräldrar som följer dem går det bra för, medan de som inte vet, då blir det 

sämre. Mina föräldrar påminner mig.”. 

En elev berättade hur han hade stöttande föräldrar, men det blev jobbigt och han utvecklade 

strategier som nollställde deras försök att få honom att studera. Fyra elever berättade att deras 

föräldrar var engagerade på högstadiet, men när de kom upp till gymnasiet avtog föräldrarnas 

engagemang och ansvaret överläts till ungdomarna. En av dem önskade att föräldrarna hade 

fortsatt att följa hans studier och stöttat honom. 

Två av dem kände ändå att föräldrarna tog det som en självklarhet att de läste på gymnasiet 

och en av dem upplevde att det fanns förväntan över att fortsätta på universitetet: 

”Båda mina föräldrar är högskoleutbildade, över medelklassen. Det har aldrig funnits en 

tanke att jag inte skulle läsa på gymnasiet. Det är det enda de förväntar sig, att det går bra i 

skolan. Men de frågar aldrig och jag har inte bett om hjälp en enda gång. Jag har aldrig haft 

problem.” 

 

7.8. Kompisarnas roll 
Två elever pratade om grupptryck och hur svårt det var att stå emot. En av dem berättade hur 

han hade reflekterat mycket om grupptryck och hur det påverkade killarnas motivation till 

studierna.  Han kunde konstatera att det var avgörande för hur mycket en elev läste och vad 

han läste. Han såg hur en kille kunde påverka andra genom att säga att han inte skulle hinna 

läsa förrän några få dagar innan provet och då kunde andra killar bli påverkade av det och 

göra samma sak.  

”Grupptryck. Det har jag set på nyheterna (…) Det är mkt så att en vecka innan prov och så 

har man lite skitsnack med kompisar och så säger en att han har mkt träning just nu så han 

börjar nästa vecka o då tänker man att om han gör det så kan jag också göra det. Grupptrycket 

spelar en stor roll på vad vi ungdomar läser. Hut mkt vi läser o vad vi läser.” 
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Den här eleven försökte motverka det själv:  

”Det gäller att vara bättre elev själv. Jag försöker vara med de elever som inte har någon 

motivation alls, spela en stor roll för dem som inte är studiemotiverade och säger till dem: -

men sätt dig nu ner lite grann o plugga- där försöker jag. Vuxna kan inte påverka vårt 

grupptryck. Det blir när man sitter i klassrummet o snackar. Då blir det ibland att man kan 

skjuta upp det.  Ja, undersökningar visar att killar har sämre studieteknik, lite mer killar än 

tjejer.” 

 

7.9. Självkänsla 

De flesta av respondenterna hade en ganska bra självkänsla även om de inte tyckte om att 

prata om sina kvalitéer. Två av dem sa med ett litet leende att lärarna ofta hade sagt att de 

kunde bättre om de bara ville: ”att jag är måttlig intelligent, att jag är ganska oambitiös, men 

att jag kan om jag vill. Lite av en, ja, jag är smart men nyttjar inte det alltid till den grad jag 

verkligen borde göra, samt att jag är kanske lite en buspojke lite smått.”  Detta visar att de 

kände med sig att de kan mer än de presterar. 

Eleverna som halkat efter tog ansvar för att de underpresterat och kände att de hade kunna 

anstränga sig mer. En elev visade dessutom god förståelse om vad han kunde och inte kunde 

och ansåg att hans skolbetyg inte gjorde honom rättvisa. Han hade en positiv självkänsla och 

såg möjlighet till högre betyg om han ansträngde sig mer.  

7.10. Inte bara teori 
De flesta eleverna pratade med glädje om praktiska moment i utbildningen. Två hade valt att 

göra sitt projektarbete inom praktiska områden. En elev, som hade förberett sig inför vårt 

möte, framförde önskemål om att samtliga inriktningar på gymnasiet skulle få inslag av 

arbetsplatsförlagd praktik. Dels för att variera undervisningen, dels för att tillåta eleverna att 

få arbetslivserfarenhet. Eleven sa att praktiken säkerligen kunde hjälpa till att öka 

motivationen. Dock uttryckte han uppgivenhet när han pratade om praktikmöjligheter även 

inom studieinriktningar. Politikerna skulle ändå inte aktualisera det.  

”Vi som går Natur har ingen praktik, o det visste jag redan innan jag började på linjen men 

jag tycker man borde gå oavsett linje. Det är så att jag kanske inte ska jobba med det jag 

praktiserar men det är en upplevelse och jag lär mig om arbetslivet och det kanske hade också 

hjälpt med motivationen.  Att slippa skolan ett tag o göra ngt annat, men det kommer de ändå 

inte att ändra, men jag tycker att det borde göras.” 

8. Analys 
Frågeställningen i mitt examensarbete är vilka drivkrafter som motiverar killar till skolarbetet 

och vad är det som gör att de känner sig omotiverade. 

Det är med dessa frågor i åtanke som jag väljer vilket material jag analyserar här nedan.  
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8.1. Studievalets mål och förväntningar 
Från elevernas berättelser framgår det tydligt att samtliga valde sina studier på grund av att de 

tyckte om de ämnen som ingick i programmet och dessutom ville ha en bred utbildning som 

gav möjlighet till fortsatta studier efter gymnasiet. Utifrån litteraturen som har behandlats 

tidigare i arbetet borde det kunna tolkas som att killarna hade en egen inre drivkraft där deras 

intressen avgjorde programvalet på gymnasiet och med planer om att kunna fortsätta på 

universitetet. Detta stämmer väl in på åtminstone tre av eleverna. Samtidigt kan vi se hur för 

minst en av eleverna styrs studievalet av yttre motivation. För honom var valet av 

gymnasieprogram ett första steg till att läsa till ingenjör eller advokat på universitetet 

eftersom de anses vara fina yrken.  

Om vi tänker på Malsows (1943) behovstrappan kan vi konstatera att informanterna hade 

kommit högt upp i sin behovstrappa och siktade på självförverkligandet. Dessa killar hade 

höga förväntningar på sin framtid. Samtliga elever hade valt naturvetenskapsprogrammet som 

enligt deras utsago var ett tufft program med mycket studier som krävde mycket disciplin. 

Två elever bytte dock till samhällsvetenskapsprogrammet för att få ner arbetsbördan. En av 

dessa elever bytte vid slutet av årskurs ett eftersom den kände att han inte hade någon 

utpräglad studievana och hade hamnat efter. Med hjälp av litteraturen får vi en djupare 

förståelse av dessa två informanternas val. Enligt drivkraftensteorin som har skrivits om under 

kapitel ”tidigare forskning” är studievana personer med höga förväntningar om vad framtiden 

har att erbjuda motiverade att anstränga sig för att nå sina mål, medan personer som saknar 

studievana och dessutom har låga förväntningar om framtiden är mer benägna att ge upp 

(Jenner 2004).   

 

8.2. Tillfredsställelse och känslan av själförverkligande 
Individen arbetar gärna med det som känns angeläget.  Eleven kan känna tillfredsställelse om 

han känner att han lär sig eller om han får bra betyg. Med andra ord kan eleven känna 

tillfredsställelse både vid lärande- och/eller prestationsmål (Jenner 2004).  

Vi kan konstatera att för tre elever var viljan att lära sig viktigt och inte framtida behov. De 

kände att det de gjorde var meningsfullt och de åstadkom resultat. Enligt litteraturen innebär 

det att de var lärande- fokuserade med en inre drivkraft och en känsla av självförverkligandet 

som drev dem framåt. Eleverna uppskattade att få utmaningar, då fick de känna att de 

utvecklade sina kunskaper till en högre nivå. Den här känslan stördes dock av stressen på 

grund av många prov. Trots det försökte pojkarna att studera även om i olika grad hos de 

olika eleverna. I litteraturen har vi sett hur stressen kan vara positiv eller negativ. Hos dessa 

elever blev det negativt eftersom sex av sju elever kände en viss otillräcklighet. Speciellt för 

en av eleverna blev studierna långt ifrån lustfyllda eller meningsfulla. På grund av stressen 

kunde hans behov att studera inte tillfredsställas. Den här känslan av hjälplöshet resulterade i 

ineffektivitet. Det blir lättare att förstå ett sådant beteende när vi tänker på Murrays (1938) 

behovsteori som förutsätter att en individs otillfredsställda behov kan leda till ett undvikande 

beteende. Om måluppfyllelsen blir för avlägsen blir det svårt för eleven att fortsätta framåt 
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och kämpa för att nå sitt mål med risken att han ger upp (Jenner, a.a.). För att må bättre skulle 

eleven behöva ändra på sitt beteende eller anpassa sitt mål. Det är vad tre av eleverna gjorde. 

Två valde att byta program och en elev valde att sänka sina ambitioner vad gäller betygen. Vi 

kommer att läsa mera om det i nästa avsnitt. 

 

8.3. Vilja att arbeta och motgångar  
Informanterna hade en viss ambitionsnivå som i de flesta fallen inte motsvarade deras 

drivkraft att arbeta hårt för att nå sina mål. Endast två elever var beredda att anstränga sig 

tillräckligt mycket för att anpassa sina insatser till vald ambitionsnivå. De var beredda att 

arbeta hårt för att nå sina mål. De hade en stark inre motivation och arbetade på även om de 

förvisso upplevde att de inte mådde bra av att studera så mycket. Dessa två elevers 

beslutsamhet att försöka kämpa ändå, i ljuset av drivkraftsteorin som redan har behandlats, 

kan tolkas som att de var studievana med höga förväntningar över framtiden. Om vi tar Giota 

(2001) till hjälp för att tolka deras beteende, innebär det att de hade en stark inre drivkraft och 

den målmedvetenhet som krävdes för att göra det som behövdes för att nå målet.  

Det kan finnas ytterligare förklaringar till varför en elev arbetar även om det kan vara tufft. 

Intresset eleven har i det han arbetar med avgörs också av viljan att åtstadkomma resultat 

(Dewey 1990) kan leda till frågan om de informanterna som inte var beredda att studera så 

mycket som det krävdes inte var särskilt intresserade av den utbildningen de hade valt. Även 

om samtliga informanter hade i början sagt att de hade valt programmet utifrån sina intressen 

framgick, vid en djupare berättelse, att några elever inte hade kunnat läsa den inriktningen de 

hade velat gå på eftersom den inte kunde starta på grund av låg elevunderlag. Det innebär att i 

vissa fall skulle även det bristande intresse kunna vara en förklaring förutom de orsaker som 

har tagits upp i förregående paragraf. Detta borde dock kunna appliceras på bara några 

enstaka ämnen, det vill säga de ämnen som eleverna inte hade planerat att läsa. 

Utifrån det vi läst inom litteraturen (Jenner, 2004) kan vi förstå i ett annorlunda ljus en av 

informanternas val att satsa på de ämnen han visste han kunde få bättre avkastning på och 

minska ansträngningen i de ämnen som krävde mycket arbete och som trots mycket 

ansträngning inte nödvändigtvis skulle resultera i högsta betyget.  Det som den här eleven 

gjorde var att sänka sin ambitionsnivå och valde i hans ögon mera realistiska mål. En annan 

elev sköt upp läxarbetet in i det sista men gjorde ändå sina läxor. Bådas motivationsprocess 

styrdes av det som Jenner (a.a.) kallar individfaktorer, vilket innebär att det var deras 

personlighetsdrag, deras egna värderingar och deras tidigare upplevelser som styrde hur de 

arbetade. Utifrån den litteraturen som behandlades i arbetets teoretiska ram förstår man att 

perspektivseende var viktigt för båda pojkarna. Båda eleverna uppfattade att lärarna inte såg 

dem utifrån elevernas perspektiv. För en av dem var det viktigt hur läraren såg på honom, 

medan hos den andre fanns det en stor vilja att överhuvudtaget kunna bli sedd. Båda eleverna 

visade sig ha både inre och yttre motivationsfaktorer som styrde deras studier. Den starka inre 

viljan att göra bra ifrån sig kombineras med yttre motivationsfaktorer som att ha bra betyg 

eller att särskilja sig från övriga gruppen och synas av en lärare. 
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Vi har sett hur både Dewey (1990) och Giota (2001) poängterar vikten av att det finns en vilja 

att anstränga sig och arbeta för att åstadkomma resultat. Man måste vara beredd att stöta på 

problem men ändå fortsätta att arbeta på. Tre av eleverna var beredda att genom sina 

ansträngningar och engagemang betala priset för att nå sina mål, medan fyra av killarna 

visserligen visste vad de borde göra, men stora svårigheter att verkligen sätta sig ner och 

arbeta hårt för att försöka nå sina mål. Som en konsekvens hade dessa elever därför sänkt sin 

egen ambitionsnivå. Viljan att nå ett mål kräver även att man agerar för att nå det.  

Även tävlingsinstinkten var en möjlig drivkraft. För en elev var det viljan att vinna som fick 

honom att prestera bra. Det som kunde få honom att anstränga sig var också behovet av att 

bevisa för en lärare han respekterade att han kunde. Vidare kunde han satsa hårt och arbetade i 

regel intensivt när han riskerade att få underkänt i ett ämne. 

För två elever var det tydligtvis lättare att få bra resultatet på högskoleprovet än att få bra 

betyg på gymnasiet, vilket innebar att de kände att de inte behövde anstränga sig så mycket 

eftersom de redan fått bra förutsättningar för vidare studier. Eleverna hade redan fått en yttre 

belöning. Att killarna lyckas bra på högskoleprov jämfört med deras gymnasiebetyg är något 

som Kimmel (2010) har observerat och som vi ser bekräftat hos två av de intervjuade killarna.  

 

8.4. Nyttan och meningsfullhet 
Nyttan kan betraktas och mätas på många sätt, bland annat ur individens och samhällets 

perspektiv (Dewey, 1980). För att intressera en individ för ett ämne måste det kännas 

meningsfullt att arbeta med det. För Dewey (a.a.) är det viktigt att läraren fångar eleven på 

den nivå han är på för att utifrån dess kapacitet kunna knyta lärandet till intressen och 

följaktligen till nyttan. De kunskaperna som förvärvas under processen kommer sedan att 

kunna användas också för den samhälleliga nyttan. (Dewey, a.a.). Dessa tankar öppnar för en 

ny tolkning av elevernas syn på nyttan. Fem elever av sju pratade om nytta när de berättade 

om intresse. Det blev meningsfullt att studera något de såg de kunde ha en användning för. 

Elevernas uppfattning visar delvis också att eleverna styrs av ett yttre mål. Studierna skulle 

användas på något sätt. En elev berättade också att det var motiverande att göra det han hade 

lätt för vilket är helt i enlighet med Sjöbergs (1997) position som säger att det man har lätt för 

är också det som är roligast. En elev såg till att ha mål att uppnå. Tre elever prioriterade de 

ämnen eller de områden i en kurs som de upplevde som nyttiga eller som hade ett syfte. De 

som de inte såg någon nytta med blev svårare att läsa. En av de valde att inte studera de 

ämnena överhuvudtaget medan de andra två försökte kämpa på. Om vi tänker på Deweys syn 

på relationen mellan studier och verkligheten blir det lättare att förstå elevernas önskan att ha 

en verklighetsförankring för att få en djupare förståelse av det som lärs i skolan. För tre elever 

var lärandet meningsfullt när de kände att de lärde sig något nytt och att de utvecklades. 

Eftersom eleverna vill lära sig det som är meningsfullt kan det resultera i att de letar efter 

meningsfullheten utanför skolan. Det var det som en av eleverna gjorde. 
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8.5. Intresse och motivation 
Finns det intresse så finns det motivation. Vi har kunnat konstatera att om en person är 

intresserad av något tenderar han att vara villig att ägna mycket tid åt det området vilket 

tenderar till att leda till en viss utvecklad färdighet inom området. (Sjöberg, 1997; Giota 

2001). Vidare kan intresse utvecklas med tiden förutsatt att individen har en viss förmåga och 

sensibilitet, att han i omgivningen kan tillämpa och utveckla förmågan och att individen har 

en viss socialt stöd (Deci, 1999). Dewey (1997) skriver att intresse skiljer sig från elev till 

elev och att intresset varierar beroende på olika variabler. Intresset kan till exempel vara 

beroende av elevens begåvningsnivå, tidigare erfarenheter och livsinställning. För att väcka 

och behålla intresse bör pedagogen sträva efter att i samband med undervisningen involvera 

de olika sinnena. Vi har också sett hur intresset kan väckas tack vare en bra pedagog som 

skapar en kontakt med eleverna (Jenner, 2005). Om det saknas en inre motor som driver 

eleven framåt kan man under en kort period försöka stimulera intresset med yttre belöningar. 

Det ska dock vara övergående för att eleven ska sedan själv utveckla en inre motor. 

Intresse verkar vara en stark motivationsfaktor. Två elever var medvetna om att deras intresse 

styrdes av möjligheten att använda det de studerade i det verkliga livet. Tre elever pratade om 

tävlingsinstinkten som en drivkraft som fick dem studera och prestera. Det innebär att en yttre 

belöning, att bli bättre än de andra, får dem att anstränga sig. Det vill säga att det var 

resultatmål snarare än lärandemål som styrde deras motivation. 

För en elev var höga betyg ett kvitto på att det han hade gjort var bra, att han kunde. Det var 

en egen bekräftelse. Han hade förlorat sin motivation när hans arbetsinsats inte hade stämt 

med resultatet. Han styrdes tydligt av resultatinriktning och när hans belöning i form av ett 

bra betyg uteblev minskade motivationen. Hans anspråksnivå kunde bli för högt ibland och 

vid ett tillfälle hade det resulterat i en stor besvikelse som ledde till att han därefter valde att 

sätta upp mål som han visste han kunde nå. Inte för att han saknade ambitioner utan för att 

han ville skydda sig från misslyckanden. Detta beteende kan förstås ännu bättre efter att ha 

läst Jenner (2004). Det finns en skör balansgång mellan hög ambition och att lyckas och en 

anspråksnivå så hög att man misslyckas. Eftersom människor inte tycker om misslyckanden 

strävar de efter att lägga sig på en anspråksnivå som är rimlig och tillåter dem att lyckas. Här 

menar Jenner (a.a.) har läraren en viktig roll där den inte ska bedöma en elev som ointresserad 

utan ska hjälpa den att ha realistiska mål och få honom att ”våga vilja” (Jenner, a.a., s.45). 

Motivationen påverkas av avståndet ifrån målet och ju längre bort målet upplevs vara, desto 

mindre är eleven intresserad av att försöka nå det. Med denna kunskap kan vi förstå varför en 

elev valde att få en jämnare balans mellan studier och övriga livet även om det innebar lägre 

betyg. En annan elev bytte utbildning för att hinna med studierna. Båda elever sänkte sin 

ambitionsnivå. De ansåg att deras anspråksnivå hade legat för högt i förhållande till det pris 

de var beredda att betala. 

De tankarna och förväntningar som en elev har kring framtiden påverkar hur starkt han känner 

att han vill nå sina mål (Jenner, 2004). Denna vetskap hjälper oss att bättre förstå de två 

eleverna som hade lagt de tankarna de hade haft om studieval eller om framtida yrken åt 

sidan. När deras studiegång inte hade blivit som de hade föreställt sig det hade de tappat 
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intresse. Målet var för avlägset för att de kunde känna sig motiverade och därför hade de sänkt 

sin anspråksnivå.  

En av dessa två elever insåg han att han var duktig på det han tyckte om och då lärde han sig 

saker, vilket är det som Giota (2001) och Sjöberg (1997) reflekterar kring i sina studier. 

Eleven var medveten att det var just i de ämnen som han hade svårt för som han borde ha 

arbetat mera, men fick svårt att hitta motivationen. Att han var medveten om hur det borde 

vara hjälpte inte honom.  

    

8.6. Pedagogiska möten och motivation 
Vikten av bra pedagogiska möten som Jenner (2004) har skrivit om ger oss en djupare 

förståelse av elevernas svar. Enligt Jenner (a.a.) är bra pedagogiska möten viktiga för att en 

elev ska kunna känna sig motiverad. Läraren ska kunna se världen ur elevens perspektiv, 

kunna ha förståelse och empati för vad dålig självkänsla och misslyckanden kan innebära för 

eleven. Eleven speglar sig i lärarens förväntningar (Pygmalion effekten) och om de är positiva 

tror eleven att han kan och arbetar vidare, medan om de är negativa tror eleven att han inte 

kan och får sämre resultat (Jenner, a.a.).  

Samtliga elever var påverkade av lärarnas förväntningar på dem. Speciellt en elev berättade 

om hur stor betydelse undervisande lärarnas förväntan hade haft på honom. Att lyssna på 

honom var som att läsa Jenners skrivelser om ämnet. Hade inte läraren förväntningar på 

honom kände han sig inte motiverad av att studera eftersom han inte trodde att han kunde få 

höga betyg. Här är kopplingen till Pygmalions effekt som Jenner (a.a.) skriver om mycket 

tydlig. Eleven såg sig själv speglad i läraren syn på honom och trodde det läraren trodde.  

En elev talade om en total avsaknad av delaktighet och kommunikation med sina lärare och 

två elever vittnade om en känsla av att vara en i mängden. Medan den ene accepterade att vara 

en i mängden, försökte den andre eleven att särskilja sig och sticka ut genom att studera 

mycket och ofta även läsa in kommande lektioner i förväg för att kunna komma med bra 

kommentarer i klassen när läraren förklarade. Att en elev ser till att vara påläst inom 

kommande områden som läraren kommer att behandla i hopp om att bli sedd som en individ 

och inte bara det, utan också att synas på ett positivt sätt är väldigt talande. De här pojkarnas 

önskan att bli sedda som individer med sin egen individualitet ger oss en djupare insikt i 

behovet att bli sedd som von Wright (2003) skriver om. Det är först när vi blir sedda med vår 

individualitet som vi blir medvetna om vårt eget jag. Dessutom är det hur vi blir sedda som är 

viktigt (Jenner, 2004). 

Dessa tankar blir ytterligare förstärkta när vi hör hur en elev inte vill fråga läraren när han inte 

förstår för att han inte vill ge läraren en negativ bild av sig själv. Eleven kände att lärarna 

bedömde honom om han frågade. Kan det vara en del av den dolda läroplanen där lärarna 

omedvetet bedömer elevernas kunskaper även utifrån detta? I så fall är det viktigt för lärarna 

att bli medvetna om den här risken för att undvika den. Elevens beteende visar också tydligt 

hur viktigt det är med lärarens initiativ. Den här eleven hade uppskattat att ha flera lärare som 
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intresserade sig för honom och hans studieresultat, men i rädslan att bli bedömt på ett negativt 

sätt frågade inget.  

Sex elever berättade om goda pedagogiska möten med vissa lärare och hur det hade betytt 

mycket för deras motivation. En lärare ska ha en professionell hållning som fyller de kriterier 

som Jenner (a.a.) kallar för kunskapskravet, självkännedom och empati. Det är också viktigt 

att bli medveten om vilken människosyn en pedagog har. Är det effektiviteten med ett snävt 

nyttotänkande eller etiken med dess värnande av människovärde? Genom att göra 

undervisningen meningsfull kan läraren stärka elevens inre motivation (Deci, 1999). Det är 

också viktigt att läraren är medveten om sina attributionsmönster eftersom det påverkar 

elevernas inlärning (Jenner, 2004). För eleverna är det viktigt att läraren är både professionell 

och personlig och har ett positivt bemötande. Samtidigt efterlyser sex elever av sju en 

allmänbildad lärare som kan hjälpa eleverna att relatera till samhället i stort och som kan lyfta 

eleven till högre nivåer, får honom att reflektera, analysera och ha en kritisk hållning. Med 

Deweys (1997) ord har läraren i uppgift att upprätthålla elevernas nyfikenhet och låta den 

frodas.  

Bara en elev sade att läraren hade en viss påverkan på hans motivation, men att han visste vad 

han kunde och vad han ville.  Han berättade hur hans motivation hade minskat redan i nian. 

Han kände att han inte fick utmaningar, utan läraren repeterade samma sak flera gånger om.  

 

8.7. Vikten av föräldrarnas engagemang 
Föräldrarna har stor betydelse för elevernas utveckling av intressen. Detta är något som redan 

på 1800-talet påpekades av några pedagoger. Liknande tankar finns hos Dewey (1997) som 

skrev att ett barns intressen styrs mot områden som den har blivit introducerad för i sin 

uppväxt. Medvetna föräldrar tenderar ofta till att introducera sina barn i olika miljöer, i hopp 

om att de ska få en stimulerande utveckling och lära sig de sociala reglerna. Dessa teoretiska 

antaganden bekräftas av en av eleverna som berättade hur han märkte i sitt klassrum att det 

gick bättre för elever som hade föräldrar som stöttade dem medan det gick mindre bra för de 

elever vars föräldrar överlät hela ansvaret över studierna på barnen. Med denna kunskap 

förstår vi hur viktigt det är att föräldrarna engagerar sig i sina barns studier även på 

gymnasiet. Det går att se ett mönster i att föräldrarna lämnar över ansvaret till barnen när de 

kommer upp till gymnasiet. En av dem önskade att föräldrarna hade fortsatt att följa hans 

studier och stöttat honom åt rätt håll. Det kan också konstateras att även om inte en del 

föräldrar inte följde upp sina barn i skolans arbete kände pojkarna att det fanns en outtalad 

förväntan på dem. Två elever kände att även om föräldrarna inte pratade med dem om 

studierna var det en självklarhet att de skulle läsa på gymnasiet och en av dem upplevde 

förväntan över att fortsätta på universitetet även om det var outtalat.  
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8.8. Samhörighet och social interaktion 
Skolan har en viktig social funktion där eleverna lär sig att interagera med varandra och de 

sociala spelreglerna som de förväntas kunna när de lämnar skolan. Dewey (1997) uttrycker 

hur skolan ska vara en fristad där allt det negativa som finns i ett samhälle ska lämnas utanför. 

Kan skolan stänga ute ”pojkkulturen” som Kimmel (2010), Willis, (1997) och  Kindlon & 

Thompson, (2000) skriver om? Det är en antipluggkultur som negativt påverkar de pojkarna 

som rättar sig in i den här kulturens regler. ”Pojkkulturen” verkar styra två av de sju 

intervjuade elever. Dessa elever pratade öppet om grupptryck och hur svårt det var att stå 

emot. En av dem berättade hur även om han visste att han behövde studera prioriterade han 

kompisgänget. Hans kompisar gick i andra skolor som inte var så krävande som hans och 

pushade på för att få honom att gå ut med dem. Det vill säga kompisarnas icke studerandet 

påverkade honom och även han prioriterade bort studierna.  

En annan kille berättade hur han hade reflekterat mycket om grupptryck och hur det 

påverkade killarnas motivation till studierna.  Han pratade om den och berättade hur det var 

levande i klassen. Han kunde konstatera att det var avgörande för hur mycket en elev läste och 

vad han läste. Han såg hur en kille kunde påverka andra genom att säga att han inte skulle 

hinna läsa förrän några få dagar innan provet och då kunde andra killar bli påverkade av det 

och göra samma sak.  

Medvetenheten om existensen av den här kulturen bland pojkar var nödvändig för att kunna 

tolka ett av pojkarnas uttalanden under intervjun. Den här pojken berättade stolt hur han inte 

behövde studera, han var duktig ändå. Även om han inte hade de högsta betygen på proven 

kunde han väldigt mycket och fick höga betyg på oförberedda prov. På ett av de nationella 

proven hade han fått högsta poäng på hela skolan. Pojkkulturen är här väldigt tydlig, eleven 

behöver inte studera, han klarar sig ändå. 

 

8.9. Elevernas självuppfattning 
Som behandlats tidigare kommer en elev som har en positiv självuppfattning fortsätta att 

arbeta med en uppgift trots svårigheterna som kan uppstå på vägen eftersom den tror att han 

har förutsättningarna att nå framgång (Tollefson, 2000). Har, däremot, eleven låg 

självuppfattning har den låg förväntan och blir lätt modfälld, vilket innebär att vid svårigheter 

minskar han sina ansträngningar. Dessa tankar har en tydlig koppling med attributionsteorin 

där en elev med en positiv självbild kan förklara sin framgång som resultat av sin egen 

arbetsinsats, medan en elev med en låg självbild förklarar sin framgång med tur (Jenner, 

2004). Den här bakgrunden tillåter oss att se med en djupare förståelse på de intervjuade 

elevernas självuppfattning. 

De flesta av respondenterna hade en ganska positiv självbild. De kände med sig att de kunde 

mer än de presterade. De kände att de hade förmågan om de ville. Kännedom om 

attributionsteorin som Jenner (a.a.) har skrivit om tillåter oss påstå att eleverna angav som 

orsak till sitt misslyckande interna faktorer, dvs. de var ansvariga för deras skolresultat. 
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Sex av sju elever visade ganska bra insikt i vad de kunde och inte kunde. Två av eleverna var 

medvetna att deras skolbetyg inte gjorde dem rättvisa. De var övertygade om sin förmåga och 

resultatet på högskoleprovet var för dem en bekräftelse att de kunde mera än de hade kunnat 

visa i skolan. Det, enligt Jenner (a.a.) kännetecknar personer som är framgångsinriktade. 

 

8.10. Praktiska uppgifter varvade med teoretiska 
Enligt Dewey (1997) får eleven en djupare förståelse för det den studerar genom en 

kombination av handling och intellekt och det är det som är grunden till lärandet. Dessutom 

arbetar eleverna tillsammans och därmed tränar på sin sociala kompetens genom de praktiska 

inslagen i studierna. Med detta i åtanke ser vi elevernas tankar kring praktiska inslag i 

studierna som något viktigt och betydelsefullt. De praktiska inslagen var ett välkommet 

avbrott mot de teoretiska studierna och hjälpte därför eleverna att ladda på batterierna och 

behålla motivationen levande. 

Tre elever pratade med glädje om praktiska moment i utbildning. Två hade valt att göra sitt 

projektarbete riktat mot en praktisk fråga för att få ett avbrott från teoretiska ämnen. En elev 

som hade förberett sig lite innan vårt möte önskade att samtliga inriktningar på gymnasiet fick 

någon praktikdag ute i samhället dels för att bryta skolans fokus på de olika ämnen och dels 

för att tillåta eleverna att få arbetslivserfarenhet. Han kände att praktiken säkerligen kunde 

hjälpa motivationen. Samtidigt uttryckte han uppgivenhet när han pratade om 

praktikmöjligheter även inom studieinriktningar eftersom han kände att politikerna ändå inte 

skulle aktualisera det.  

9. Avslutande diskussion 
Diskussionsdelen består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion 

 

9.1. Metoddiskussion  
För min empiriska undersökning valde jag en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjufrågor som tillät mig att ha en stumme att utgå ifrån, men samtidigt lämna eleverna 

möjligheten att utveckla sina tankar. Det gav mig också en frihet att kunna ställa följdfrågor 

vid behov och därmed få ett djup i svaren. Att kunna ställa klargörande frågor hjälpte mig 

också med validiteten av studien eftersom det tillät mig att få tydlig fakta och därmed undvika 

spekulationer. Att ha semi-strukturerade intervjufrågor visade det sig vara ett bra val eftersom 

eleverna, som var för det mesta vältaliga och ville gärna berätta om sina tankar och sina 

känslor, berättade mycket fritt även om jag kunde med mina följdfrågor styra samtalet. De 

svarade på mina följdfrågor och utvecklade gärna sina svar. Jag kunde därmed få en mycket 

bra uppfattning om hur de såg på studierna och sin egen motivation. Jag använde därför mina 

frågor mera som en checklista som tillät mig att säkerställa att vissa viktiga punkter ändå 

skulle vara med och därför kunna fortfarande ha en reliabilitet i min undersökning.  Mina 



  
 

   42 
 
 

frågor täckte väl de områden jag var intresserad av att få klarhet i och de olika teorierna jag 

skulle tolka svaren ifrån.  

Eftersom de delvis kunde styra det som de ville ta upp kring motivation kom nya aspekter 

fram som jag inte hade lyft i min intervjuguide. Sex av eleverna berättade vad de vill arbeta 

med i framtiden.  I efterhand inser jag att jag också hade kunnat fråga eleverna om de hade 

varit på mentorsamtal tillsammans med föräldrarna. Det hade kanske kunnat hjälpa mig med 

ytterligare en pusselbit angående föräldrarnas delaktighet i sina barns lärande.  

Skulle jag göra om en sådan studie skulle jag intervjua också några flickor för att ha möjlighet 

att jämföra svaren för eventuella skillnader eller likheter mellan könen.  

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon. Anledningen till inspelningen var att jag ville 

vara hundra procent mentalt närvarande under intervju situationen och ägna hela min 

uppmärksamhet åt pojkarna och åt vad de sa. Därmed hade vi en naturligare samtalsituation 

utan de avbrotten som troligen hade uppkommit om jag hade antecknat.  När man 

transkriberar inspelingen kan man dock förlora gester, blickar och tonläget som informanten 

har och som kan ge en djupare betydelse åt en viss mening eller argument. Eftersom jag 

transkriberade intervjuerna direkt efter mötet fastnade många av dessa aspekter i mitt minne 

och som jag kunde komma ihåg när jag gjorde mina tolkningar. 

 

9.2. Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med mitt arbete har varit att förstå sju killars syn på motivation och få 

fram deras tankar och åsikter. Eleverna visar en klarsynt hållning till sina studier och 

förefaller mycket väl medvetna om var motivationen ligger i för dem. Samtliga elever hade 

valt utbildningen utifrån sina intressen och var medvetna att de hade valt ett 

studieförberedande program. Dock upplevde samtliga elever att det blev mera studier än de 

hade förväntat sig. Tre studerade väldigt mycket och var lärandemåls inriktade, men två av de 

upplevde att de gjorde det på bekostnad av sin hälsa. Två elever bytte program. En av de två 

gjorde det eftersom studierna krävde mycket disciplin och han saknade den disciplinen, men 

intresset för de naturvetenskapliga ämnena fanns kvar och han odlade sitt intresse på egen 

hand genom att läsa och titta på naturprogram. ”.   

 

9.2.1. Mål och arbetsmoral 

Samtliga elever styrdes av sina intressen när de studerade och hade svårt att komma igång 

med studierna när de inte kände något intresse för ämnet, men de kunde lägga ner mycket tid 

på det de tyckte om (Sjöberg, 1997). Intresset var drivkraften som fick de arbeta och de var 

duktiga i de områden de tyckte om och arbetade med. En elev reflekterade kring förhållandet 

mellan intresse och lyckade resultat. Han konstaterade att egentligen hade han behövt ägna 

mera tid åt det han inte tyckte om för att höja sina kunskaper i de områden, men olusten var så 

stor att det blev svårt att genomföra.  
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Samtliga elever var mycket väl medvetna att de behövde studera för att kunna nå målen, men 

inte alla var beredda att lägga ner den tid som behövdes. Både Dewey (1997) och Giota 

(2001)  pratar om vikten att vara beredd att arbeta för att kunna åstadkomma sina mål. 

Kognitiva aspekter som förväntningar, värderingar, social kompetens och känslor är viktiga 

för att stödja processen eftersom det handlar om långsiktiga mål (Giota, a.a.).  Samtidigt kan 

vi konstatera att det blir svårare att verkställa behovet. Pojkarna har många krav på sig, de 

tränar, vill umgås med kompisar och ha bra betyg i skolan. Vilket innebär att de försöker göra 

allt och får svårt att prioritera så att det gagnar studierna. Vi har också kunnat konstatera att 

den pojkkulturen som Kimmel (2010) skriver om finns delvis fortfarande där även hos lite 

äldre pojkar som är sjutton eller arton år gamla. Två pojkar talade tydligt om hur kompisarna 

påverkade dem och när de skulle prioritera mellan kompisar eller studier valde pojkarna 

kompisarna. En av eleverna tog upp frågan självmant och resonerade kring pojkkulturens 

problematik. Han försökte själv statuera bra exempel för de pojkarna som inte hade bra 

resultat i skolan och hade behövt studera mera, särskilt inför prov. Han märkte hur dessa 

pojkar blev lätt påverkade av de duktiga pojkarna som sa att de inte hann studera särskilt 

mycket inför ett prov. De anammade den här antipluggkulturen (Kimmel 2010, Björnsson, 

2009, Jenner 2004) och konsekvensen blev att det gick dåligt för dem. Eleven själv kände sig 

dragen åt två olika håll. Han ville gärna ha ett socialt sammanhang samtidigt som han ville ha 

bra betyg i skolan. Han fick svårt att kombinera det på ett bra sätt och konsekvensen blev att 

han inte mådde särskilt bra av det. Dagens samhälle ställer många krav på ungdomarna och 

även om historiskt har pojkarna fått vara som de är utan att samhället har öppet uttalat kraven 

visar det sig att de intervjuade eleverna hade egna krav och mål.  Den här eleven önskade att 

skolans pedagoger kunde hjälpa pojkarna att hitta motivationen att göra sina läxor hemma, 

även om han själv inte visste hur de skulle kunna göra. 

Tävlingsinstinkten är också viktig för motivationen. Två elever berättade hur de kunde tävla 

med andra klasskamrater även om det var en outtalad tävling, vilket kan vara en 

motivationsfaktor som får eleven att anstränga sig mera. 

 

9.2.2. Mening och nytta med studierna 

Sex elever av sju nämnde ordet ”nyttan” när de pratade om studierna som engagerade dem. 

De kände att de behövde se en konkret koppling mellan studierna och livet. De uppskattade 

också de lärarna som kopplade sitt ämne med konkreta användningsområden i samhället. 

Ämnet blev mera levande och de kunde få ett sammanhang. Då blev det lättare för eleverna 

att förstå och uppskatta studierna. De visste att det var nyttig kunskap som de skulle ha 

användning för.   

Även om eleverna var intellektuella och tyckte om de teoretiska ämnena funderade tre elever 

kring behovet att alternera teori med praktik. En påpekade nyttan av att lära sig hur man ska 

fungera på en arbetsplats samtidigt som man kunde få ett avbrott från studierna under en 

period och därför ha en återhämtnings period. De andra två eleverna, som pratade om praktik, 
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gick sista året på gymnasiet och valde att göra mera praktiska projektarbeten för att bryta och 

göra något annorlunda som inte krävde så mycket tankearbete på en högre nivå.  

 

9.2.3. Studierna och bilden av sig själv 

Elevernas självuppfattning var för det mesta positiv.  Detta kan vi konstatera eftersom 

samtliga förklarade sina framgång som resultat av sina arbetsinsatser, vilket enligt 

attributionsteorin är tecken på bra självuppfattning.  

Även om samtliga elever förklarade sina framgång som ett resultat av sina insatser, tolkar jag 

att två elevers självbild hade fått sig en törn. En elev var rätt nedstämd och kände en viss 

hopplöshet inför sin situation och en annan elev hade varit tvungen att sänka sina 

förväntningar och byta program. I båda fallen berodde det mest på att de inte hade en struktur 

och den disciplinen de hade behövt ha för att kunna känna sig tillfreds med sina insatser 

saknades. Även om de flesta har en bra självbild av sig själva är de fortfarande i behov av 

bekräftelse från läraren. De vill gärna ge en positiv bild av sig själva till sina lärare.   De har 

behov av att lärarna ser och uppmärksammar den enstaka individen. För självbilden är det 

väldigt viktigt att lärarna bekräftar dem och ser på dem med positiva förväntningar så att 

eleverna själva kan tro att de kan. 

Två elever hade gjort högskoleprovet och båda hade fått poäng som låg över medel och 

mycket bättre resultat än det de skulle få när de gick ut gymnasiet. Det var högskolepoängen 

de skulle använda sig av. Vetskapen att de hade bättre resultat på högskoleprovet än på 

gymnasiet gjorde att de inte kända någon press för gymnasiebetygen samtidigt som för en av 

eleverna innebar det ytterligare en minskning för att hitta motivationen att studera. Eleverna 

var mycket medvetna om att bra betyg innebar möjligheten att komma in på den utbildning de 

ville på universitetet. Därför blev det lätt fokus på betyg än på själva lärandet. Tre elever var 

mest intresserade av att lära sig, det vill säga att deras fokus låg på lärandet. Samtidigt ville de 

också ha bra betyg för att det hjälper dem vidare i livet. Dessutom blev betygen oundvikligt 

ett sätt för dem att få utvärderat hur mycket de hade lärt sig och om studierna hade gett 

resultat. En av eleverna sänkte därför ambitionsnivå i vissa fall och en annan elev kände att 

provutformingen inte var rättvisande för elevernas kunskap och att eleverna lärde sig mer än 

lärarna trodde. Här kunde det vara värt att reflektera om det verkligen är så att lärarna missar 

information eller om det är elevens egen uppfattning. 

10. Slutord 
I dagens samhälle där individens teoretiska kunskap och prestation blir allt viktigare för dess 

möjligheter att ha ett tillfredsställande liv, är också pedagogens uppdrag viktigare och 

viktigare. I min roll som specialpedagog har jag som uppgift att sprida kunskapen om hur 

avgörande det kan vara att se individens riktiga ”jag” och bemöta den så att den kan ständigt 

utvecklas till högre nivåer av sitt självförverkligande i enlighet med Maslows behov skalan. 
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Specialpedagogen kan inom organisationsnivån starta och följa regelbundet upp skolans 

värdegrundsarbete och ha återkommande diskussioner kring lärarnas förhållningssätt och 

bemötande. En av mina uppgifter som specialpedagog är att belysa och medvetande göra 

mera för lärarna vikten av ett gott bemötande, att upplysa om hur attribution och Pygmalion 

effekten har stor påverkan på varje enskilt elev. Ett av studiens resultat är att även de manliga 

eleverna påverkas av ett positivt bemötande där läraren speglar för eleven en tro i honom och 

hans möjligheter.  Även pojkarna behöver bli sedda på ett positivt sätt och lärarna ska 

förmedla en tro i deras kapacitet. 

Jag anser att jag, utifrån litteraturen och pojkarnas resonemang, fått en djupare förståelse över 

pojkarnas lärande och motivation, och hur pedagogerna ska tänka och agera för att även 

pojkarna ska få möjligheten att känna sig sedda och känna att läraren genom att använda deras 

nyfikenhet kan vidareutveckla ämnena och relatera dem till samhället. Pojkarna vill bli sedda! 

I ljuset av forskningen kan jag se hur informanternas motivation styrs av behovet att förstå 

varför och till vilken nytta de ska göra en viss uppgift. De styrs mycket av ett nyttotänkande 

och av eget intresse. Som specialpedagog kommer jag även att understryka vikten att lärarna 

utmanar pojkarnas intellektuella förmågor och koppla studierna till samhällets verklighet. Det 

är bra med kopplingar mellan studier och samhället. Pojkarna behöver veta och förstå varför 

de ska göra eller lära sig en viss sak. De drar sig från att göra uppgifter bara för att läraren har 

gett de som läxa.  

I många år har fokus legat på flickor och deras lärande. Flickorna visar på alla mätningar att 

de har högre resultat än pojkarna. (Skolverket, 2010). Det finns en hel del material som 

behandlar frågan ”motivation”, men ytterst få studier som fokuserar på pojkarnas motivation, 

därför är det viktigt att fokusera mera på området. För många år sedan hade jag lyssnat på 

hjärnforskaren Martin Ingvar (2007) som föreläste om pojkarnas biologiska utveckling och 

skillnaden med flickornas. Ingvar (a.a.) menade att pojkarnas biologiska mognadsprocess är i 

kontrast med skolans struktur och arbetsformer. Samma budskap kunde jag hitta ett år senare i 

en tidningsartikel (DN 2008-09-03). Som blivande specialpedagog anser jag att pojkarnas 

lärande behöver uppmärksammas mera för att hitta former som gynnar även dem i dagens 

skola, vilket innebär att de behöver uppmärksammas mera både i klassrummet och inom 

forskningen. Några förändringar har börjat ske, men mera behöver göras. Mera pedagoger 

behöver vara medvetna om vikten att uppmärksamma pojkar under positiva former och 

därmed förstärka en positiv attityd. Som Dysthe (2003) påpekar ska individen bli accepterad 

för den den är och där hans positiva aspekter lyfts fram. 
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Institutionen för pedagogik 

 

Bilaga 1 

Introduktionsbrev 
 

 

Hej!  

 

Jag heter Belinda Norinder och studerar till specialpedagog på Specialpedagogprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver jag på mitt examensarbete som har som titel 

Killarnas motivation. Fokus ligger på killarnas motivation i skolan och förståelse för vad som 

gör att killarna känner sig motiverade eller omotiverade i sina studier. 

 

 

Jag uppskattar att du ställer upp för en intervju. Ditt deltagande är självklart frivilligt och du 

kan avbryta intervjun om du så önskar, när du vill.  

Materialet som kommer fram under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och 

kommer att avidentifieras i arbetet och att användas endast av mig för ovannämnd syfte. 

Ingenting kommer att kunna kopplas till dig eller din skola. Intervjun beräknas ca 45 minuter. 

Jag kommer att spela in intervjun för att sedan transkribera och analysera den. Om du önskar 

kan du gärna få ta del av slutrapporten när den är färdigställd. Bekräftelse om ditt deltagande 

eller ej tas tacksamt emot snarast. 

 

 

Tack på förhand för ditt deltagande. 

 

Vänliga hälsningar 

Belinda Norinder 

mailadress 

 

mobil: 070-5908431 
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Bilaga 2  

Intervjufrågorna till eleverna 
 

Inre/yttre motivation 

1. Varför valde du dessa studier?  

2. Hur känns det nu att gå ut gymnasiet? 

3. Motsvarar utbildningen dina förväntningar? (Ev. följdfråga: På vilket sätt?) (inre 

drivkraft) 

4. Hur viktigt är det för dig att lyckas i skolan för att du ska nå dina framtidsmål i livet?  

5. Vad är det som gör att du vill lära dig?  

6. Vad betyder studiemotivation för dig? 

7. När känner du dig studiemotiverad?  

8. Vilka ämnen tycker du bäst om? Varför? Hur ligger du betygsmässigt i dessa ämnen? 

9. Vilka ämnen tycker du mindre om? Varför? Hur ligger du betygsmässigt i dessa 

ämnen? 

10. Bortsett från provtider, ungefär hur många timmar i veckan arbetar du med läxorna 

hemma?  

 

11. Kan du berätta om ett tillfälle där du har arbetat hårt och satsat helhjärtat på 

skolarbetet?  

 Följdfråga 1: Vad är det som fick dig att satsa mycket på det (arbetet)? (inre/yttre 

motivation)  

 Följdfråga 2: Hur gick det? (yttre motivation) 

 Följdfråga 3: Vilka känslor och tankar hade du efteråt? (inre drivkraft) 

 Följdfråga 4: Har du haft fler sådana tillfällen? 

12. Eventuellt: Kände du att målen var realistiska?  

13. Eventuellt: Kändes det meningsfullt? 

14. Vad finner du är intressant att arbeta med i skolan? (inre) Vad beror det på? (inre eller 

yttre) 

 

15. När känner du dig inte studiemotiverad? (inre motivation) 

16. Känner du dig skoltrött? Vad beror det på? Vill du berätta mera? 

17.  Kan du berätta om ett tillfälle där du inte ville arbeta med skolarbetet? (inre drivkraft) 

 Följdfråga 1: Vad berodde det på? (yttre el. inre) 

 Följdfråga 2: Gjorde du då något för att kämpa på och försöka lära dig iallafall? 

(inre drivkraft/luststyrning). Hur gjorde du då? 

 Följdfråga 3: Kan du berätta mera? (inre drivkraft) 

18. Eventuellt: Kände du att målen var realistiska?  

19. Eventuellt: Kändes det meningsfullt? 
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Lärare som inspiratör och stöd 

20. Om en lärare som du uppskattar skulle ge en bild av dig, vad tror du han/hon skulle 

säga? Är det så du ser på dig själv (kvalitéerna/mindre positivt)?  

21. Om du tänker på de lärare som du uppskattar mycket (nu tänker jag inte på namn). 

Vad är det som gör att du uppskattar dem? (yttre motivation) 

 Följdfråga 1: Hur upplever du att deras lektioner är?  

 Följdfråga 2: Varför är det så, tror du?  

22. Upplever du att lärarna kan påverka din motivation i skolan? (yttre) 

23. Känner du att du har fått feedback från dina lärare? 

 Följdfråga1: Om ja: På vilket sätt? / Om nej: Varför inte? 

24. Har du känt att du velat ha hjälp med dina studier, ibland? (yttre motivation) 

 Följdfråga 1: Har du frågat om att få hjälp? (inre drivkraft) 

 Följdfråga 2: Har du fått den hjälp du behövde? (yttre motivation) 

25. Upplever du att du kan påverka din inlärningssituation? (Dvs. har du inflytande över 

hur arbete i skolan genomförs?)  

26. Finns det något du vill tillägga om ditt lärande och din motivation i skolarbetet? 

 

Hemmet (sociokulturellt) 

 

27. Hur ser familjen på din studiegång? (yttre) 

28. Har någon i familjen behövt säga till dig när du ska studera? (yttre) 

29. Har det alltid varit så? 

 

Samhörighet 

30. Om din bästa kompis skulle ge en bild av dig, vad tror du den skulle säga? 

 Följdfråga: Är det så du ser på dig själv (kvaliteerna/ mindre positivt)?  

31. Har du många kompisar här på skolan? 

32. Kände du många från tidigare? 

33. Umgås ni mycket på fritiden? 

34. Vad gör du på din fritid? 

35. Har du gjort dina läxor ensam för det mesta eller tillsammans med någon kompis?  

 Följdfråga: Hur fungerar det bäst? 
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Bilaga 3  

Intervjuerna 

 

Petrus 
Petrus går åk 2 på naturvetenskapsprogrammet (NP) och utbildningen motsvarar hans 

förväntningar.  Han har valt detta program eftersom han inte visste vad han ville bli längre 

fram och NP är ett brett program. Han hade ursprungligen sökt en annan inriktning inom 

naturvetarlinje men av någon anledning fick han inte det. Vilket innebär att han får läsa extra 

mycket kemi, fysik och biologi, ämnen han inte är särskilt intresserad av. Han såg ändå till att 

läsa några kurser han var intresserad inom ramen för de individuella valen. Petrus tycker att 

det är ganska viktigt att studera, men det är intresset för vissa moment som gör att han känner 

glädje i att lära sig och inte tanken till framtida behov. Matematik är det ämnet han tycker bäst 

om, det mesta med matematik är kul och han har lätt för det. Det han uppskattar i matematik 

är att tempot är högt, man går framåt och gör nya saker hela tiden. Han erkänner dock att 

ibland blir det lite för högt tempo. Han tycker om att räkna för att han känner att han har 

åstadkommit något och känner sig därför duktig. Trots det inser han att all stress han känner 

nu påverkar också hans motivation gentemot matematik.  

Han visste att utbildningen var tuff, men upplever att fr.o.m. höstterminen i åk 2 har studierna 

blivit tuffare med flera prov och han känner sig stressad. I åk1 kände han sig mera 

studiemotiverad, men nu i åk 2 när proven kommer mycket tätare är det inte ofta han känner 

sig motiverad. Betygsmässigt verkar det inte finnas någon skillnad mellan ämnen han tycker 

om och ämnen han tycker mindre om. Han ligger på VG-nivå även där. De ämnen han inte 

tycker så mycket om är de som han upplever som ointressanta och/eller svåra. Han känner sig 

inte motiverad utan är trött och stressad, men trots det försöker han studera ändå eftersom han 

känner sig tvungen till det. Han är dock medveten om att han skulle kunna göra bättre, men 

orkar inte helt enkelt. Petrus önskar att proven låg lite mera utspridda under terminen, då hade 

han förmodligen känt sig mera motiverad. Han upplever att arbetsbördan är väldigt ojämn. 

Det finns perioder där det är väldigt lugnt och han inte har mycket att göra sedan kommer 

provperioden och då känner han sig väldigt trött.  Känslan han får är att han inte kommer att 

hinna göra allt det han måste göra.  

Petrus säger flera gånger om att han känner sig stressad och stressen påverkar hans 

motivation. I ett specifikt ämne har klassen inte haft någon undervisning på tre veckor, vilket 

innebär förvisso att det inte har blivit så jobbigt, men samtidigt tycker han att det är synd när 

han inte lär sig något.  

Han berättar om ett tillfälle där han satsade helhjärtad på ett arbete för att han tyckte att ämnet 

var intressant. Arbetet gick bra och han kände att det var ”skönt att se att det gav någonting”.  

Han uppskattar när lärarna förklarar bra och kontrollerar att eleverna har förstått. Då tycker 

han om ämnet och arbetar bra.  
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Petrus har pratat om sin trötthet hemma. Han tror att han skulle vilja ha hjälp med studierna 

men har inte pratat med någon på skolan och vet inte heller var han skulle kunna vända sig 

till. Han frågar inte heller lärarna om förtydliganden när han inte förstår något. Han säger 

själv att han inte lägger ner mycket tid på läxorna och att han lägger ner högst två eller tre 

timmar i veckan. När han studerar hemma sitter han på sängen även om det slutar att han 

somnar. Det blir bättre när han sitter på en stol, men han fortsätter att sätta sig på sängen. Han 

gör en planering om läxorna, men han följer inte den och justerar inte den heller. Föräldrarna 

vet inte mycket om Petrus studiegång. Den informationen de får är den som Petrus ger till 

dem. De sa till honom lite mera när Petrus var liten, men någon gång mellan nian och åk 1 på 

gymnasiet fick han bestämma själv.  

Petrus har några kompisar på skolan, men umgås inte med dem på fritiden. Hans fritid 

tillbringar han med sin tjej och spelar även online spel på datorn. Han spelar cirka fem timmar 

om dagen. Han bytte skola eftersom han inte trivdes i sin förra. Jag får veta att han inte hade 

kompisar på sin förra skola medan han har nu på sin nuvarande skola.  

Matteus 
För Matteus fanns det inga andra alternativ, hans enda val var NP. Fast nu vid slutet av åk 3 

önskar han att han hade valt samhällsprogrammet (SP). Han är mest trött på alla naturämnena, 

de känns tyngre än de andra ämnena med mycket press att förstå många detaljer. Hans val av 

naturprogrammet berodde på intresse. På högstadiet var det de ämnena han upplevde som 

intressanta medan samhällskunskap kändes lite slapp och läraren hade inte riktigt fått igång 

motivationen för ämnet. När jag frågar Matteus hur det känns att gå ut gymnasiet svarar han: 

”Jätte skönt, ett nytt kapitel i livet. (…) utbildning till hösten, planerat och strukturerat som 

jag vill. Nu kan jag välja vad jag vill! (…) Under några år har man planerat som det ska bli 

och nu …”. Han tillägger att även naturkunskapsprogrammet var ett val men samtidigt kände 

han inte att det fanns så mycket annat han hade kunnat välja om han ville gå ett teoretiskt 

program.   

Utbildningen har motsvarat hans förväntningar. Han sammanfattar utbildningen med följande 

ord: ”tuff men också kul, slit och roligt, ibland svårt att se ljuset”. Matteus berättar hur han 

började känna sig trött i början av åk 3. Han upplevde att sommarlovet mellan tvåan och trean 

inte hade räckt till för att ladda batterierna, han hade inte hunnit vila ut sig ordentligt. Han 

förklarar att han har läst den tuffaste av alla linjer, natur-natur, och därtill har han, i de valbara 

kurserna, byggt upp med fördjupningskurser bl.a. i språk. Han tänkte också på meritpoängen, 

men inte bara därför. Medan ett fördjupningsämne inom naturvetenskapen valde han endast 

för att få meritpoäng. Matteus berättar hur han kör hårt och gör alltid sitt bästa. Han vill inte 

ångra sig senare: ”i efterhand vill jag inte fråga mig -nu kunde du ha gjort det men du gjorde 

det inte för att du var för lat”. Om han hittar något som har betydelse för honom då lägger han 

ner hela sig själv och ser till att slutföra det. Han satsade hårt på alla ämnen från första början 

och vid slutet av åk 2 hade han VG i två ämnen i de övriga hade han MVG medan vid slutet 

av åk 3 även om han har några MVG har han också två G och två VG. Anledningen till att 

han har färre MVG på tredje året är att härleda till ett VG i ett ämne där han hade arbetat 

väldigt hårt men lyckades inte få högsta betyget. Där brast något för honom. Han berättar att 
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han låg mellan betygen och bestämde sig därför för att arbeta väldigt hårt (”jag slet som ett 

djur”) och komma upp till MVG nivå, men när han väl skrev slutprovet fick han ett VG-. Han 

säger att han aldrig lyckades komma upp till MVG tänket. Så här reflekterar han när han 

pratar om hur mycket han studerade från allra första början på gymnasiet och hur han 

reagerade på det ovannämnda VG-:  

”Jag tappade gnistan. Jag brukar säga att jag har för höga ambitioner för mitt eget bästa. Jag pluggade 

egentligen för mycket. Jag mådde inte riktigt bra, men jag fick utdelning i de flesta fallen. Men sen 

kom mitt första VG och då –aj, vad har hänt där?- Det fick inte inträffa. Jag blev riktigt knäckt av mitt 

första VG. Då började jag tänka att jag kan ta det lite lugnare och jag kan satsa på de ämnen där jag 

känner att jag kan. Det var nog början på förlorat motivation. Jag förlorade så mycket tid på det. Jag 

fick inte utdelning på det jobb jag hade lagt ner. Det är viktigt att få utdelning på det jobb man lägger 

ner, tycker jag.”. 

Motivationen är för Matteus det som gör att man orkar göra saker. Han ska känna att det är 

värt mödan, han ska se att det finns en nytta. Han känner sig studiemotiverad för det han har 

lätt för, det blir roligare då och då håller han fast vid det.  Även när han inte riktigt är 

motiverad av att studera sitter han där och studerar eftersom han upplever att det blir bättre i 

framtiden och samtidigt känner han sig väldigt stolt när han får tillbaka sina resultat. Men han 

tillägger att han arbetar hårt också för att bevisa för sig själv att han är bra. Matteus pratar 

mycket om att vara taktiskt, han är taktiskt både vad gäller betyg men också för upplägget av 

studierna. Han menar på att han kan bestämma sig för att ligga lite mindre i ett ämne där han 

har svårt för och som kräver väldigt mycket arbete för att han ska få högsta betyget och spara 

krafterna för andra ämnen där han har största sannolikhet att få det betyg han vill ha. När det 

har varit prov har han haft svårt att prioritera mellan två jämbördiga ämnen under hela sin 

gymnasietid. För honom passar det bättre att studera ett ämne och göra det färdigt och sedan 

börja med det andra ämnet. När jag undrar hur mycket tid han lägger ner på läxorna kan han 

inte ge någon exakt tid eftersom det beror på så många olika variabler: lätt för ämnet, hur väl 

han har lyssnat på lektionerna, hur motiverad han känner sig, ifall det kan bli förhör vid nästa 

lektion. Proven är alltid prioriterade framför läxorna. 

Matteus ger exempel på flera tillfällen där han satsade hårt på studierna och även om de var 

olika situationer karaktäriseras de av hans beslutsamhet 

 ”Det handlar om träning. Jag kan vara fruktansvärt envis. Om jag hittar något som betyder 

något för mig, då ger jag tusan på att göra det”.  

Detta i kombination med en positiv tro att han kunde klara det. Resultatet blev också väldigt 

positivt förutom vid det tillfälle jag har redovisat ovan. Ett av tillfällen han berättar om med 

glädje är projektarbetet, även om han känner att han hade kunnat göra bättre de teoretiska 

delarna var han ändå väldigt nöjd över helheten. Dels för att det var ett ämne han hade valt 

helt fritt och dels för att han gjorde något praktiskt.    

Matteus favoritämne är nog matematik, även om han känner lite motstånd i början av varje ny 

kurs känns det bättre med tiden och bäst vid slutet av kursen när han märker att det går bra. 
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Det sista året, när han inte känt sig motiverad har han minskat studietiden i de ämnena som 

tog emot mest, antingen för att de kändes svåra eller lite för enfaldiga för att orka. Han 

berättar om två ämnen där han hade väldigt långa lektionspass på över två timmar i sträck, 

båda ämnena har han upplevt som lite för enfaldiga och tunga. Han kände att han inte orkade 

arbeta intensivt hela den tiden. Han hade gärna haft lite mera varierande aktiviteter under den 

tiden för att kunna hålla motivationen uppe.  

När han pratar om de lärare han uppskattar kommer det fram flera olika bilder. En lärare är 

uppskattad för sin alternativa lärandestil, han vinner elevernas respekt på en gång och får 

eleverna att lära sig att reflektera, analysera, diskutera utan att använda sig av de traditionella 

proven. De andra lärarna uppskattas för sin värme och glädje. Han uppskattar när lärarna är 

öppna och personliga så att man lär känna de lite mera och lär sig att uppskatta även personen.  

Matteus trivs inte med min fråga där jag undrar vad en lärare som han uppskattar skulle säga 

om honom, men efter en kort betänketid säger han att fram till trean har nog lärarna uppfattad 

honom som en ganska studiemotiverad aktiv kille som lämnar in uppgifterna i tid och inte gör 

så mycket väsen av sig. Det är också så han ser sig. Han uppskattar att ha samma lärare i flera 

år, han har svårt med nya lärare och berättar om den bild en lärare har fått av honom nu i 

trean. Han menar på att den läraren har sett en icke motiverad elev som försöker komma 

undan och inte göra alltför mycket. Matteus hade försökt prata med läraren men kände inte att 

han fick respons eller förståelse. När jag ber honom om att prata om en situation där han 

kände sig helt omotiverad börjar han berätta om en kurs som ingick i utbildningen men som 

han anser vara helt onödig eftersom det täckte områden som han redan hade läst i andra 

kurser. Han kände att den var meningslös eftersom han inte lärde sig något nytt. Den bara var 

i vägen och tog mycket tid i anspråk i onödan. 

Matteus känner att han fått feedback från sina lärare även om det inte alltid även om ”det tog 

emot när man fick höra att man inte räckte till, att du inte är värdig det betyget”.  

Hans familj har varit mycket stöttande och pushat honom under hans studietid vilket han 

tycker är mera värdefullt än hjälp med läxorna. Det blev dock lite jobbigt när han blev 

skoltrött. Han vet att hans mamma vill att han lyckas.  

När han började känna sig skoltrött valde han att sänka nivån och lära sig grunderna istället 

för att be om hjälp för att han ändå inte hade orkat ta emot hjälpen. Han känner att han lär sig 

bättre genom att studera själv, men när han väl har läst och har fortfarande frågor då kan han 

ta till sig hjälpen. Han känner inte att det är rätt att ta kompisarnas tid, men har kunnat maila 

lärarna när han har behövt det. 

 Marcus 
Marcus valde NP programmet eftersom det var de ämnen han var intresserad av på högstadiet 

samtidigt som han tycker det är ett brett program som ger behörighet till eftergymnasiala 

studier. Första året var han ”taggad” och mycket förväntansfull över studierna men det blev 

inte som han hade förväntat sig och nu är han inte så intresserad längre. Han upplever att 

arbetssättet på gymnasiet skiljer sig från det på högstadiet. Marcus hade läst studieplanerna 
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innan han började på programmet och tycker definitivt att utbildningen motsvarar sina 

förväntningar. Skolan är väldigt viktig, men han har inga konkreta mål för framtiden. Även 

om det är viktigt att lyckas med studierna just nu prioriterar han att vara med kompisar och ha 

roligt.  

Han nämner att utanför skolan vill han lära sig många olika saker, saker som han känner han 

kan ha nytta av i framtiden. Han berättar hur han har nyligen lyssnat på en politisk debatt. 

Trots att han inte är intresserad av politiken anser han viktigt att vara informerad. Nu när han 

är myndig och kommer att rösta vid nästa val. I skolan blir det tråkigt ibland och han känner 

inte att det ger honom någonting.  

Han känner sig motiverad när han ser att det han lär är relaterad till nytta. Just nu tycker han 

bäst om de ämnena där han slipper räkna så mycket. Matematik är ett ämne han har tröttnat 

på, det är enformigt att bara räkna. Med undantag i matematik A har han G i de övriga 

matematikkurserna. Han studerar inte så mycket hemma förutom innan proven. Inte heller på 

högstadiet studerade han hemma, han flöt mest med. Ett ämne som han tycker är intressant är 

biologi eftersom det handlar om oss människor. När det påverkar eller handlar om människor 

blir han intresserad och då kan han sitta och arbeta mycket med uppgifterna. Han får bra betyg 

och det känns skönt för honom. Marcus brukar känna vilken nivå han brukar ligga på. Skriva, 

läsa och prata är de formerna han föredrar. Han tycker att han är duktig på att formulera sig 

men tycker inte om att utgå från en fråga när han skriver eller pratar för då känner han att det 

blir kortfattad eller konstigt. Medan natur och kemi är ämnen han lär sig men som inte 

påverkar honom direkt får samhällskunskap eller religion honom att förstå varför människor 

tänkte eller tyckte på ett visst sätt och vilket är viktigt också för att förstå sig själv. Detta är 

det som får honom att fundera på att han kanske borde ha gått SH. Marcus känner sig ofta inte 

studiemotiverad speciellt om han upplever att det han gör är onödigt. Motivationen beror på 

vad han gör på lektionerna. Han beskriver sig själv som väldigt skoltrött, mer än någonsin 

tidigare. När han började gymnasiet var han förväntansfull, det var en ny skola, nya ämnen 

medan nu i tvåan känner han att han inte kommer någonstans. Han är dock positiv till åk3, då 

är han nära studenten och flera saker kommer att hända bl.a. pubrundan och balen. Just därför 

att han är så skoltrött att han inte tycker om ämnena, han tror att oavsett ämnen hade han varit 

trött ändå. För att motivera sig själv  

”försöker jag tänka att studierna är viktiga, att de kommer att ge mig saker i framtiden … och 

så, men sen funkar det inte så bra. Att vara skoltrött redan i tvåan, jag vet inte. Alltså man 

försöker bara se att man har ett mål som jag måste nå i alla fall, så det är bara att kämpa 

på.” 

 Marcus berättar att när hans kompisar som går i andra skolor och inte har så mycket 

skolarbete att göra som han, föreslår att gå ut och hitta på något är det svårt för honom att 

motstå. Först tänker han att han är ute i bara en timme eller två, men när han ser att de har 

roligt stannar han till sent på natten och då orkar han inte ta tag i studierna när han kommer 

hem. Det är först två eller tre dagar innan ett prov som han ångrar att han har gått ut, och 

tänker att han borde ha stannat hemma istället och arbetat tidigare. ”Men det är inte så att jag 
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mår dåligt av det precis”. Ibland, nära proven eller inlämningar har han sagt nej, men han 

brukar göra sina inlämningar två eller tre dagar innan så att även om det blir lite stressigt vet 

han att han hinner. Även om det är ett väldigt intressant ämne prioriterar han vännerna.  

Inte heller Marcus tycker om att prata om vad en lärare som han uppskattar skulle säga om 

honom, men några kvalitéer kommer fram: trevlig, social och en kommentar: kan bättre om 

han vill. De lärare han uppskattar är de som tycker om att undervisa, är trevliga och sociala, 

dvs. som kan skoja, fråga och prata med eleverna även utanför skolan. De ska kunna lära ut 

och försäkra sig om att alla elever ha förstått. De ska vara rättvisa, men om någon elev har 

svårt måste den ha samma möjligheter att lära sig.  Lärarna påverkar hans motivation, han vet 

vilka lärare han lär sig mest av och vilkas lärares lektioner är det svårt att gå till. Han känner 

inte att han ha behövt fråga om hjälp i skolan. Blir det svårt ibland ringer han en kompis, eller 

så frågar han läraren lektionen därpå och då får han hjälp. Vad gäller inflytande känner han att 

vissa ämnen som matematik t.ex. är det svårt att påverka, det finns bestämda saker som ska 

göras och då kan man inte påverka, i ämnen som historia däremot kan man ha mera 

inflytande. 

En sak som Marcus hade planerat ta upp med mig handlar om praktikmöjligheter. Han menar 

på att oavsett linje borde eleverna ha möjlighet att gå på praktik. Även om man i framtiden 

inte arbetar inom det området man har praktiserat i så är det en arbetslivserfarenhet. Dessutom 

lite praktik hade förmodligen hjälpt med motivationen, men han har inte stor förtröstan att det 

kommer att bli verklighet: ”att slippa skolan ett tag och göra något annat, men det kommer 

de ändå inte att ändra, men jag tycker det borde göras.”  

Vad gäller hemmets engagemang med hans studier säger han att när han var mindre sa 

föräldrarna åt honom att studera, men de slutade på högstadiet. Då säger fortfarande att 

barnen måste göra sina läxor men de tvingar inte honom utan säger att det är han själv som 

bestämmer, det är upp till honom, de kan inte tvinga honom. Han behöver vara själv när han 

studerar, han måste ha tystnad runt omkring sig. 

Marcus har mest kompisar som går på andra skolor med det är en kompis från klassen som 

han umgås med också på fritiden. 

Andreas 
Andreas går sitt fjärde år på gymnasiet för att komplettera sin utbildning med några ämnen. 

När han skulle välja gymnasieprogram var det naturligt för honom att välja NV eftersom han 

tycker om matematik, men i slutet av ettan bytte han till SH. SH var visserligen också en 

”plugglinje” men på NV behövde man planera ännu mera. Byte berodde på avsaknad av 

rutiner för hemläxorna På högstadiet hade han aldrig behövt arbeta hemma men på gymnasiet, 

fick han plötsligt sex matematiklektioner i vecka. Det innebar att han behövde studera även 

hemma men saknade rutiner till det. Han menar på att om man hamnar efter i matematik 

hamnar man efter i flera ämnen. Därför bytte han program även om han hade lätt för 

matematik. Han valde att byta istället för att gå om för att undvika att gå ett år till. Nu med 

facit i hand konstaterar han att det blev ett år till ändå. Han har fortfarande inte läst alla 
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ämnen, men nu kan han få sitt slutbetyg. Han kommer att kunna komplettera på Komvux, 

men känns inte aktuellt just nu. Han har tagit högskoleprovet och har fått 1,1; lite över medel. 

Men då hade han inte läst matematik B ännu och det brukar komma många frågor kring det. 

Han tänker läsa matematik vid ett senare tillfälle eftersom han har lätt för sig. Han har haft 4 

möjligheter att läsa matematik B, men det har aldrig blivit av pga olika anledningar.  

Utbildningen krävde mera studier än Andreas hade förväntat sig. Han berättar hur han har 

alltid haft det väldigt lätt för sig så att han inte behövde studera något hemma. Han kommer 

ihåg hur en kompis hade börjat studera en timme om dagen hemma men Andreas hade 

fortfarande bättre betyg än kompisen. Medan vid slutet av gymnasiet hade kompisen bra 

betyg eftersom han hade arbetat hemma gick det inte så bra för Andreas. Förr var det ganska 

viktigt för honom med skolan, nu är det inte så viktigt även om han vet att det behövs bra 

betyg för att komma in på en högre utbildning. Hans gymnasiebetyg är inte aktuella, 

möjligtvis med högskoleprovet. Får han 1,4 andra gången kan han komma in på rätt mycket.  

Förr visste han inte riktigt vad han skulle bli, men nu börjar han tänka på polisutbildningen. 

Där vet han att det inte är skolans resultat som är avgörande utan intagningen avgörs via psyk-

, fys- och lämplighetstester. När han var barn ville han bli marinbiolog, men det är väldigt få 

tjänster att det är omöjligt att få arbeta som sådant och efter fyra års utbildningar är risken stor 

att man är överkvalificerad för många jobb så att man blir utan arbete. 

Andreas tycker att det som han tycker är roligt och engagerande arbetar han med men om 

något är tråkigt är risken stor att han inte orkar. Det han är bra på är också det han tycker om, 

då lär han sig saker. Han berättar hur i år kunde han också sitta på rasterna och läsa ett ämne 

han tyckte om. Han kände sig duktig och då var det roligt att läsa. Det var lite meningsfullt 

men det var också roligt. Han tycker fortfarande om naturkunskap; han finner intressant att 

läsa om miljön hur det fungerar i naturen om djur och växter. Han tittar gärna på Planet Earth 

på söndagar. Han tyckte också om andra naturämnena innan men sen kom det in en del 

matematik han inte kunde och då blev det inte roligt längre. Andreas tycker inte om de ämnen 

där man måste spekulera, det är roligare när man vet med säkerhet.  

I år arbetade han hårt i ett ämne som han tyckte var tråkigt. Han tyckte inte att det tjänade 

något syfte, det gav inte honom något. Men även om det var svårt gjorde han det och han fick 

godkänt. Ett arbete han hade satsat hårt på var projektarbete. Han hade medvetet valt ett 

praktiskt ämne. Det hade känts väldigt ångestfyllt i trean och det kändes bra när han blev klar 

med det.  

Han har väldigt svårt att få igång motivationen när han är dåligt i ett ämne, trots att han är 

medveten om att det är just de gångerna han behöver egentligen anstränga sig mera och 

fokusera.  

När jag frågar honom om vad en lärare han uppskattar skulle säga om honom berättar han om 

en lärare han hade i nian. Den läraren ”hade nog tyckt att jag var rätt bra ändå”. Det var en 

motiverad lärare som var alltid glad. Sådant smittar av sig tycker Andreas, då vill man själv 

studera och få bra resultat. De lärare han tycker om är de som är motiverande, de som 
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försöker få honom att studera. De ska kunna bra sitt ämne och ”inte bara snacka från boken”. 

En lärare ska gärna ha förväntningar, då studerar man mera. Om man märker att läraren inte 

förväntar sig mera än ett godkänt läser han inte mera eftersom han inte tror han kan få högre 

betyg ändå. Han har inte riktigt fått feedback på sina arbeten, men har haft betygsnack och 

IG-varningar. Han hade nog uppskattat att få veta hur han hade kunnat öka sina betyg, men 

han har inte frågat, han bara försökte studera mera. Har han behövt hjälp har han föredragit att 

fråga en kompis istället för läraren eftersom han ”inte vill visa att man inte kan”.  

Förr hade han många kompisar nu när han har kompletterat med några ämnen har han hållit 

sig mest till sin klass.  

Sommaren efter nian började han spela väldigt mycket och det blev en dålig vana som satte 

sig i. Han spelade väldigt mycket under hela ettan, minskade lite de andra åren men det var 

fortfarande mycket. Nu har han minskat till en timme eller en timme och en halv. Han 

förklarar att det beror på vilka spel han spelar, när han spelade mycket spelade han WOW 

online och då var det alltid någon inloggad vilket gjorde att man ville fortsätta.  Dessutom 

ville man utvecklas och bli bättre och det kunde man göra i WOW. Föräldrarna hade några 

regler i början, men sedan började han spela mera och mera. Eftersom han inte hade något att 

göra kunde han lika bra spela och började låsa mera fritid på spelandet. Föräldrarna kunde bli 

arga men det hjälpte inte.    

Andreas känner att han har kunnat påverka sin inlärningssituation inom vissa ramar. När han 

gör sina läxor eller studerar till prov föredrar han att göra det ensam för då kan han 

koncentrera sig på sig själv, är det ett arbete är det roligt att arbeta med andra och höra deras 

åsikter. 

Lukas 
Lukas valde naturkunskapsprogrammet eftersom han alltid har tyckt att naturämnena var 

intressanta. Mycket av utbildningen motsvarar hans förväntningar.  Här på gymnasiet är det 

mycket djupare kunskaper. 

Tanken att lyckas med studierna för att nå sina framtidsmål är väldigt viktigt men att ”faktiskt 

ta det lika allvarligt som själva tanken är lite värre … det är inte lika enkelt som det låter”.  

Lukas tänker bli ingenjör, advokat eller kanske läkare ”som alla andra. Men jag tror att jag 

lägger den åt sidan faktiskt. … Det är ganska så hårt jobb, mest det. Man kollar vilket som är 

ett fint yrke”.  

Kunskap är alltid bra att ha, tycker Lukas och för honom är motivation självdisciplin. Det 

handlar om att koppla det man studerar till verkligheten. Det finns ämnen han känner sig 

motiverad av att studera och det är några natur ämnen och psykologi. Andra ämnen tycker han 

är tråkiga eftersom de inte är viktiga i hans ögon.  Det är mest det som drar ner hans 

motivation men han har bra betyg även i dessa ämnen.  

Lukas studerar hemma även när det inte är prov eftersom han vet att man kommer dit i alla 

fall när det är prov dags. I natur ämnen har de gjort en planering i skolan. Dessutom kommer 
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proven tätt inpå varandra att det inte är stor skillnad mellan prov perioderna och inte. Han 

säger att strukturen inte är den bästa, egentligen studerar han det han tycker är kul när han inte 

ska studera till proven. Han uppskattar att han lägger mellan trettio minuter och en timme om 

dagen. Han berättar om ett tillfälle där han tyckte att ett argument i skolan var mycket 

intressant och spännande och han ville gärna ta reda på lite mera för att kunna förstå bättre hur 

det fungerade. Dessutom visste han att han skulle diskutera samma argument i ett annat ämne. 

Då lade han ner mycket tid för att lära sig det och det gick bra när han testades. Han känner 

sig motiverad när arbetet inte är enformigt och när man behandlar frågan från olika synhåll 

och utvecklas och gör nytt så att man kan utvecklas. En fråga kan besvaras på olika sätt 

genom att använda olika tekniker. Det är problemlösningen som är kul och han får bekräftat 

att han kan tackla frågan utifrån flera perspektiv. Han känner sig motiverad när något är 

intressant. 

Han berättar om ett tillfälle där han inte kände sig motiverad att arbeta. Då sköt han upp 

arbetet så mycket han kunde och arbetade inte så seriöst som han borde ha gjort, men han 

gjorde färdigt arbetet. Han förklarar att han är uppväxt så, han gör det kan ska även om det tar 

emot. Han har lärt sig att om man inte gör läxorna så straffar det sig i längden och betygen 

sjunker. Han kan ångra sig sedan och då tycker han att det är värt att göra arbeten när de ska 

göras och leva lite lättare senare. 

Även för Lukas är det inte så lätt att säga vad en lärare han uppskattar skulle säga om honom, 

men säger några kvalitéer till sist. Förmodligen skulle läraren säga att han är lite pratig, 

förhoppningsvis lättsam och till viss del en i gruppen, inte så annorlunda från de andra. Han 

resonerar vidare och menar att läraren ser nog klassen som en grupp medan han som går i 

klassen ser de olika grupperna. Dessutom om han tycker om läraren studerar han och arbetar 

tyst och eftersom det är vad de flesta andra gör så tror han att han hamnar i mängden.  

Han uppskattar när läraren är bra på att förklara och visar engagemanget i ämnet. En lärare 

ska inte bara förmedla det som står i böckerna, för det kan han läsa själv, utan den ska göra 

kopplingar och även komma in i andra ämnen. Det visar läraren vet vad den pratar om.  

Dessutom ska läraren vara förstående, hjälpsam och inte dömande, det finns inte några 

dumma frågor. Den ska inte bara lägga lite kunskap på eleverna utan den ska försöka hjälpa 

dem att komma till sin nivå. Lärarna är de som ger förutsättning till allting. Kan lärarna 

koppla de olika argument till något, får de lektionerna att vara roliga, intressanta och då blir 

även ämnet intressant och läxorna likaså. Lukas specificerar ”underhållande i meningen att 

man är fokuserad, det är relevant, bra struktur, allting klart och tydligt”. 

Han upplever att de flesta lärare ger feedback och man kan fråga dem om något är oklart. De 

gångerna han har känt att han behövde hjälp har han frågat om den och fått den. Han har 

kunnat påverka utbildning där man har kunnat påverka inom ramen för kursplanerna. 

Familjen ser positivt på Lukas studiegång och de fanns med i bilden när han var liten och 

menar att det inte hade skadat om de gjorde det ibland även nu. De har inte gjort det på 

väldigt länge nu. Han har dock smittat pappan med sitt intresse för fysik och kemi och de 

pratar dem om ämnen i dessa områden ibland.  
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När Lukas pratar om självdisciplin säger han att kompisarna inte påverkar själva motivationen 

men de tar tid från studierna.  

”Man ska fortfarande umgås med människor, men man borde kanske planera bättre. Man 

borde kanske komma hem och göra läxorna istället för att komma hem, ta det lite lugnt, äta 

lite, vara med kompisar och plugga sedan.”  

Han umgås med kompisar som går på andra skolor, de i klassen gör han så mycket under 

skoltid ändå. Han föredrar att läsa själv när han ska lära sig något men sedan kan han prata 

om uppgifterna med någon kompis via Skype.  

Något han tycker jag ska ta i beaktande vad gäller motivation är tävlingen: ”människan i ett 

nötskal”.  Människan är tävlingsinriktad, även om det kan bli destruktivt. Det finns de som 

inte tål kompetitionen. 

Filip 
Filip har läst samhällsprogrammet och ska snart ta studenten, vilket känns bra. Egentligen 

hade han valt naturvetenskapsprogrammet i början, men efter en vecka bytte han eftersom han 

kände att han inte hade någon lust att studera mycket matematik. Han tycker inte särskilt om 

ämnet.  Samhällsvetenskapsprogrammet är också ett brett program. 

Han tycker att utbildningen motsvara hans förväntningar. Han förväntade sig att det skulle 

vara ganska lik högstadiet fast på en annan nivå och det tycker han att det stämmer. Han har 

lätt för studierna men säger sig inte vara särskilt ambitiös. Han har bra betyg även om han inte 

studerar särskilt mycket. Han räknar att han får VG på prov bara genom att gå på lektionerna. 

Han lyssnar och memorerar till stor del det han vet han behöver kunna för att få minst ett VG. 

Han tycker väldigt mycket om nationella prov eftersom man inte kan riktigt studera till de 

proven och det är kunskapen man testar. Han säger att om man kontrollerar hans NP resultat 

ligger han topp i skolan. Sedan gör han inte de andra uppgifterna och därför får han inte det 

högsta betyget på kurserna.  

När jag frågar vad betyder studiemotivation för honom svarar han att han behöver ha en lärare 

som pressar honom för att han ska studera. Han ser sig själv som mycket tävlingsinriktad och 

tycker om att vinna. Det är det som får honom att prestera, samtidigt som han inte anstränger 

sig i skolan för att få högsta betyg utan han nöjer sig. Han måste känna att något är viktigt för 

att anstränga sig. Dessutom måste han respektera läraren och bevisa något för den, han 

behöver känna att läraren förtjänar att få ett bra arbete från honom. Självklart är det också 

vilket arbete han kan få i vuxenlivet som avgör motivationen.  

Filip berättar att han har en äldre bror som han tävlar mot. Hans brors hade fått 1,6 vid  andra 

försök på högskoleprovet. Även han har gjort högskoleprovet en gång och har fått 1,5 i snitt, 

vilket är bättre än sina betyg på gymnasiet.  

”Genomsnitt för hela Sverige är 0,9. Jag krossade mina betyg och har chansen att komma in 

på vilken utbildning som helst. … Så då dog studiemotivation ännu mer, för att jag visste att 

jag bara behövde skriva högskoleprovet, för jag är bra på … ja”.  
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Filip vet att nästa gång han skriver högskoleprovet kommer han att få ännu bättre resultat. 

Därför känner han att det inte är så viktigt med skolan längre. 

Han har funderat på när hans studiemotivation minskade och tror att det började på högstadiet 

i åttan när han fick sina första betyg. Han hade inte ansträngd sig alls och fick inte en enda G.  

”Tror jag hade nog de bästa betygen i hela skolan, jag hade fyra MVG första betyg i 8:an. 

Jag visste att jag kunde komma in på vilken gymnasielinje som helst. Det var då jag tänkte: -

nä men kolla! Så jag gjorde inte så mycket utan höll mig kvar där, kanske fick någon mer 

MVG, eller … jag fick någon mer MVG”.  

Han känner att han har hållit samma nivå på gymnasiet också. Han berättar att han har ett G i 

matte C som han hade säkert kunnat få VG om han ”lagt manken till”, annars har han några 

MVG och resten VG. Filip funderar på om hans motivation sjönk när han slutade idrotta. Han 

har läst att det är bättre när man idrottar. För att kunna behålla motivationen tycker han att 

man ska börja ändra på saker redan på högstadiet. Han berättar hur han på sitt moderna språk 

t.ex. kände att han kunde redan allt och tyckte det var tråkigt att göra samma saker fem 

gånger. Då började han bli rastlös och undrade vad han skulle göra där. Han tappade 

engagemanget. Han nämner elitklasser, men han tror inte på dem.  

”Det kan ge en skev bild för många, om människor, av människor om människovärde. Att 

man delar in folk i vissa kategorier av sämre eller bättre människor, även jag gör det, men 

det gynnar inte samhället”.  

Han berättar om när han riskerade att få IG i matte C. Han tycker egentligen inte om 

matematik, men han sökte den ändå. Han gick dit med en kompis och pratade bort hela 

lektionstiden och fick inget gjort. Men sen fick de veta att de låg på gränsen till IG och då 

började de läsa på ordentligt och intensivt.  

”Vi pluggade hela matte C på en vecka. Vi hade gått igenom (kapitlen i boken) i skolan, vi 

hade varit på lektionerna, bara att vi snackade. Vi satt sju timmar i sträck varje dag i princip 

hela veckan och pluggade in det. Vi fick G med.”  

Filip är inte dålig på matematik, men han tycker inte det är roligt. Detta är nästan den enda 

gång han har arbetat så hårt i skolan, men han mådde så dåligt av det och kände att han inte 

kunde få IG. Det hade aldrig hänt honom förr. ”Det funkade inte för mig, det var inte ens 

tanken”.  

Ibland har han fått väldigt bra på nationella provresultat, men inte fått det betyget på kursen. 

Han är mycket medveten om att han inte förtjänade det heller eftersom han inte hade studerat. 

Han tycker att det var nästan oförskämt hur bra resultat han hade fått med tanke på hur lite 

han hade studerat under året, men han tyckte det var trevligt. Där hade hans tävlingsinstinkt 

fått honom att vinna lite.  

Filip uppskattar en lärare som är intellektuell, smart och kan det han/hon gör. Annars kan han 

inte respektera den lärare. Han tänker  
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”du kanske har erfarenhet, men om trettio år kommer jag definitivt att ha mer livserfarenhet 

och definitivt vara mera kapabel att göra det du gör och göra det bättre. … Om du säger till 

mig så måste det vara väldigt rättfärdigt”.   

En bra lärare är ambitiös, kompetent och gör ett bra jobb. Den ska vara engagerad, uppskattar 

eleverna och ser till att eleverna arbetar. Han/hon måste kunna sätta ner foten när det behövs 

och vara ärlig. Han uppskattar när läraren är rolig och kan komma med personliga 

erfarenheter som är relaterade till ämnet. Det är snyggt och smidigt och ger eleverna ett 

samband till varför de lär sig just det. Det visar eleverna en praktisk användning.  

Filip tycker att läraren har en viss påverkan på hans motivation men han vet vad han kan och 

vad han vill. Den lärare som utmanar honom intellektuellt gör att han blir sugen på att 

prestera. När han skriver arbeten känner han att han engagerar sig lite mera om han uppskattar 

läraren. Han berättar om ett tillfälle där han försökte göra ett annorlunda arbete och han tyckte 

att den blev väldigt bra, men blev besviken när läraren visserligen hade uppskattat arbetet 

men inte gett honom högsta betyg pga små fel. Då blev Filip lite sur och kände att han hade 

lika väl kunnat hålla nivån lägre. Han tycker att man ska uppmuntra eleverna när de skiljer sig 

i en positiv bemärkelse. Här kände han att han inte hade kunnat påverka sin 

inlärningssituation. 

Det han tycker bäst om i skolan är att läsa och läser verkligen de romaner som lärarna delar 

ut. Annars gör han bara det han behöver, han ser ingen anledning att anstränga sig.  

Hans familj vill aldrig riktigt veta om hans studier. Hans föräldrar tillhör övremedelklassen 

och båda är högskoleutbildade. Men det har aldrig funnits en tanke på att han inte skulle läsa 

till gymnasiet. Det enda föräldrarna förväntar sig är att det går bra i skolan. Men de frågar 

aldrig och han har aldrig frågat om hjälp. Han har aldrig haft problem.  

Filip upplever att han är kanske lite väl tävlingsinriktad och kan bli lite elak ibland, men han 

kan också ställa upp och det uppskattas av hans vänner. På fritiden umgås han med ett stort 

gäng och de hittar på olika saker. Men när han studerar måste han göra det själv. Det kan vara 

att han ber någon att läsa det han skrivit eftersom han inte orkar läsa om det han skriver. 

Tomas 
Tomas går andra året på naturvetenskapsprogrammet. Pga. att han inte kunde läsa en kurs som 

valbar bestämde han sig för att ändra inriktning för att kunna läsa den kurs han så gärna ville. 

Linjen rekommenderades av systern. Tomas tycker om naturämnena och känner sig motiverad 

till att studera dem. 

 ”Men det finns saker i det vardagliga livet som sätter stop. Det är nog miljön hemma, det 

känns som man inte blir motiverad. Träning, mat, vara med kompisar, hinna med att göra 

grejer man inte hinner göra i skolan. Körkort just nu.”   

Tomas sitter ändå och gör sina läxor men ibland skjuter han dem framåt och då kan det bli 

stressande och jobbigt. När han har träning lägger han ner mindre timmar på läxorna men han 

uppskattar att han sitter ungefär två timmar om dagen på sina läxor. 
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Hans favorit ämne är fysik men han tycker om några fler ämnen och har rätt bra betyg i dem. 

De ämnen som har en anknytning till och användbara i vårt vardagliga liv är ämnen som 

Tomas tycker om. Känner han att han inte har nytta av vissa kunskaper i framtiden är han inte 

intresserad av dem. Tomas är oerhört intresserad av fysik eftersom han ser att de fakta är 

användbara hela tiden i det vardagliga livet. Det är modernt. De ämnen han tycker om är han 

beredd att lägga ner mycket tid på och resultaten blir också positiva, för det mesta. Han 

kommer ihåg hur han hade skrivit ett arbete och blev besviken när det inte gick så bra, men då 

pratade han med läraren och fick veta hur kan kunde göra.  

Tomas säger att han inte känner sig motiverad att studera när han kommer hem efter en hård 

arbetsdag i skolan och en hård träning. Han berättar hur han både psykiskt och fysiskt inte 

mår bra. Trots det gör han alltid sina hemarbeten, men sen får han inte alltid högsta betyg. 

Han är övertygad om att han har lärt sig mycket oavsett betyg. Och tillägger at många elever 

lär sig mera än vad lärarna tror. Man borde förstå bättre vad de olika betygskriterier innebär 

och vad betyget står för.   

Han tror att en lärare som uppskattar honom skulle säga att han är glad, positiv, 

studiemotiverad, aktiv och gör det han ska. En lärare som han uppskattar har fakta och 

intresse för att lära ut till eleverna för att han/hon tycker om det, är allmänbildad och kan 

utveckla en fråga vidare till nya områden, har aktiv diskussioner med eleverna, uppriktig och 

ser till att samtliga elever får hjälp.  Lektionerna ska vara lärorika, det kan komma svåra 

frågor som gör att han lär sig mycket. Han bryr sig inte så mycket om han inte får ett högt 

betyg, han har lärt sig saker ändå. Han läser gärna lite i förväg eftersom han vill ligga före 

”man vill gärna vara lite extra smart. Man vill synas och om man inte studerar gör man inte 

det”. Tomas jämför sig lite med de andra eleverna i klassen även om han tycker att det kan bli 

ett hinder eftersom man blir negativ påverkad om man märker att man har lagt ner mera tid än 

kompisen.  Han jämför sig lite med de andra eleverna. Tomas tycker att det är så han kände på 

högstadiet och även om det var tråkigt blev han motiverad att prestera bättre för att nå toppen 

ändå. 

Tomas skulle vilja att lärarna skulle få eleverna att känna sig uppmuntrad att studera även 

hemma, men han vet inte hur det skulle kunna gå till. Läraren är mera som en hjälp, eleverna 

måste hitta motivationen själva. I vissa ämnen får man mer feedback än det behövs medan 

från andra får man ingenting alls. Han uppskattar när han får regelbunden feedback. När han 

inte förstår något går han hem och försöker förstå. Han har frågat någon lärare ibland, men 

föredrar att göra så som han gör. Han upplever att läraren bestämmer men kan tycka att det är 

skönt ibland.  

Tomas har funderat på grupptryck. Han har också lyssnat på ett program om det.  

”Det är mycket så att en vecka innan prov och så har man lite skitsnack med kompisar och så 

säger en att han har mycket träning just nu så att han börjar läsa inför provet bara nästa 

vecka. Då tänker man: -om han gör det kan även jag göra det.”  
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Grupptrycket spelar roll på vad vi ungdomar läser, hur mycket vi läser och vad vi läser. Enda 

sättet han kan påverka det är att ”vara bättre elev själv. Jag försöker vara med de elever som 

inte har någon motivation alls och säger: -sätt dig nu ner lite grann och plugga”. Tomas tror 

inte att vuxna kan påverka grupptrycket. Tomas anser också att familjen har en viktig roll på 

elevernas motivation. Det går bra för de elever som har föräldrar som följer dem medan det 

går sämre för de vars föräldrar inte är delaktiga. Han säger sig tillhöra den gruppen vars 

föräldrar bryr sig. De påminner honom att göra sina läxor, men utan att vara tjatiga. Sedan 

kan de inte hjälpa honom i ämnena men han har själv ganska bra koll på studierna. När han 

var mindre kunde föräldrarna hjälpa honom medan nu har det blivit för svårt. De fortsätter 

dock att vara stöttande. Det som han har svårt med är att hitta motivationen för att arbeta 

hemma och då har det blivit lite sista minut när han har gjort sina läxor. 

Han studerar bättre själv utan störande moment, men när han har ämnen han inte känner sig så 

motiverad av söker han någon mera motiverad för att studera tillsammans. 

 

 


