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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att utifrån systemteori och socialpsykologi, analysera hur 
högstadieelever i en mindre kommun i Mellansverige beskriver sin studiesituation. I kommunens 
grundskolor har eleverna under flera år presterat ett allt sämre resultat. Denna trend har de 
senaste åren vänt, men kommunens meritvärde ligger fortfarande under riksgenomsnittet.  
Undersökningen består av intervjuer med elever i åk 7 och 8 i två grundskolor. Frågeställningarna 
fokuserar på faktorerna skola, lärare och hemmet, samt hur dessa påverkar elevernas förmåga till 
måluppfyllelse. Resultatet visar att eleverna i kommunen tycker att skolan är viktig för att de så 
småningom skall få ett arbete. De flesta är nöjda med sina klasser och tycker att lärarna gör det de 
ska, men efterfrågar mer tydlighet och bestämdhet hos dem. Eleverna upplever att föräldrarna är 
engagerade i skolan och att de får stöd med sina studier hemifrån. Vidare säger eleverna att 
föräldrarna över lag är nöjda med lärarna men tycker att det är för många olika vikarier och detta 
bidrar till att hälften av föräldrarna tycker att skolan är dålig eller stökig. Min slutsats är att 
problemet med bristande motivation och studieresultat är en organisationsfråga som handlar om 
att skolan skulle behöva vara tydligare och framför allt ha mer resurser för att kunna möta varje 
elev där han eller hon är.  
 
Nyckelord: Grundskola, måluppfyllelse, systemteori, socialpsykologi, motivation 
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1.Inledning 
I en mindre kommun i Mellansverige har eleverna i grundskolan under åren 1999-2007 presterat 
ett allt sämre resultat. Denna trend har de senare åren vänt, men resultaten ligger fortfarande 
under riksgenomsnittet. Man har under de senaste decennierna betonat att skolan har ett ansvar 
att alla elever skall integreras i den ordinarie undervisningen. Lärarnas uppgift blir då att möta 
varje elev utifrån dennes personliga förutsättningar och hitta undervisningsformer som fungerar 
för den enskilda individen. Om detta misslyckas finns en risk att eleven i svårigheter kommer att 
uppfattas med svårigheter. För att söka svar på frågan varför elever presterar sämre kanske man 
bör utöka perspektivet till de arenor eleven befinner sig inom, som hemmet och det sociala 
sammanhanget. 
 
Det ställs höga krav på att lärare skall kunna undervisa på ett bra sätt, oavsett vad eleverna har för 
social bakgrund eller eventuella problematiker. Skolan har blivit alltmer individualiserad samtidigt 
som den är integrerad. Dessutom skall elever födda samma år gå i samma årskurs oavsett hur 
deras egna behov ser ut. Det tillkommer förändringar och reformer med jämn ström och kanske 
man inte hinner utvärdera det pågående förrän en ny vision framförs.  
 
Kan det finnas en risk att skolan hamnar i ett moment 22? Om ca tjugo elever i en årskurs, födda 
samma år, gemensamt eller individuellt skall genomföra en kursplan som motsvarar deras årskurs, 
kan då lärarna i praktiken möta varje unika elev utifrån sitt behov?    
 
Denna studie kan vara intressant för det pedagogiska fältet då det ges ytterligare perspektiv på 
förklaringar till varför elever inte lyckas med studieresultat. Intervjuerna analyseras i ljuset av olika 
teoretiska utgångspunkter med fokus på systemteori där de största frågorna relateras till vad 
eleverna anser om skolan, lärarna och hur de resonerar hemma om skolan.   
 

 

1.1. Bakgrund 
För att ge en bild av hur kommunen ser ut kommer detta kapitel att beskriva befolkningens 
sammansättning, samt en grundläggande information om skolans styrdokument. 
 

1.1.1. Befolkning och sammansättning i kommunen 
Kommunen som ligger belägen i Mellansveriges inland består av knappt 10 000 invånare. Under 
de senaste decennierna har det varit ett underskottet av både födslar och inflyttade. Både 
arbetslöshet och sjuk- och aktivitetsersättningen har en högre procent i kommunen än 
riksgenomsnittet. Det finns procentuellt ett överskott av äldre personer i kommunen Åldrarna 
20-39 år utgör 18,7% av befolkningen, medan åldrarna 60-79 utgör 28,3%. För riket utgör 
åldrarna 20-39 år 26,3% och åldrarna 60-79 år 20%.1 
 
Under åren 1999-2007 har fler elever i kommunens grundskolor presterat allt sämre. De senaste 
fem åren har trenden vänt, men liksom många glesbygds- och förortskommuner är 
måluppfyllelsen under riksgenomsnittet. Meritvärde, är ett värde som räknas ut utifrån elevernas 
betygspoäng, sedan delas denna poäng med antalet elever. Meritvärdet för riket var 2012 på 
211,4, medan det i kommunen låg på 187,9. Man kan också jämföra med kommungrupper, vilket 
är ett genomsnitt för meritvärdet i tio kommuner som ser ut på liknande sätt med tanke på 
geografi och befolkning. Meritvärdet för kommungruppen låg på 202,1 för året 2012.2 
 

 

                                                           
1
 SCB, Befolkningsutveckling  

2
 SiRiS. Kvalitet och resultat i skolan. Länk: http://siris.skolverket.se/apex/f?p=Siris:1:0::::: 
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1.1.2. Styrdokument i skolan 
Skolans värdegrund och uppdrag bygger på demokratins grund. Skollagen (2010:800) reglerar att 
skolväsendets utbildning skall syfta till att elever skall "inhämta och utveckla kunskaper och 
värden"3. Alla elevers utveckling och livslånga lust att lära skall främjas. Skolan skall också 
förankra och förmedla respekt för de grundläggande demokratiska värderingarna och mänskliga 
rättigheter som samhället vilar på. Alla som verkar inom skolan skall också gynna individens 
egenvärde och respekt för den gemensamma miljö vi lever i. Varje enskild elev skall låta hitta sin 
unika egenart i skolan.4 
 
Det skall inom skolan finnas en öppenhet för olika uppfattningar och uppmuntra till att de förs 
fram. Skolans undervisning skall anpassas utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Utifrån 
elevernas bakgrund och utgångspunkt skall lärandet främjas. Det skall också klargöras för 
föräldrar och elever vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer samt vilka rättigheter och 
skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har.5  
 
Enligt värdegrund och uppdrag skall också skolan samarbeta med hemmen och uppmuntra 
elevernas allsidiga och personliga utveckling till att bli aktiva, kreativa och kompetenta med känsla 
för att ta ansvar. Skolan skall också utgöra ett stöd för familjerna i deras ansvar för att fostra och 
utveckla barnen. Därför måste arbetet ske i samarbete med hemmen.6 
 
Skolan skall verka för att vara en levande social gemenskap som genererar trygghet, vilja och lust 
att lära, där skolan också befinner sig omgiven av många kunskapskällor. Den personliga 
tryggheten och självkänslan skall grundläggas i hemmet, men skolan har där också en viktig roll.7 
 
Enligt skollagen måste skolan upprätta ett åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte nå 
målen och för de elever som på annat sätt behöver stödåtgärder. I åtgärdsprogrammet skall 
skolan definiera vilken elev det handlar om och vilka åtgärder som skall sättas in.8 
 
Individuell utvecklingsplan utgår från ett regeringsförslag om vilka behov eleven har för att stärka 
måluppfyllelsen och den individuella planeringen för eleven i skolan. Planen ska omfatta både 
kunskapsutveckling och social utveckling. Den skall också innefatta elevens mål i förhållande till 
de nationella målen, eventuella åtgärdsprogram, dokumentering från utvecklingssamtal, 
omdömen där betyg inte kunnat sättas samt lärarnas analys och skolans uppföljningar. Den 
individuella utvecklingsplanen skall upprättas för alla elever. Under hela skoltiden har skolan 
ansvar för att kontinuerligt informera föräldrar om barnets utveckling. Information ska grunda 
sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till målen. Denna utvecklingsplan ska 
även tydligt visa vad som ytterligare krävs för att eleven skall kunna nå de bestämda målen.9 
 
Skolan är skyldig att ta hänsyn till elever som i undervisningen behöver särskilt stöd. 
Specialundervisningen har varit ett förekommande uttryck vad gäller särskilt stöd för elever i 
skolan och oftast var det de elever som hade svårt att klara skolarbetet som fick mer hjälp av 
särskilda speciallärare. Under 1990-talet utökades denna verksamhet till specialpedagogisk 

                                                           
33

 Skolverket (2011), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm: Edita, 
Västerås, s. 7 
4
 Skolverket, s. 7 

5
 Skolverket. s. 8 

6
 Skolverket. s. 9 

7
 Skolverket, s.10 

8
 Ingestad, Gunilla (2006) Dokumenterat utanförskap. Om skolbarn som inte når målen. Lund; Sociologiska 

institutionen, Lunds universitet) s. 64 
9
 Ingestad, s. 65 
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verksamhet som riktades åt särskilda stödinsatser i skolan. Framförallt utgörs denna utökning av 
den typen av svårigheter som skolpersonalen bedömer som sociala- och beteendeproblem snarare 
än inlärningsproblem. Studier visar att de vanligaste orsakerna till att elever inte når målen blir 
föremål för specialpedagogiska åtgärder, som socioemotionella problem, 
koncentrationsstörningar och generella inlärningssvårigheter, då de två första är de som utgör den 
största delen och står för en föreliggande ökning. Ordet skolsvårigheter har därmed både blivit 
bredare och fått en förskjuten innebörd. Målsättningen är att eleven skall lyftas upp till en nivå 
där övriga elever befinner sig inom ett viss område föra att så småningom kunna delta i den 
vanliga undervisningen igen.10  
 
  

2. Teoretiska utgångspunkter 
Denna uppsats kommer att avgränsa sig till att undersöka ämnet utifrån två större teoretiska 
utgångspunkter; systemteori och socialpsykologi. De teoretiska utgångspunkterna är i sig väldigt 
omfattande och kan därmed inte redovisas i sin helhet, så jag kommer att begränsa mig till några 
områden inom dem som jag uppfattar kan ha betydelse för det område jag vill undersöka, utifrån 
några valda forskarens syn på dessa teorier.  
 

2.1. Systemteoretisk utgångspunkt 
Systemteori kan förklaras genom flera olika fenomen som ingår i ett mönster. De olika delarnas 
relationer till varandra är avgörande för hur helheten kommer att fungera. Britta Liljegren, 
universitetslektor och psykolog, som har stor erfarenhet från skolan beskriver samspelet mellan 
skolan och familjen och hur dessa faktorer påverkar elevernas inställning och prestationer. Hon 
menar också att en bra fungerande grupporganisation skapar en bra kommunikation och tydlighet 
hos individen. För att belysa dessa processer, som är nödvändiga att fungera har hon 
vidareutvecklat olika typer av samspelsmönster och samspelsregler som ingår i systemteorin.11  
 
Inga Andersson är legitimerad psykolog och fil.dr. i pedagogik och skriver inom den 
systemteoretiska utgångspunkten att den råder som en helhet överallt i samhället, i skolan, klassen 
och inom familjen. Hon menar att detta system är hopsatt av olika delar som alla är beroende av 
varandra för att fungera som en helhet. Om en del av detta system påverkas ger det konsekvenser 
i hela systemet. Delarna sitter ihop med varandra på ett säreget sätt som gör att samverkan ses 
som en helhet.12 
 
Jag kommer att utgå från fyra områden som Liljegren tar upp, vilka jag tror han inverkan på det 
jag vill undersöka. De fyra områdena är differentiering, makt och ansvar, stresskällor och samspel 
mellan skola och familj, vilka kommer att förklaras mer ingående nedan. 
 

2.1.1. Differentiering  
Liljegren menar att i alla grupper, även i familjen behöver samspelsreglerna acceptera olikheter 
och skillnader, där gruppmedlemmarna får erkännas som individer med sin egen unika historia 
och verklighetsuppfattning. Exempelvis är en parrelation egentligen tre enheter, ett Jag, ett Du 
och ett Vi, d.v.s. de tre enheter där de båda parterna och den gemensamma relationen behöver få 
bekräftelse av både varandra och andra personer. Om regler inskränker eller förbjuder de friheter 
varje individ behöver, kommer detta att leda till ett dåligt självförtroende och osäkerhet på sig 
själv och sina upplevelser. Denna osäkerhet kan leda till stress i umgänget med andra människor, 
eftersom det är vanligt förekommande att man tenderar att kommunicera luddigt och 

                                                           
10

 Ingestad, s. 65 
11

 Liljegren, Britta Elever och svårigheter. Familjen och skolan i samspel, Lund: Studentlitteratur, 2000, s 45. 
12

 Andersson, Inga (1999) Samverkan för barn som behöver, Stockholm: HLS 
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inkonsekvent. Det är vanligt att vuxna känner och tänker åt sina barn och tror sig veta bättre än 
barnet själv. Om däremot samspelsreglerna tillåter öppenhet så skapas istället en personlig 
integritet och stryka. Individen får ett självförtroende och vet vem hon är, vad hon kan och vad 
hon vill.13 
 
Den individuella differentieringen är viktig för eleverna i skolan både beträffande inlärning och 
den socioemotionella utvecklingen. Det ultimata vore om varje inlärningssituation kunde ta sin 
utgångspunkt utifrån elevens egen verklighetsuppfattning och sedan utvecklas vidare på denna 
för att den allt eftersom skall kunna förbättras. Detta är praktiskt svårt att genomföra för en 
lärare med en hel klass i klassrummet, men man kan däremot försöka utveckla 
kommunikationsregler för att tillmötesgå den egna personen, skriver Liljegren14 
 
I familjen är det nödvändigt att göra uppdelning mellan föräldrafunktionen, parrelationen och 
syskonrelationen. I skolan behöver man på samma sätt göra en åtskillnad mellan lärarroll, vuxnas 
relationer och elevernas relationer inbördes. I föräldraskapet behövs samverkan och överläggning 
mellan de vuxna, så att konflikter inte gör att de spelar ut varandra eller barnen mot den ena. Det 
är viktigt att de vuxna bearbetar sina inbördes konflikter själva, så att inte barnen belastas av 
känslomässigt ansvar för de vuxnas bekymmer.15 
 
I skolan har läraren en parallell roll till familjens förälder. För att denna ledningsfunktion skall 
kunna upprätthållas på ett bra sätt, är det viktigt att vuxenrelationerna inom skolan också 
fungerar bra. Det är också nödvändigt att syskonen i familjen, och skolans elever, lotsas i att 
utveckla självständiga relationer till varandra och på så sätt öva sig att lösa konflikter själva, 
erkänna varandras insatser, följa givna regler, samarbeta, m.m. Barnen ska inte ideligen behöva stå 
under vuxnas kontroll för att kunna fungera tillsammans.16 
 

2.1.2. Makt och ansvar 
Vidare skriver Liljegren att makt kan röra sig om vem som har pengar, förfogar över någons tid, 
över information och styr spridning av information. De gällande hierarkierna, oavsett de har 
positiva eller negativa funktioner behöver omprövas och diskuteras. Samspels- och 
kommunikationsreglerna bör kontinuerligt utvecklas så att inte makten kan missbrukas. I familjen 
har föräldrar en reell makt och ett formellt ansvar för barnet i många avseenden: juridiskt, 
ekonomiskt, politiskt m.m. Barnen är alltid uppmärksamma på den vuxnes reaktioner. Den 
vuxnes sätt att hantera sitt liv är avgörande för barnets trygghet och överlevnad. En förälder som 
är förvirrad och undanglidande och överlåter till barnet att styra familjens samspelsmönster, 
skapar aggressivitet och oro hos barnet, snarare än självständighet och trygghet. Det är 
nödvändigt att föräldern använder sin makt genom att ta ansvar och ge stöd och vägledning. För 
att skapa goda förutsättningar för barnets mognad och inlärning, är det nödvändigt att det vuxna 
ansvarstagandet är kombinerat med inlevelse i barnets föreställningsvärd 17  
 
I klassrummet är det viktigt att det finns en tydlig ledningsfunktion från den vuxne. Läraren bör 
sträva efter att åstadkomma balans mellan eleverna, både i och utanför klassrummet. Med jämna 
mellanrum bör den vuxne se över om det finns någon som styr andra på ett destruktivt sätt och 
på olika sätt dämpa de som är för dominanta och försöka lyfta fram de som bemöts på ett 

                                                           
13

 Liljegren, s. 46. 
14

 Liljegren, s. 47 
15

 Liljegren, s. 47 
16

 Liljegren, s. 48 
17

 Liljegren, s. 51 
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nedvärderande sätt av andra i hemmet eller på skolan. Grundförutsättningarna för ett lyckat 
pedagogiskt resultat är att läraren har inlevelseförmåga i elevernas tanke- och känslovärld.18 
 

2.1.3. Stresskällor 
Vidare skriver Liljegren om stresskällor som också bidrar till utvecklingsförloppet för ett barn. 
Dessa stresskällor utgörs i det moderna samhället bl.a. i form av dagligt informationsöverflöd. 
Detta sker framför allt genom massmedia, där vi från en alltmer globaliserad omgivning ständigt 
mottar budskap. Många av dessa budskap är motsägelsefulla, svårtolkade och våldsamma. För att 
ett uppväxande barn skall kunna se världen som begriplig och känna sig trygg måste det skapas 
sammanhang. Både vuxna och barn utsätts idag för en informationsmängd som kan te sig 
stressande i sig och man blir lätt överstimulerad av arbete och det som rör hemmet.19 
 
Det som tidigare kunde betraktas som särskilda faktorer är idag i princip genomsnittliga. Ett stort 
antal parrelationer slutar med separationer och korta förhållanden är vanliga. Den stora mängd 
separationer påverkar både släkt- och vänskapsförhållanden och kan även prägla klimatet i 
klassrummet. Därför kan man se att man inom olika rektorsområden eller skolor inom samma 
kommun får helt olika förutsättningar, beroende på hur den sociala strukturen ser ut i form av 
föräldrars utbildningsnivå, familjeekonomi m.m. Sociologer har kommit fram till att när 
omflyttning når en viss nivå i ett bostadsområde, så drabbas även invånarna som är de mest 
stabila. Samspelsmönster och relationer bryts upp och det uppstår till slut kaos även hos dem 
som inte orsakat turbulensen. Vad beträffar skolan kan detta fenomen spridas även dit. Det kan 
förekomma täta lärarbyten i kombination med andra oroliga omständigheter. För familjens eller 
barnens del kan då skolan utgöra en viktig källa till antingen stress eller stöd, beroende på hur den 
fungerar. Man kan därmed också konstatera att familjerelationsforskning, socialpsykologi och 
stressforskning hör ihop, där vetenskapliga framsteg inom dessa områden förenas.20 
 

2.1.4. Samspel mellan skola och familj 
Liljegren skriver vidare att de flesta föräldrar sannolikt är noga med att ge sitt barn de bästa 
möjliga förutsättningarna för att få en bra uppväxt. I en positiv strävan att lära känna sitt eget 
barn och ge det en identitet finns det en risk att man begränsar barnets variationsrika möjligheter 
att utvecklas. Redan det lilla spädbarnet är si eller så och tillskrivs fasta egenskaper på temporära 
grunder. Dessa olika tillskrivanden kan lätt bli självuppfyllande för barnet. Även om vuxna 
människor tillskriver varandra egenskaper att han eller hon är på ett visst sätt, så får dessa 
tillskrivanden en väldigt stark makt mot det uppväxande försvarslösa barnet. Inte sällan handlar 
dessa föreställningar om myter som gått från generation till generation i släkten. Vissa drag i 
utseendet kan också kopplas till någon tidigare släkting och därmed få konsekvenser för den 
mentala utvecklingen: intelligent som morfar, snäll som farmor, mager som morbror o.s.v.21  
 
Även i skolan kan överdrivet bestämda och godtyckliga omdömen om eleverna prägla hela deras 
utveckling. Genom tiderna har man utifrån många vetenskapliga experiment visat hur 
inlärningsförmågan påverkas av omgivningens förväntningar. Dessa resultat har visat att om man 
har låga förväntningar på ett barn, kommer det inte att prestera utifrån sin egentliga förmåga, 
eftersom det inte själv tror sig kunna bättre.22 
 
Åldersskillnader inom syskonskaran i familjen kan helt eller delvis ignoreras och man kanske 
strävar efter att alla syskon ska behandlas lika. Om den ena fyller år, måste även den andre få 
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presenter. Om ett äldre barn får stanna uppe en stund längre på kvällen, så sker detta lätt i smyg 
för att inte förarga det yngre barnet. Risken med ett sådant synsätt kan leda till att barnet 
utvecklar överdrivna rättvisekrav och alltid har en benägenhet att konkurrera i många andra 
sammanhang, både i och utanför hemmet.23 
 
Familjen och skolan skall från och med skolstarten och under en lång följd av år verka 
tillsammans för att eleven ska kunna utveckla kunskaper och färdigheter och dessutom utvecklas 
till en ansvarsfull samhällsmedborgare. För några elever kommer hemmiljö och skolmiljö att 
stämma väl överens där värderingar och samspelsmönster passar ihop.24 Dessa elever kommer 
därmed ytterligare att bekräftas av skolan, öka sitt självförtroende och prestera bra. För andra kan 
skillnaderna i dessa miljöer bli väldigt stora och ibland direkt konfliktladdade. Ingenting stämmer 
då man hemma kanske tycker att det är onödigt att läsa böcker samt att lärare och föräldrar 
uppträder på helt olika sätt, skriver Liljegren.25 
 
I skolan kommer barnet att bedömas på ett annat sätt än hemma, vilket kan skapa en känsla hos 
föräldrar att deras föräldraskap utvärderas utifrån barnets förkunskaper och utvecklingsnivå. 
Barnet placeras i en rangordning bland sina kamrater. En del föräldrar har själva negativa 
skolupplevelser, kanske med sin egen inlärning, kamrater, eller hela sammanhanget. Det är då lätt 
att föräldern överför negativa förväntningar och känslor på barnet. För skolans del gäller det att 
vara uppmärksam på detta sociala arv och försöka upprätthålla en positiv relation med 
föräldrarna i klassen.26 
 
Liljegren skriver att under hela skoltiden präglas barnet starkt av sin familjesituation. Skolan har 
en stor uppgift i att skapa de bästa förutsättningarna för att i problematiska fall ge barnen en god 
uppväxtmiljö. Om ett barn har en jobbig hemsituation överförs denna till skolan, vilket kan göra 
det svårt för skolan att hantera detta på ett bra sätt. Ett barn som råkat i ett triangeldrama hemma 
hamnar lätt i samma roll även på skolan. Skolpersonalen kan också förorsaka problem för elever 
som inte har några större problem hemma. Barnen i skolan befinner sig under en lång tid i ett 
beroendeförhållande till vuxna och i första hand då till sina lärare.27 
 
Det kan också uppstå konflikter mellan familjen och skolan om hur man ska hantera barnet, då 
ingen av parterna ser problemet ur samma synvinkel. Då en lärare efter upprepat negativt 
mönster från en elev ringer hem, kan denne mötas av en förälder som tar sitt barn i försvar och 
snarare går i motattack mot skolans verksamhet. Det är lätt att förtroendet bryts mellan läraren 
och eleven, där båda fokuserar på den andre istället för att ha en öppen dialog.28 
 
Istället för triangeldramer beskriver Andersson systemteorin som ett cirkulärt perspektiv, vilken 
fokuserar på sammanhanget och att studera enskilda personer eller faktorer leder inte till 
förståelse av sammanhanget. Det cirkulära mönstret visar vilka faktorer som hör ihop med vilka. 
Ett problem för en elev kan bero på helt andra system än de som berör skolan. Det kan vara 
inom familjen eller andra system utanför skolan. Andersson menar att man genom det cirkulära 
perspektivet kommer bort från att söka syndabockstänkandet och kommer därmed också från de 
låsningar som uppkommer vid försvar och anklagelser.29  
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2.2. Socialpsykologisk utgångspunkt 
Den amerikanske filosofen George H. Mead menade att man kan se socialpsykologin utifrån 
olika angreppssätt. Det han förespråkade var att se upplevelser utifrån samhället. På det sättet 
förutsätter socialpsykologin att man ser erfarenheter utifrån individens egen utgångspunkt och 
denna upplevelse uppfattas utifrån personens sociala struktur. Socialpsykologi fokuserar på det 
inflytande den sociala gruppen har på individens beteende. Om man föreställer sig att människan 
föddes som ett oskrivet kort, kan man betrakta individens utveckling inom ramen för vad 
socialpsykologi är.30  
 
Till denna uppsats har valts några områden där socialpsykologin kan vara av intresse för 
frågeställningarna. De valda områdena är; motivation och mening, biologiska förklaringar samt 
självbild och motgångar. 
 

2.2.1. Motivation och mening 
Istället för motivation skriver Mead om mening, vilket uppkommer genom stimulus som följs av 
ett beteende som responderas från någon annan. Mening är allstå en reaktion av ett förhållande 
mellan stimulus, responsen och resultaten av handlingen.31  
 
Gunilla Ingestad har skrivit en avhandling om hur man definierar begreppet skolsvårigheter. Hon 
beskriver motivationsbegreppet utifrån Meads som den inre drivkraften för social utveckling och 
kärnan i motivation är mening.  Det man upplever som meningsfullt skapar och utvecklar 
motivationen, som också är en självklar förutsättning för den utveckling som sker på ett kognitivt 
plan.  
 
Vidare skriver Ingestad att motivationsbegreppet beskrivs utifrån Mead, som ses som en 
förgrundsgestalt inom sociologin. Han utgår från att ett barns upplevelse har naturligt sin grund i 
interaktion med andra. Genom förmågan att urskilja det egna jaget, kommer förmågan att skilja 
ut andra och därefter samhället i stort. Dessa förmågor uppkommer inte som en inre individuell 
mognadsprocess, utan som ett samspel med andra, vilket senare kommer att formas och 
utvecklas. Han menar dock att det biologiska ursprunget har en viss betydelse, men håller fram 
vikten av att det är de sociala strukturerna som formar individen.32 
 
Forskningen om skolsvårigheter beskrivs ur olika perspektiv för att få en bredare förståelse till 
vilka orsaker som ligger bakom. Idag bedrivs forskningen i detta ämne inom helt olika områden. 
Man kan göra en stor åtskillnad mellan psykologisk och medicinsk respektive sociologisk och 
pedagogisk kunskap. Ett faktum är att förklaringsmodeller som strider emot varandra ofta 
kolliderar, vilket ger konsekvenser för verksamheten i praktiken.33 
 
Ingestad refererar till pedagogerna Hellsten och Prietos studie från 1998 som skiljer mellan två 
olika modeller inom socialpsykologin. Dels en variant där elevens "individuella förutsättningar 
eller sociala bakgrund"34 skildras, vilken ser kön, etnicitet och klass som de mest centrala 
faktorerna. Den andra modellen är "skolans organisation"35.  Enligt dessa pedagoger menar man 
att istället för att lägga vikten på de individuella eller sociala faktorerna, fokusera mer på skolans 
organisation som är frambringare av marginaliseringen. På så sätt flyttas perspektivet från 
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individen och dess egenskaper till att man analyserar skolans arbetssätt och metoder, vilka blir 
objekt för analys, d.v.s. skolans kompetens och resurser. Det är viktigt att urskilja dessa två 
förhållningssätt i verksamheten; antingen ta itu med egenskaperna hos individen eller att 
kompensera svagheter i skolmiljön.36   

 
2.2.2. Biologiska förklaringar 
Sedan 1990-talet kan man se en märkbar diagnostrend vad gäller elever med svårigheter i skolan. 
Dessa diagnoser definieras som ett funktionshinder. Diagnoser liksom dyslexi brukas i allt högre 
utsträckning som orsaker och lösningar till elevernas problem. Det kan emellertid vara svårt att 
skilja på läs- och skrivsvårigheter som är av biologisk eller miljömässig grund. Stanovich, en 
kanadensisk forskare inom läsforskning, har i studier om läs- och skrivsvårigheter från 2000 sett 
att många av de barn som hade svårigheter, inte haft några problem med den tidiga 
läsinlärningen. Under den senare skoltiden hade den fonologiska förmågan avstannat i både 
avkodning och läsförståelse. Enligt Stanovich berodde detta på att läserfarenheterna var för små 
och som i sin tur hade orsaker i sociala och miljömässiga faktorer, snarare än biologiska.37 
 
Ingestad skriver vidare om Bishop, en engelsk professor i pedagogik och hans slutsatser från 
2001, att gränsen mellan barn som har en neurospsykiatrisk diagnos och barn med 
språkstörningar är svår att definiera. Dessa barn har sannolikt en svår tillvaro, men blir inte 
hjälpta av en sjukdomsdiagnos. Det skulle kunde utgöra en risk att denna diagnos skulle följa med 
upp i åren och att barnet kan bli stämplat för livet. Det är därför viktigare att barnet är delaktigt i 
det sociala skeendet och att de runt omkring möter dem och får förståelse för deras egenskaper. 
Därmed ökas förutsättningarna att barn med svårigheter klarar den vanliga skolgången, under 
förutsättning att klassen inte är för stor och att det finns tillgång till lärartid. Docenten och 
läkaren Sven Brembergs studie från 2001, bekräftar detta och han menar också att de 
problembeteenden som finns hos barn utgör en grund för diagnostisering och att den till stor del 
handlar om kommunikationsproblem. Han menar att utåtagerande barn med en 
neuropsykologisk diagnos minskar sina problem uppemot 80%, då kommunikationerna inom 
familjen blir bättre.38  
 

2.2.3. Självbild och motgångar 
Många faktorer bidrar till elevernas prestationer i skolan, men man bör dock vara medveten om 
att dessa faktorer var och en för sig har en begränsad betydelse för den dynamiska och komplexa 
process som utgör kunskapsutvecklingen för barn och ungdomar. Det som påverkar vår 
utveckling är framför allt omgivningens förväntningar och de relationer till personer som är 
viktiga skapar social tillhörighet. Om omgivningens förväntningar är begränsade eller låga, så blir 
detta en begränsande kraft.39 
 
Idag har möjligheten till individuell anpassning ökat, vilket också kan utgöra en form av dold 
sortering. Den individuella planeringen kan i praktiken ses som att de elever som inte når målen, 
ofta har mer ensidiga lektioner eftersom de ofta får lägga ner mer tid på kärnämnena.40  
 
Grupper indelas i allt högre grad efter prestationsnivån på eleverna, vilket begränsar de sociala 
kontakterna, samtidigt som denna gruppering innebär en tydlig identifiering. Eleverna är väl 
medvetna om vilka grupper som presterar bättre och sämre och på detta sätt blir de också 
stämplade av både sig själva och av sin omgivning. Det kan då vara svårt att skilja på effekterna 
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av stödåtgärder från de effekter som särbehandlingen genererar. Att termin efter termin 
misslyckas i måluppfyllelsen gör att eleven ser sig själv som misslyckad. Åtgärdsprogrammen 
förstärker denna process hos eleven, där förväntningar och resultatet av förväntningarna bildar en 
positiv eller negativ spiral.41 
 
En återkommande argumentation är att ökade kunskaper gör att självförtroendet och 
motivationen stärks. För att de svaga eleverna inte ska tappa intresset bör de komma ikapp sina 
kamrater. Vad beträffar läsinlärningen är det viktigt at få en grundläggande säkerhet i läsning 
redan i tidig ålder. Kärnan för undervisningen borde vara att det är tillåtet att misslyckas. Det är 
lätt att tappa intresset genom stämpling och dess självuppfyllande effekter och inte att man har 
olika förutsättningar i att läsa och skriva.42 
 

 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer motivationsbegreppet att vara centralt och forskning skett inom området 
att tas upp. Det nämns två typer av motivation, en yttre och en inre. Den yttre motivationen styrs 
av förväntningar utifrån, som föräldrars och lärares krav eller betygssystemet, medan den inre 
motivationen styrs av individens egen önskan och nyfikenhet att lära.  
 

 

3.1. Motivation och bemötande 
Håkan Jenner, professor inom pedagogik och utbildningsvetenskap analyserar i en skrift för 
Skolverket vad motivation och motivationsarbete inom skola och utbildning står för, samt vad 
pedagogisk grundad behandling innebär. Hans forskning har i huvudsak fokuserat på samspelet 
mellan lärare och elev.43  
 
Inom pedagogiskt arbete är motivation ett centralt begrepp och Jenner menar att det som är det 
centrala och grundläggande i sin framställnig är att "motivation och motivationsarbete är en fråga 
om bemötande".44 Vidare skriver han att motivation inte är en egenskap hos en person, utan en 
verkan av erfarenheter och bemötanden av andra. Den grundläggande frågan är hela tiden om det 
finns någon anledning att känna hopp om framgång. De som har ansvar för motivationsarbete 
måste ha kunskap och förståelse om vad misslyckanden och dålig självkänsla kan innebära och 
det gäller att förstå vad som krävs av mötet, för att det skall kunna skapas motivation, som sedan 
skall bibehållas.45 
 
Jenner menar att motivation i första hand inte har att göra med egenskaper eller om viljan finns 
eller saknas, utan istället om bemötandet. Han tar upp ett exempel där en elev säger sig vilja ha en 
förändring, men avvisar alla förslag till åtgärder. En pedagog tänker att eleven är omotiverad (att 
viljan saknas), en annan pedagog tolkar det som att det finns en önskan om att situationen ska 
förändras, men samtidigt rädsla för att misslyckas. I stället för att ge upp analyseras situationen 
och utifrån den går man vidare, istället för att nöja sig med att det saknas vilja. Detta är två skilda 
tolkningar och den tolkning som görs är helt avgörande för det fortsatta samspelet.46 
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3.1.1. Förväntningar på elever 
Det är ur motivationssynpunkt viktigt hur eleven själv ser på sin potential och hur denne tolkar 
misslyckanden och framgångar. En del rannsakar sig själva för misslyckanden och andra har 
förklaringar av annan art. Det är också av stor betydelse vilka förväntningar och tolkningar som 
pedagogen gör. Om en elev förväntas misslyckas kommer det att styra tolkningar åt ett visst håll, 
jämfört med positiva förväntningar, vilket leder in på begreppet Pygmalioneffekten. Sedan i slutet 
av 1960-talet har man forskat om denna Pygmalioneffekt, d.v.s. ett sätt att beskriva hur 
förväntningar verkar som självuppfyllande profetior. 47   
Förutsättningarna för motivationsarbete är enligt Jenner att pedagogerna har en positiv syn på 
eleverna och att de har en ärlig och öppen hållning. Pedagogerna måste därför öppet och kritiskt 
begrunda sitt arbete. För att detta skall vara möjligt är en förutsättning att det finns tid och att 
man har en positiv och öppen atmosfär på arbetsplatsen. Det pedagogiska mötet är att se och att 
bli sedd. I och med att man är professionell har man ett visst uppdrag, vilket i sig inte är en 
jämställd relation. Man kan säga att det är pedagogens uppdrag att försöka förstå eleven och inte 
elevens uppgift att försöka förstå pedagogen. Det handlar därmed om att se eleven som en 
person och inte en sak som ska åtgärdas. Eleven kan ha problem men det är inte han eller hon 
som är problemet.48 
 
I sammanhang där man ska undervisa beror det på om man ser kunskap som en produkt, vilken 
ges som färdigpaketerad till eleven, eller om det är en process, där eleven är med och skapar. 
Mötet mellan lärare och pedagog avgörs också av bådas vardagskultur. Det beror också på vad 
man har för legitimitet hos varandra och hur man i olika sammanhang uppfattar varandra. Det 
handlar också om vilka traditioner som förutsätts. Öppna och dolda påbud, som bestämmer 
verksamheterna och kriterierna för vad som ses som positivt eller negativt. Mötet påverkas 
slutligen av samhälleliga värderingar i form av lagar och förordningar m.m. och ett avgörande 
perspektiv är var pedagogen själv befinner sig i dessa frågor.49 
 

3.1.2. Åtgärdsplanering 
Rent allmänt innebär åtgärdsplanering att man skapar sig en bild av elevernas förutsättningar i 
termer av förmågor och eventuella brister. för att nå sina framtida insatser. Det ligger här nära till 
hands att begreppet förknippas med test, diagnoser och etikettering. Det gäller här att skilja 
mellan elever som har svårigheter och elever i svårigheter.50 Att som pedagog ha en professionell 
hållning till dessa situationer förutsätter att man har kännedom och hur psykologiska försvar, 
drivkrafter som är omedvetna, tvetydiga motiv och omedveten kommunikation som kan påverka 
relationen. I praktiken innebär kravet på självkännedom att man är medveten om sina egna 
känslor, hur man skall hantera dem för att inte styra relationen med den andre och det tredje är 
att ha förmåga till empati.51 
 
Jenner skriver att de definitioner som under tidernas lopp har formulerats i forskningen om 
motivation har tre gemensamma samverkandefaktorer. Den första talar om motivation som en 
inre faktor, som något som sätter igång handlandet eller beteendet. Man kan säga att det är en 
form av drivkraft, som dock inte är den enda förklaringen. Den andra aspekten är att individen 
strävar mot ett mål. Det kan handla om yttre mål, som betyg och pengar eller inre mål, som glädje 
eller en känsla av självförverkligande. Den tredje aspekten är en interaktion mellan individens 
drivkraft och målen, som hänger samman med självförtroende om målen nås eller inte. Om en 
person har en inre drivkraft som grundar sig i önskningar utlöser detta handlingar eller 
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beteenden, som riktas mot olika mål, som kan vara yttre eller inre. Om målen kommer att uppnås 
eller inte, så kommer detta att resultera i att individen förstärker den inre drivkraften eller att 
ambitionsnivån sänks.52 
 
Jenner hänvisar till Hieders forskning om att människor alltid söker förklaringar och tolkar både 
sitt eget och andras beteenden utifrån förmåga, önskningar, behov, känslor, osv. Man kan då 
förklara handlingar genom personens egna interna eller externa faktorer. I det första ses man själv 
tillsammans med andra som medverkare i ett skeende, i det andra som passiv deltagare eller som 
ett offer.53 
 
Att misslyckas ofta tär på självförtroendet och för att skydda sig kan man agera passivt eller 
aggressivt, eftersom man inte vill utsätta sig för nya risker. Jenner menar att begreppet realistiska 
anspråk utifrån elevens kapacitet gör det möjligt för denna att kunna uppnå framgång. Det är 
samtidigt viktigt att inte bespara ett barn svårigheterna att nå ett mål de har valt.54 
 
För en elev med gott självförtroende leder lätt en framgång till nästa framgång. För personer med 
svagt självförtroende sker ett helt annat attributionsmönster då framgången föder osäkerhet. För 
dessa elever kopplas ofta den egna personen till misslyckanden och externa orsaker till 
framgångarna. Det kan i värsta fall gå så långt att man fördärvar sig för att ställa tillrätta som det 
var tidigare.55 
 

3.1.3. Pygmalioneffekten 
Utifrån ett antal studier menar Jenner att förväntanseffekter verkligen existerar. Pedagogernas 
positiva och negativa förväntningar påverkar elevernas prestationer och beteenden, även om 
deras IQ är detsamma. Som professionell pedagog är det viktigt att inte bar bilda sig en 
uppfattning och förväntningar av en elev som människor i allmänhet. Jenner tar upp några 
punkter att tänka på som kan skapa relationer som är byggda på bristande grunder. Lärare 
betraktar elever utifrån egna värderingar och behov, vilket betyder att även om en elev är som 
den är, uppfattas denne på olika sätt av olika lärare. Vid det första mötet med en elev skapas ett 
intryck på en väldigt begränsad information, som utseende, tidigare uppförande, syskon, 
föräldrar, m.m. Dessa intryck kan spela stor roll under en lång tid i relationen. Det är också lätt 
att kategorisera och sätta etiketter som bra, dålig, lätt för sig, svårt för sig osv. De uppfattningar 
man redan skapat sig kan vara svåra att överge, även om motsatsen bevisas. Om en väl 
presterande elev misslyckas på ett prov, tänker man lätt att denne hade en dålig dag. Om en 
sämre presterande elev gör bra ifrån sig, så förklarar man gärna det med tur. Enligt tidigare 
forskning visar också att elevernas beteenden speglar lärarnas förväntningar och vice versa. De 
elever som hade högre förväntningar var mer aktiva och fick också mer beröm av pedagogen.  

Det är också av stor betydelse hur eleven uppfattar sin lärare. De lärare som uppfattas som 
betydelsefulla, är de som sannolikt kommer att ha det största inflytandet på elevens egen 
självuppfattning .56  
 
Även om Pygmalioneffekten har en viss betydelse för elevers prestationer är dessa inte helt 
avgörande, då det också finns fler faktorer som spelar in. Viktigt är ändå pedagogens 
förväntningar på eleverna, för utan dessa positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda 
resultat för eleven. För att ett sådant tankesätt ska kunna upprätthållas av en pedagog krävs att 
man är motiverad och kan upprätthålla tanken. Elevernas motivation speglas av pedagogens 
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motivation. En pedagog som är trött, sliten och oengagerad överför negativa förväntningar till 
eleverna. För att pedagogen själv inte ska bränna ut sig är det viktigt att inte skuldbelägga sig för 
de förhållandena som beror på organisationen. För att Pygmalioneffekten skall kunna ha en 
positiv slagkraft är det viktigt att politiska och administrativa prioriteringar görs för att gynna det 
pedagogiska mötet.57 
 

 

3.2. Inre och yttre motivation 
 Joanna Giota, universitetslektor och forskare skiljer på inre och yttre motivation. Hon menar att 
om barn föds med nyfikenhet och vilja att lära sig, men denna vilja måste allteftersom barnet blir 
äldre återkopplas och stöttas av omgivningen för att förstärka den inre motivation. Påtvingade 
inlämningsdatum och press kan förta de perspektiv som bidrar till den inre motivationen.58 
 

3.2.1. Motivation och föreställningar 
Giota har i sin avhandling om ungdomars syn på lärande och motivation utgått från flera 
teoretiska utgångspunkter, För att nämna några så tar hon upp forskaren Wentzels målteori, som 
lägger tyngdpunkten på elevers sociala och emotionella mål, utöver de kognitiva målen. Det är 
viktigt för hur eleverna klarar de olika sociala situationerna för att de skall lyckas med sina 
skoluppgifter.59 Giota här även utgått från professor Dwecks teorier om att egenskaper inte är 
statiska, utan förändras utifrån den egna inställningen som kan styras av vilken respons eleverna 
får och att denna respons måste ske i "lagom" dos och att man då responderar insatsen istället för 
målet.60 
 
I sin undersökning använde sig Giota av enkäter där 120 st. 13-åringar svarade i frågeformulär 
med öppna frågor som varför alla svenska barn går i skolan, där de också gav sina egna 
reflektioner.61. Hennes motivationsforskning pekar på att elever som klarar sig bäst är de som 
både har en inre motivation och anstränger sig och för att det ställs krav på dem utifrån, med 
rädsla för framtida konsekvenser. De elever som presterar sämst är de som inte ser någon mening 
i att anstränga sig vare sig nu eller i framtiden.62 Elevernas motivation är av olika slag och har 
olika effekter på elevers resultat och vilken inställning de har till skolan. Hon menar att läraryrket 
är komplext, eftersom det inte är någon lätt uppgift att nå fram till elevernas inre värld. Detta är 
dock nödvändigt då en felaktig information om elevens inre gör det omöjligt för en lärare att 
tillämpa läroplanens mål.63 
 

3.2.2. Bemötande av elever 
Om vuxna skulle ta för givet att elever såg skolan som något de måste stå ut med för att uppnå 
den akademiska kunskaper och de färdigheter som krävs i arbetslivet och som vuxna, skulle vi bli 
förvånade. De tillfrågade 13-åringarna i Giotas studie ger en stor variation av motiv och mål för 
att gå i skolan.64 Många av eleverna har tydliga motiv av att gå till skolan för att de har en egen 
inre drivkraft för att de förekommande aktiviteterna är intressanta och roliga för deras egen skull.. 
För många elever är vissa uppgifter på skolan intressanta, medan de anser att de flesta uppgifter 
inte är det. En del av dessa elever antar de mål som är viktiga för andra, för att på så sätt kunna 
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upprätthålla sin egen motivation. Vissa elever verkar trivas att engagera sig i skoluppgifter och 
planerar att använda dessa kunskaper för att uppnå egna mål.65 För andra är kravet att gå till 
skolan och engagera sig i uppgifter och aktiviteter för att auktoriteter som föräldrar, lärare och 
arbetsmarknaden kräver det. Detta motiv är ett av de huvudkaraktäristiska för framtiden. Giota 
skiljer alltså på hur målen styrs utifrån här och nu till framtida mål både utifrån inre och yttre 
motivation beroende på tro, tankar och känslor etc. som lägger grunden för vårt tänkande. 66  
 
Giota menar att de som når mest framgång i skolan är de som har en inre motivation utifrån både 
nutid och framtid. För de som endast har en yttre motivation oavsett nutid eller framtid, går 
skolan sämre eller känns jobbigare. De som vantrivs så mycket i skolan att de hellre skulle stanna 
hemma eller de som misslyckas upprepade gånger, riskerar att utveckla en låg självkänsla, vilket 
innebär att det är viktigt att lärarna så snabbt som möjligt får upp ögonen för dessa elever. Det är 
bara de kunskapsstarka eleverna som klarar av att lyckas bra genom yttre motivation. Om vi skall 
kunna nå in i ungdomarnas tankevärd måste vi ta hänsyn till deras totala livssituation. En mur för 
detta är språkbruket. När en elev skall berätta om sin inre värld kanske han eller hon saknar ord 
och uttryck för sitt budskap. Hon menar att det är viktigt att vi möter eleverna som likvärdiga 
medmänniskor och i och med det ha omsorg och bry oss om dem. Därmed kan man också 
uppnå en god kvalité i undervisningen. 67  
 

3.2.3. Skoleffekter på elevers utveckling och motivation 
I en vetenskaplig artikel har Giota diskuterat direkta och indirekta effekter på utvecklingen hos 
eleverna genom att se på forskningsstudier från "effektiva skolor" och sätta dem i kontrast mot 
studier som utgår från psykologiska processer, i synnerhet vad beträffar motivation. Hon skriver 
att skolan är samhällets största investering på barn och ungdomar och är därmed den största 
mötes- och arbetsplatsen. Empiriska studier visar att skolan har en stor effekt på elevernas 
utveckling,  kognitiva förmåga och känslor. Senare forskning har visat att elevers närvaro i skolan 
varierar kraftigt mellan olika skolor. Det betyder också att skolornas egenskaper har betydelse för 
elevernas attityder. Giota skriver vidare att man genom studien sedan försökt titta på vilka 
faktorer som gör vissa skolor mer effektiva än andra och några är starkt pedagogiskt ledarskap, 
höga förväntningar på elevernas prestationer, fokus på basfärdigheter, ett disciplinerat tryggt 
klimat och kontinuerlig utvärdering av elevernas prestationer.68  
 
Ett annat sätt för att förklara dessa effekter är att utgå från psykologiska processer för att se hur 
mål som sätts upp av lärare och skolan uppfattas och överensstämmer med elevernas egna mål. 
Giota skriver att enligt många studier har man sett en tydlig koppling mellan elevers motivation 
och vilja att lära i skolan och deras prestationer. Denna motivation har också betydelse för 
framtida yrkesval och sysselsättning.69 
 
Giota skriver att dagens barn sällan möter den verklighet som deras föräldrar har erfarenhet av. 
Sällan frågar de vuxna eleverna om hur de själva tycker att skolan är, vilken målsättning skolan 
har eller vad eleverna själva har för syften med att få mer kunskaper och kompetenser. Lärare bör 
ta hänsyn till elevernas egna erfarenheter och försöka hitta en balans mellan deras egna syften att 
lära, vilket sannolikt annars kommer att leda till att det inte finns någon balans mellan elevens och 
lärarens målsättning.   
 

                                                           
65

 Giota (2001), 125. 
66

 Giota (2001), s. 125 
67

 Giota (2001), s. 145 
68

 Giota, Joanna (2002) Skoleffekter på elevers motivation och utveckling Pedagogiska Forskning i Sverige, Länk: 
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/giota.pdf, s. 279   
69

 Giota (2002) s. 281 



 

 
 19 

 

Elever med svårigheter kan ge upp sin motivation att lära i skolan för att skydda sin självkänsla. 
De går då in för ett mer självdestruktivt lärande som att inte göra sina läxor eller läsa på inför 
prov. De kan därigenom förklara sina misslyckanden med att de ändå inte hade läst på.70 
 
Giota skriver att en faktor som påverkar elevers motivation i skolan är hur återkopplingen 
gentemot elevens skoluppgifter sker, samt vilka kriterier som används i bedömningen. Denna 
återkoppling skall ge information om hur individen kan använda sig av för att utvärdera sitt 
reslutat i form av att förbättra och korrigera misstag. Denna återkoppling kan också påverka 
personens egen föreställning om sin egen kompetens och sina känslor, vilket i sin tur främjar 
elevens motivation.71 
 
 

3.3. Elevers vilja att lära 
Universitetslektor Anna Wernberg har i sin doktorsavhandling bland annat undersökt vad som är 
lärandeobjektet jämfört med lärandemålen. Utgångsperspektiven i studien är fenomenografi och 
variationsteori. Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk ansats som har sin grund i att 
beskriva på vilket sätt människor erfar fenomen i världen och att beskriva variationer ur ett 
pedagogiskt sammanhang. Den fenomenografiska forskningens syfte är att ge beskrivningar på 
olika sätt att uppleva ett fenomen och att det som är föremål för forskning är  respondentens 
kvalitativt skilda sätt att ge uttryck för denna erfarenhet. I en fenomenografiskt studie försöker 
man att hitta variationer som beskriver hur tidigare beskrivningskategorier hänger ihop.72 
Variationsteori går ut på att lärandet ses som förändringar i sättet att se sin omvärld på, vilket 
utgår från en variation. Man måste alltså kunna urskilja något genom att veta vad det inte är, d.v.s. 
man måste ha något att jämföra med för att se skillnaden.73 
 

3.3.1. Lärandeobjekt 
Wernberg beskriver lärandeobjektet som en förmåga som består av två delar, det direkta och det 
indirekta lärandeobjektet. Det indirekta lärandeobjektet är förmågans karaktär och hur lärandet 
upplevs och kopplas till den förståelse, förmåga eller färdighet som eleven vill utveckla. Det 
indirekta lärandeobjektet handlar om lärandets innehåll eller det fenomen man vill lära ut på, 
exempelvis matematiska formler, grammatik etc.74 För att indirekt och direkt lärandeobjekt skall 
kunna förenas är det viktigt att inte bara kunna en formel utantill, utan även förstå hur den skall 
tillämpas.  
 
Wernberg illustrerar lärandeobjektet genom tre delar som förhåller sig till varandra, det 
intentionella, det iscensatta och det erfarna lärandeobjektet. Det intentionella lärandebegreppet 
kan kopplas till det lärande på det sätt som det planeras att genomföras, där läraren sätter upp 
ramar för hur lärandet skall ske för att hålla ämnet i fokus. Det iscensatta lärandeobjektet är den 
kunskap eleverna gjort till sin egen och är avgörande för hur innehållet används under lektionen 
och är det som elever och lärare genensamt skapar. Det erfarna lärarobjektet är den kunskap 
eleverna erhållit och kan urskiljas genom ett prov. Genom att resonera kring dessa delar kan man 
se om eleverna fått den kunskap läraren avsett att de skulle utveckla. Dessa tre aspekter kan 
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överlappa varandra beroende på dynamiken i dem. Denna dynamik förändras över tid, under en 
lektion.75 
 
I Wernbergs avhandling har hon valt att genomföra sin studie med design experiment, lesson 
study och learning study. Design experiment är en experimentform som innebär att man först 
provar en typ av lärande, sedan utvärderas denna och revideras tills problemen är utredda. Då 
detta utförs i praktiken finns det många variabler som är svåra att kontrollera, därför är det viktigt 
att noggrant observera hur komponenterna fungerar tillsammans. Genom att använda denna typ 
av experiment i skolan finns det goda förutsättningar att utveckla pedagogiken. I lesson study 
arbetar lärare tillsammans under en lång period för att designa, testa och efter omstrukturering 
låta en annan lärare genomföra lektionen igen. På detta sätt kan man ge och ta emot kritik och 
målsättningen är att öka sin kompetens. I learning study är det lärandet och inte lektionen som är 
i fokus där eleverna förståelse av lärandeobjektet kartläggs innan lektionen och utvärderas efter 
lektionen. Lärargruppen gör en gemensam planering av en lektion, vilken genomförs och 
eventuellt videofilmas. Sedan utvärderas lektionen och nästa lektion planeras utifrån resultatet av 
den första. Syftet med learning study är utveckla lärandet för eleverna utifrån att identifiera 
behoven för att den aktuella elevgruppen skall utveckla sin förståelse av lärandeobjekt.76 
 
Wernberg säger många andra studier analyserar ofta vad lärare gör, till skillnad mot vad eleverna 
lär. Hon har i sin studie utgått från intentionella, iscensatta och erfarna lärandeobjekt för att 
kunna fokusera på vilka sätt lärandeobjektet framträder.77 
 

3.3.2. Variation och kritiska aspekter  
Resultatet av Wernbergs studier visar att undervisning kan ses som ett interaktivt fenomen, där 
läraren under lektionen måste agera och göra överväganden. Därmed kan inte en lektion i detalj 
planeras och det är viktigt att lärarna gör variationsteorin till sin egen. Under lektionen måste man 
som lärare kunna ta hänsyn till de distinktioner eleverna själva måste urskilja.78 
 
Det är avgörande för vad eleverna får möjlighet att lära sig under en lektion beroende på vilket 
variation som skapas. De lektioner där elever deltog och där kritiska aspekter möjliggjordes 
bidrog till att dessa elever fick möjlighet att se skillnaderna. Därmed skapades också en möjlighet 
att hantera och förstå lärandeobjektet i förhållande till elever som inte befunnit sig i detta 
klassrum. En lärare behöver på olika sätt kunna lyfta fram aspekter hos lärandeobjektet så att 
eleverna ges möjlighet att urskilja dessa. Det är dock ingen garanti att eleverna lär sig även om det 
ges möjligheter och förutsättningar, då de kan ha riktat sin uppmärksamhet på andra saker.79  
 
Wernberg skriver vidare att utvecklandet av kunskap skulle kunna ses som en hinderbana, där det 
gäller att hitta de kritiska aspekterna, d.v.s. hinder i elevgruppen och göra det möjligt för eleverna 
att urskilja dem i undervisningen. En viktig fråga en lärare ska ställa sig är vilket lärande eleverna 
skall skapa och därefter en återkommande utvärdering av resultat och innebörd av lärandet. 
Fokus på lärandeobjektets hinder och en möjlighet att kunna skilja dem genom variation är 
kärnan. Därmed måste läraren vara flexibel och komma ifrån läromedelstyrda lektioner, vilket 
också ställer höga krav på läraren. Undervisning som präglas av att lärare bedömer av rätt eller fel 
svar, eller att använda lösningsmetoder gör det svårt att låta eleverna utmana sin förståelse av 
lärandeobjektet.80 
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3.4. Elever med svårigheter 
Sociologerna Börjesson och Palmblad har skrivit om hur elever med svårigheter ses som de som 
äger problemet och inte ett bristande skolsystem. Sedan nittonhundratalets intåg har samhället på 
allvar  börjat se problembarnen som genererat skilda aktörer, som hävdat sin expertis för att 
hjälpa barnen i form av läkare, psykologer, pedagoger, socialarbetare osv. Dessa har ibland med 
inbördes konflikt menat att de haft kompetens att förklara, hantera och förebygga de problem 
som barn och ungdomar haft. De har alla också haft ett behov av att markera sin egen kompetens 
gentemot föräldrarna. I och med att dessa experter och myndigheter har stigit in som förvaltare 
av barn och ungdomars välförd så har också relationen mellan barn och föräldrar förändrats.81 
 
Denna professionalisering har lett till att föreställningar om vad en god barndom är och 
begreppen för normalitet och socialitet är ledande i dessa sammanhang. Normalt har genom 
tiderna kunnat syfta till något som är regelmässigt, vanligt eller typiskt, men även till ord som 
idealt och önskvärt. I socialstaten får man sin person genomlyst, vilket i huvudsak fokuserar på 
skötsamhet. För att kunna undersöka barnet måste kriterierna förhålla sig till de mänskliga 
dygderna där egenskaperna och personligheten ställs i relation till dygdernas måttstock. Under en 
lång tid har man ägnat tid åt barnens aktivitetsnivåer. Idag då skolan har ett mer tillåtande klimat 
kan det vara svårare att se de mönster för att avläsa var balanspunkten mellan vad som är normalt 
och inte är.82 
 
Vidare skriver Börjesson och Palmblad att dagens medborgare redan från barnsben får lära sig att 
alla saker och människor, inte minst de själva måste vara på rätt plats i tillvaron och därmed också 
vara nöjda med sin situation. Dessa ungdomar skall både underkasta sig en redan given ordning 
samt fostras till att både bli aktiva och effektiva. Eftersom vi lever i ett samhälle av hierarki, så är 
de gynnades positioner begränsade och de flesta måste göra de uppgifter som åläggs dem och 
därmed underkasta sig auktoriteter och ha begränsade förväntningar på livet. Val av studier och 
yrken kan inte lämnas åt slumpen, utan dessa medborgare måste vägledas in i det krav som de 
moderna samhället ställer. Skolan måste anpassa sig och forma sig utifrån samhällets behov och 
samtidigt vara lyhörd för  elevers val och önskningar. Därför måste eleverna vägledas för att de 
inte skall bli offer för sina tillfälliga ingivelser.83 
 

3.4.1. Skolan som plikt eller förmån 
Börjesson och Palmblad skriver att ända sedan folkundervisningen tillkommit har det varit 
föremål för diskussioner utifrån olika utgångspunkter. Man pratar ofta om svaga elever och 
bristande studiemotivation osv. Samtidigt har det sedan sjuttiotalet förekommit en omfattande 
demokratisering av skolan i form av elevinflytande, föräldrasamverkan osv. Det är då viktigt att ta 
hänsyn till att skolan är politiskt styrd och en myndighetsutövande organisation som innehar 
skolplikt. Genom målbeskrivningar, och styrdokument är det fria kunskapssökandet utstakat.84 
Vidare skriver Börjesson och Palmblad att spänningen mellan förmån och plikt tydliggörs då det 
gäller elever som har behov som är tillräckligt svåra för att åtgärder skall vidtas. Eleven tillskrivs 
därmed ett handikapp i skolans värld och diagnoser blir biljetter till olika typer av stödinsatser. På 
så sätt skall en rättvis bedömning och betygssättning kunna ske, eftersom skolan skall garantera 
att alla ges lika förutsättningar.85 
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Börjesson och Palmblad menar att samhället eftertraktar en frivillig lydnad för att inte oroas. 
Maktutövning genom frihet kan vara problematiskt och man kommer inte att kunna nå alla.86 
 
 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån systemteori och socialpsykologi analysera hur elever i åk 7 
och 8 i en kommuns grundskolor, med måluppfyllelse under riksgenomsnittet beskriver sin 
studiesituation. Analysen utifrån faktorer som skolmiljö, lärares kompetens och hemmets 
attityder, samt dess inverkan på elevers prestationer i skolan. 
 
Frågeställningarna är: 

 Vilken inverkan har skolmiljön för elevers skolprestationer? 

 På vilket sätt påverkar lärarnas kompetens elevernas studiesituation? 

 Hur påverkar hemmets attityder elevers engagemang för skolan?  
 

 
5. Metod 
I detta kapitel kommer metoden genomförandet och etiska aspekter att behandlas. För att hitta 
en lämplig metod för studien har jag utgått från syftet och frågeställningarna.  
 

5.1 Kvalitativ forskning och fenomenologi 
Denna studie är en kvalitativ och inspirerad av fenomenologi. Kvalitativ forskning betyder att 
man tydliggöra ett fenomens karaktär och innebörd. De vanligaste metoderna inom kvalitativ 
forskning är observationer och intervjuer. Observationer innefattar att man registrerar och tolkar 
uttryck och ageranden som kan vara språkliga eller kroppsliga. Då en forskare väljer att intervjua 
använder denne samtalsform för att få fram uppgifter eller förståelser.87 
 
Fenomenologi innebär att studera en struktur och dess variation. Den intresserar sig för att 
tydliggöra både det som träder fram och på vilket sätt det träder fram. Man försöker studera 
individernas eget perspektiv på sin värld och så detaljerat som möjligt beskriva innehållet i 
personens medvetanden, förstå mångfalden i deras upplevelser och få deras väsentliga mening att 
bli explicit.88 
 
Kvalitativ forskning innebär att man klargör egenskaper eller karaktär hos ett fenomen och 
skapar en djupare kunskap en den kvantitativa, där man väljer ett färre antal undersökningsobjekt. 
Syftet med kvalitativa studier är att hitta förklaringar istället för generaliseringar.89  
 

 

5.2. Kvalitativ intervju 
Undersökningen består av en kvalitativ intervju där jag ställt frågor och genom det fått svar. En 
kvalitativ intervju är passande i detta arbete för att få en så bra bild som möjligt hur eleverna 
uppfattar skolan. Det ges möjlighet att utveckla svaren på ett annat sätt än exempelvis en 
enkätundersökning. Genom denna form av intervju kan man också få en möjlighet att få ett 
klargörande vad vissa begrepp innefattar för en elev.  
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Kvalitativa intervjuer innebär att man efter ett slutfört intervjuarbete har åstadkommit ett 
innehållsrikt material där man genom hårt arbete och tur kan hitta många intressanta mönster och 
åsikter.90 Trost menar att det finns många olika slag av intervjuer, men de frågor jag har är av hög 
grad standardiserade vilket betyder att frågorna ställs likadant för alla, eleverna som intervjuas 
finns i samma typ av miljöer. Det som kan skilja intervjuerna åt är att vissa elever själva vill 
tillägga eller berätta något i anslutning till frågorna.91 
 
Kvale skriver att kvalitativa forskningsintervjuer kan vara halvstrukturerade, d.v.s. att det varken 
är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär.92 Vidare talar Kvale om olika 
förståelseaspekter för den kvalitativa forskningsintervjun. Sammanfattningsvis beskriver han dem 
som att den intervjuade personen får redogöra för sin livsvärld, samt relationen till den och 
forskaren får tolka meningen i vad den intervjuade säger och de centrala ämnena. Den kvalitativa 
intervjun söker kunskap och nyanserade beskrivningar som uttrycker sig i vardagligt språk och 
har inte kvantifiering som mål.  
 
Vidare skriver Kvale att man försöker eftersträva specifika situationer och inte rent allmänna 
åsikter. Intervjuaren kommer inte med färdiga kategorier, utan visar öppenhet för nya oväntade 
fenomen. Intervjun är fokuserad på bestämda teman och en intervju kan leda till nya insikter för 
den intervjuade, vilket kan förändra hens uppfattning. Uttalanden kan därmed vara mångtydiga 
och motsägelsefulla. Den skiftande känsligheten kan göra att den intervjuade kan göra olika 
uttalanden om samma tema. Genom det mänskliga samspelet skapas kunskap och en väl 
genomförd intervju kan genera nya upplevelser för den intervjuade, som kan leda till nya insikter 
om sin livssituation.93 
 
I intervjuerna försöker jag att tolka elevernas upplevelse kring de svar de ger på frågorna. Kvale 
beskriver också fenomenologisk forskning, som vill försöka tydliggöra förståelseformen inom 
den kvalitativa forskningsintervjun, då den lägger tyngd på den intervjuades upplevelsevärld.94 
 
Angående valet av metod hade jag först en tanke på att göra en enkätundersökning, där ett stort 
antal elever skulle ingå för att jag på ett kvantitativt sätt skulle kunna få en bild av elevernas 
förhållningssätt i ämnet. Vid närmare eftertanke kom jag fram till att ointresserade elever kanske 
inte skulle ta sig tid att reflektera över frågeställningarna, vilket i detta fall skulle ge en ganska stor 
felmarginal då antalet potentiella elever för undersökningen inte är så många. Då bestämde jag 
mig istället för att göra enskilda intervjuer för att om möjligt få varje elevens syn på de aktuella 
frågeställningarna, utan att påverkas av andra. Att intervjua elever i grupp kan också innebära en 
risk att de mest pratsamma får lyfta sina åsikter och de mer tystlåtna hamnar i bakgrunden. 
Dessutom skulle denna stund av enskildhet kunna erbjuda möjlighet för elever att i eftertanke 
fundera över vad skolan egentligen betyder för dem. 
 

 
5.3. Reliabilitet och validitet 
Trost skriver  att man med reliabilitet menar tillförlitligheten i en studie, d.v.s. att en mätning inte 
är utsatt för slumpinflytelser och alla som deltar i intervjuerna skall frågas på samma sätt och att 
situationen i intervjuerna är likadan för alla. Inom reliabilitet kan man säga att mätningar skall visa 
samma sak även om den görs vid olika tidpunkter. Man kan skilja på fyra komponenter i 
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reliabilitet. Den första är kongruens som handlar om likhet mellan frågor har för avsikt att mäta 
samma sak. Precision hör ihop med intervjuarens sätt att registrera sina svar. Objektivitet handlar 
om hur olika intervjuare tolkar samma svar. Om tolkningen är likadan är objektiviteten hög. Den 
sista komponenten är konstans, vilken tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet behåller 
sin form och inte ändrar på sig.95 
 
Med validitet menas giltighet, d.v.s. att frågan som ställs är avsedd för vad den är ämnad att mäta. 
Kvalitativa intervjuer har för avsikt att komma fram till att få veta vad den intervjuade menar eller 
hur denne uppfattar en företeelse. Det största problemet med kvalitativa studier är 
trovärdigheten. Det är viktigt att man som forskare kan visa upp för läsaren att man använder 
data och analyser på ett trovärdigt och seriöst sätt för den aktuella problemställningen. Vad 
beträffar objektivitet är det omöjligt att som forskare vara fullkomligt objektiv, men man bör 
undvika att delge sina åsikter till den intervjuade. Trost menar att då man talar om objektiva 
kriterier inom forskning handlar det om teorier, metoder och tekniker som anses vara rimliga av 
vetenskapssamhället.96 
 
 

5.4. Genomförande 
Studien innehåller intervjuer med elever i årskurserna 7 och 8 i de båda kommunala 
grundskolorna. Eftersom motivationsbegreppet är väldigt omfattande avgränsade jag studien 
genom att välja tre närområden som skolmiljö, lärarnas kompetens och hemmets attityder, som 
jag ansåg kunde påverka elevens skolprestationer. Dessa områden skulle sedan komma att 
analyseras utifrån systemteori och socialpsykologi, samt i relation till tidigare forskning.   
 
Efter att ha fått rektors godkännande besöktes skolorna. Eleverna informerades om studien och 
de fick en skriftlig information att ta hem där föräldrar kunde godkänna sitt barns medverkan. 
Urvalet har gjorts utifrån de begränsat antal frivilliga elever som ville ingå i studien. För att få 
variation i intervjuunderlagen valdes fyra flickor och fyra pojkar på respektive skola och årskurs, 
d.v.s. totalt sexton stycken har ingått i studien. Lika många flickor som pojkar i respektive årskurs 
och skola intervjuades.  
 
Genom intervjuer kan man få fram muntliga uppgifter, förståelse och upplevelser. Intervjun är i 
stora drag bestämd på förhand genom ett antal frågor som ställs. Ibland kan frågeställnigarna 
utvecklas under intervjuns gång. En kvalitativ intervju innebär att man utnyttjar det direkta mötet 
och det unika samtalet som uppstår mellan intervjuperson och forskare. Det som är 
karaktäristiskt för en kvalitativ intervju är att man gör en uppföljning av intervjupersonens 
berättelse som kan belysa personens förståelse över ämnet.97 
 
Intervjufrågorna konstruerades utifrån att inte vara ledande eller ha ett givet svar som ja eller nej. 
Tanken var att eleverna skulle kunna vidareutveckla frågorna och ge beskrivningar i sina svar och 
det blev därmed ganska öppna frågor. Eleverna hade också möjlighet att i slutet av intervjun 
tillägga något som vi inte tidigare nämnt eller som en komplettering. Intervjuerna organiserades 
så att jag besökte skolan, där intervjuerna genomfördes i ett mindre grupprum. Eleverna 
informerades om att intervjun kom att spelas in för att sedan kunna skrivas ner och användas i 
undersökningen. 
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Frågorna ställdes i tur och ordning och eleverna fick möjlighet att utveckla frågeställningarna med 
deras syn på saken. Jag valde ut tre faktorer utifrån elevernas närmiljö för att genom dessa studera 
hur de påverkar elevernas prestationer. Dessa tre frågor var i intervjun mer omfattande och 
handlade om vad de trodde att skolan, lärarna och hemmet hade för inverkan på deras 
studieresultat, där de också fick möjlighet att gradera på en skala mellan ett och tio, där ett var 
oviktigt och tio mycket viktigt.  
 
I transkriptionen har jag valt att ställa en fråga och sedan rada upp alla elevers svar, för att på så 
sätt få en överskådlig bild och eventuellt hitta några gemensamma nämnare eller väsentliga 
skillnader. 
 
Syftet med intervjuerna är inte att lägga fokus på individen, då materialet inte kommer att 
analyseras eller redovisas utifrån personen i sig. Att jag i studien inte lägger fokus på personen i 
sig, utan snarare på vad personen har att förmedla, gör att arbetet blir mindre känsligt för både 
intervjupersonen och forskaren.  
 
En aspekt att ta hänsyn till är att man inte med all säkerhet kan veta om eleverna svarat ärligt på 
alla dessa frågor, eller om de svarat utifrån något de tror att en vuxen vill höra. Detta är givetvis 
alltid ett problem då det kommer till undersökningars validitet, men då de dels fått relativt öppna 
frågor ställda till sig och dels haft möjlighet att utveckla svaren så har vissa grundförutsättningar 
skapats för att uppsatsens resultat ska uppfylla en accepterad nivå av reliabilitets- och 
validitetskrav. 
 
 

5.5. Etiska aspekter 
Inom forskning är det viktigt att hålla sig inom ramarna för vad forskaretik går ut på. Högskolan 
Dalarna har fastställt en anvisning för de som forskar inom högskolan. Det är viktigt att göra ett 
gott vetenskapligt arbete och hur en forskare bör agera. De viktiga ledorden för detta är 
hederlighet, integritet och respekt.98 
 
Under forskningens gång har jag tagit reda på eventuella lagar och regler som gäller för att samla 
in data. Vid tolkningen av material är det viktigt att ta hjälp av någon som också kan tolka 
materialet för att om möjligt få en så objektiv tolkning som möjligt, samt att vid intervjuer 
upprepa vissa svar inför den tillfrågade för att försäkra sig om att tolkningen är riktig.99  
 
Om forskningsarbetet skulle ifrågasättas måste allt nödvändigt material dokumenteras och 
arkiveras. Det är därför viktigt att forskaren för noggranna anteckningar under arbetets gång, för 
att lättare ha tillgång till underlaget för studien. Vid samarbete mellan fler forskare eller företag är 
det viktigt att klargöra vem som gör vad redan i början, samt vem som äger materialet och hur 
det kan användas. Därför kan det vara av värde att upprätta någon form av kontrakt.100 
Då forskningen är avslutad bör den redovisas i någon from av publicering. Där är det viktigt att 
det framgår om eventuella organisationer eller företag har stöttat projektet. Då forskningsarbetet 
redovisas bör det finnas en bakgrund till projektet och där är det viktigt att tidigare forskning 
refereras och citeras korrekt. Jag har varit tydlig i vilken metod jag valt och det material som 
använts för studien. Vid redovisningen av resultaten är det viktigt att lyfta fram studien i ljuset av 
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tidigare forskning, samt dess relevans och riktighet. Redovisningen skall framföras i ett dokument 
eller som en helhet och inte i flera olika delar.101 
 
 

6. Resultat 
I detta kapitel kommer en presentation av resultatet av  intervjuerna, samt en analys av dessa 
utifrån de fem teoretiska utgångspunkterna som redovisas i kapitel två.  
 

6.1 Presentation av resultat 
Undersökningen innefattar som tidigare nämnts sexton intervjuer med elever från årskurserna 7 
och 8 på två grundskolor i kommunen. Lika många pojkar som flickor har intervjuats. Eftersom 
det i min studie inte finns något syfte med att kategorisera enskilda elever utifrån kön, ålder och 
skola, så kommer jag inte att redovisa sådana faktorer.    
 
Tabell 1. Faktorer som eleverna upplever vara viktiga i skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tabellen ovan presenteras ett antal faktorer som man kan anta är relativt viktiga för att uppnå 
goda studieresultat i en skolan. Eleverna har själva fått gradera dem utifrån en tiogradig skala, där 
ett står för oviktigt och tio står för mycket viktigt. De som redovisas ovan är det antal elever som 
värderade den angivna faktorn från värde sex och uppåt på skalan. Denna tabell är inte ett svar på 
hur de uppfattar sin egen skola eller studiesituation, utan bara en inledande undersökning på vilka 
faktorer som de generellt upplever som viktiga för att lyckas med skolarbetet.   
 
Enligt intervjuerna var alla elever eniga om att en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i skolan 
var att deras klass var väl fungerande. I begreppet en väl fungerande klass nämndes bl.a. att alla 
var bra kompisar med varandra, utan att det för den skull blev för mycket prat i klassrummet. En 
annan viktig faktor för att lyckas med skolarbetet var att lärarna i skolan är bra, d.v.s. att man har 
förtroende för dem och lätt kan kommunicera med dem. Eleverna uttrycker också som viktig 
faktor att det är viktigt att man får stöd i skolan och att man känner sig trygg.  
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Beträffande hur konsekvent lärarna är med överenskomna regler uttryckte många att det var 
väldigt viktigt att samma regler gällde överallt, medan några tyckte att samma regeltillämpning var 
viktig, men att lärarna i viss mån själva kunde styra över när och hur de skulle tillämpas i det egna 
klassrummet. Pluggkamrater var viktigt för några, men andra tyckte att det inte spelade någon roll 
om man jobbade tillsammans eller ensam. Ytterligare några föredrog att arbeta självständigt. På 
den ena av skolorna har det förekommit en omfattande förstörelse, vilket några av eleverna på 
den skolan uttryckte som tråkigt. Många av eleverna sa att det var viktigt att befinna sig i en 
trevlig skolmiljö, medan andra gav uttryck för att det inte var avgörande för studieresultaten.  
 

6.1.1. Viktiga faktorer för att lyckas i skolarbetet 
Enligt intervjuerna är alla elever eniga om att skolan är viktig för att man ska kunna söka vidare 
till högskola och så småningom få ett arbete. På följdfrågan om vilka faktorer som var viktiga för 
att eleven skulle lyckas med just sitt skolarbete, så nämndes vissa faktorer mer eller mindre 
frekvent.  
 
 
Figur 2. Faktorer som spelar in på den enskilda elevens studieresultat. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt min tolkning av elevernas utsagor tyckte fler än hälften (10 av 16) av eleverna att bra lärare 
var en viktig faktor för att de som elev ska lyckas i skolan. Många nämnde också det egna 
ansvaret att själva vara delaktig i undervisningen, att göra de uppgifter man blir tilldelad och träna 
till prov. En fjärdedel av eleverna nämnde explicit att det måste vara lugnt i klassrummet för att 
få studiero. En av de tillfrågade eleverna tyckte inte alls om att gå till skolan, eftersom den 
upplevs för teoretisk. "Jag tycker att man ska göra mer praktiska saker istället för teori. Det är för 
mycket läsa och skriva"102, uttryckte sig eleven. 

 
6.1.2. Lektionerna 
På en fråga om den egna delaktigheten och att ta vara på lektionerna, så svarade nära två 
tredjedelar av de intervjuade eleverna att de ibland slösar bort lektionstid i form av att prata med 
andra kamrater, dagdrömma eller använda mobilen. Flera av dem upplevde att de inte utnyttjade 
lektionstiden fullt ut, nämnde att orsaken var att det var för pratigt i klassrummet och att de 
ibland hade svårt att koncentrera sig. En del uttryckte också att de helt enkelt var för trötta. En 
elev sa att det var lättare att komma igång om läraren är tydlig med uppgifterna från början av 
lektionen. Hälften av eleverna upplevde att de lärde sig mer under den tid de tillbringade på 
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skolan, medan den andra hälften tyckte att det är lättare att koncentrera sig och därmed lära sig 
saker hemma.  

 
6.1.3  Skolmiljön 
Enligt elevintervjuerna ansåg drygt hälften av eleverna att det är väldigt viktigt att ha en kompis 
att studera med, medan de övriga menade att detta inte spelar någon större stor roll och några 
nämnde att de helst jobbar enskilt. Alla gav under intervjun uttryck för att de kände sig trygga i 
skolan och poängterade också att det var en väldigt viktig faktor. Den fysiska miljön på skolan får 
en del kritik i intervjuerna. På en av skolorna har det den senaste tiden förekommit en 
omfattande förstörelse som också uppmärksammats i lokaltidningarna. Som jag har tolkat 
intervjumaterialet så är eleverna på den skolan där förstörelsen skett mer missnöjda med miljön, 
då det inte finns så mycket möbler kvar i uppehållsrum och korridorer. De intervjuade eleverna 
sa att det är tråkigt att det förstörs, eftersom det påverkar skolans ekonomi, vilket resulterar i att 
de inte får göra roliga saker, som att resa till ett äventyrsbad. En elev pekar också på en av 
orsakerna till att förstörelsen kunna äga rum:  
  
 "Vi hade ju en som var här på skolan och gick runt i korridorerna och  
 såg till att ingen slogs och så...Han slutade ju nu.. så vi har ingen som gör  
 det nu. När han var här, så var det aldrig någon förstörelse. När han försvann,  
 så sparkade dom sönder stolar, kastade ut bord och bänkar."103   
 
Överlag uttrycker eleverna en stor trygghet mellan varandra, men den fysiska skolmiljön benämns 
i negativa ordalag.  
 
 
Figur 3. Enskilda elevernas uppfattning om klassens gruppsammansättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nära två tredjedelar av de intervjuade eleverna uttrycker att deras klass är bra, men lite stökigt 
ibland. Det som gör detta är att det ibland är svårt med studiero, då jag tolkar att 
intervjupersonerna uppfattar att det är lite för mycket prat i klassen. Några anser själva att de 
bidrar med att prata ibland.  
 
På en fråga om deras schema anser de flesta att de är relativt nöjda, men att det kunnat vara 
bättre.  Framför allt lyfter de fram långa pass på över en timme. De menar också att vissa ämnen 
inte bör ligga precis innan lunch, då de lättare att känner sig trötta och hungriga, vilket påverkar 
koncentrationen.  
 
Vad beträffar inflytande i skolan svarade hälften av eleverna att de till viss mån var delaktiga. 
Något som gick att påverka var t.ex. arbetssätt under lektioner, medan man hade sämre inflytande 
över inköp av olika slag, samt förändringar av skolmiljön. Två av eleverna uttryckte att de inte 
hade något behov av att vara delaktiga i beslut.  
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6.1.4. Elevers syn på lärare 
Det andra fokusområdet utgår från vad eleverna tycker om lärarnas kompetens och hur de kan 
kommunicera med lärarna.  
 
Figur 4. Hur eleverna uppfattar lärarnas kompetens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt intervjuerna så tyckte hälften av eleverna att de flesta lärarna var bra och den andra hälften 
att bara några av lärarna var bra. På frågan hur bra lärare räknades följande egenskaper upp: 
Bestämd, engagerad, bra på att förklara, snäll, rolig, ge den hjälp man behöver, påläst, rättvis, vara 
lätt att prata med, kunna lyssna, trevlig och kan prata om andra saker också. Tre av eleverna 
nämnde att det var jobbigt med många vikarier eftersom de inte hade kontroll på situationen i 
klassen. En del vikarier gör ett bra jobb, men ofta utnyttjar klassen att vikarien inte har kontroll 
på deras uppgifter. 
 
På frågan om lärare gör det de ska svarade hälften av eleverna att de flesta gjorde det och hälften 
svarade att bara vissa gjorde det. Kommentarer som kom fram var: "Ibland... ibland inte. Tar inte 
alltid tag i saker då dom ska"104 och "Nej, de är väl inte så stränga... Borde vara stängare.. Några 
har mer respekt!"105.  
 
Under intervjuerna framkom även att nio av de sexton intervjuade tyckte att skolan gav stöd, då 
eleverna behövde. Sex av eleverna tyckte att lärarna inte alltid var uppmärksam då de upplevde att 
andra elever halkat efter i skolarbetet.  
 
 
Figur 5. Elevers uppfattning om lärarnas samarbete och lika regler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beträffande frågan om lärarnas samarbete och om bestämda regler gällde på samma sätt hos alla 
svarade mer än hälften av eleverna att det inte var samma regler överallt. De flesta av eleverna 
tycker att det är viktigt att det råder samma regler överallt. Enligt intervjusvaren sa en tredjedel av 
eleverna att det inte hade så stor betydelse att det inte var samma regler, utan att lärarna själva kan 
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bestämma vad som gäller. Däremot var det viktigt att det inte var någon skillnad mellan eleverna. 
Det upplevdes som orättvist om en person inte behövde lämna in sin mobil, då alla andra gjorde 
det. En elev uttryckte sig så här: "Dom har typ samma regler...Fast vissa har en lite strängare 
version av dem"106.  
 
Enligt intervjuerna tyckte alla elever utom en att dom hade bra kommunikation med lärarna. En 
del kan prata med alla lärare, men några elever väljer bara att vända sig till vissa. "Bra 
kommunikation! Alltså.. jag pratar med dem..De lyssnar. De lyssnar på det mesta man säger"107, sa 
en elev.  
 
På frågan om eleverna hade förtroende för lärarna så svarade fyra av eleverna ja, tio av eleverna 
svarade att de hade förtroende för vissa lärare, framför allt sin mentor, medan två svarade att de 
inte alls hade förtroende för lärarna. Några av eleverna menade också att man inte pratade med 
lärarna om saker som var av en privat karaktär, utan antingen hemma i familjen eller med en 
kurator. En av eleverna som inte hade förtroende för lärare hade inte förtroende för vuxna över 
huvud taget. En elev svarar: "Ja det har jag... Om man varit inblandad i något, så kan man 
berätta...Fast man väljer vissa lärare kanske"108.  
 

6.1.5. Elevers uppfattning om relationen mellan hemmet och skolan 
Enligt intervjuerna så pratar elever och föräldrar ganska mycket om skolan. De flesta elever 
uttrycker att föräldrarna säger att skolan är viktig, frågar om läxor och påtalar vikten av 
utbildning. Sju av de tillfrågade sa att föräldrarna tyckte att skolan är bra, medan åtta av dem 
tycker att den är stökig och dålig. 
 
Figur 6. Elevers uppfattning om vad föräldrar tycker om skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hälften av eleverna svarade att föräldrarna tycker att lärarna är bra, medan den andra hälften 
tyckte att vissa inte är bra. Det fanns synpunkter om att det var för många vikarier och till och 
med att lektioner utgår då de annars varit lärarlösa. Några menade också att informationen inte 
når hemmen ibland då mail inte alltid kommer fram.  
 
På frågan hur insatta eleverna tycker att deras föräldrar är svarar alla elever att de upplever att 
deras föräldrar är insatta i skolan. De flesta går på föräldramöten och tar del av annan 
föräldrainformation. Många elever tycker att föräldrarna ofta frågar hur det går i skolan och om 
de har läxor. Alla utom en uttryckte att de får tillräckligt stöd hemifrån med skolarbetet.  
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Som många andra inlandskommuner med hög utflyttning består även denna kommun av en hög 
andel lågutbildade invånare. Undersökningar som gjorts av SCB pekar på att barn till lågutbildade 
föräldrar, d.v.s. med högst eftergymnasial utbildning klarar målen sämre än de som har 
eftergymnasial utbildning.109 Enligt elevintervjuerna framgick det att två tredjedelar av de 
intervjuade bor hos två föräldrar som båda har arbete. Två av föräldrarna håller på att utbilda sig 
samtidigt som de arbetar. Ungefär 12% (4 st.) av föräldrarna har yrken som kräver eftergymnasial 
utbildning. 
 

6.1.6. Möjliga orsaker till lägre måluppfyllelse 
Många elever tyckte att det var svårt att svara på frågan varför kommunen hade en lägre 
måluppfyllelse än riksgenomsnittet. Hälften av eleverna svarade att de trodde att det var bättre 
lärare i städerna och att elever på landsbygden ofta var mer omotiverade att gå i skolan. En elev 
uttryckte att skolorna här lätt fick ett dåligt rykte, då tidningarna bara var intresserade av att skriva 
om negativa saker. En annan elev sa att "I städerna kanske fler är engagerade och där kanske dom 
förstår mer att det är framtiden. Det är inte så många här som förstår att det är allvarligt att få 
betyg...och tänker att man hittar nog något ändå"110. Två av eleverna sa att de trodde att skolorna 
i städerna har bättre disciplin än skolorna på landsbygden. Två andra elever trodde att den fysiska 
miljön också spelade roll och att i en stad fanns det mer saker att ägna sig åt på rasterna och att 
miljön därmed nog var trevligare.  
 

6.1.7. Elevernas fritidsaktiviteter 
Enligt en intervjufråga tolkade jag att hälften av eleverna kontinuerligt håller på med 
fritidssysselsättningar. Ett flertal håller på med idrotter som fotboll, innebandy och hockey. 
Resterande har andra återkommande aktiviteter. Fem av eleverna hade tidigare hållit på med fasta 
aktiviteter, men slutat och ägnade sig mer åt sporadisk träning, fiske, vara med kamrater och spela 
TV- och dataspel.  
 

6.1.8. Framtidsvisioner 
Den sista frågan att besvara var hur eleverna trodde att de lever om tio år, var de bor och vad de 
arbetar med. Alla utom en elev tror att de kommer att bo någon annanstans än i kommunen. Nio 
av eleverna vill flytta till en stad och två till ett annat land. Framtida yrken blev ett stort urval. En 
elev svarade:  
 
 "Jag bor nog inte kvar här. Bor nog i någon större stad. Vad kan jag  
 jobba med? Elektriker eller tekniker... Kontorssittande låter så otroligt  
 tråkigt. Jag är väl inne på något tekniskt nu men om tio år kanske det har  
 kommit något nytt."111  
 

Svaren från eleverna om framtida yrken varierade väldigt mycket. Alltifrån lastbilschaufför och 
arkitekt till polis och artist.112   
 
 

7. Analys av resultat 
Jag kommer utifrån syftet att analysera elevernas skolmiljö, lärarnas kompetens och hemmets 
attityder genom de teoretiska utgångspunkterna systemteori och socialpsykologi. Jag har 
kategoriserat vissa områden i teorierna, där jag kommer att sätta studiens resultat i sitt 
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sammanhang. En svårighet är att det inte går att renodla resultatet i dessa sammanhang, då det på 
olika sätt går in i varandra. 
 

7.1. Systemteoretiskt perspektiv 
Utifrån Liljegrens och Anderssons teorier om de många olika delar som står i relation till 
varandra och skapar en helhet. Det finns därmed sällan en orsak till de situationer som uppstår i 
sociala sammanhang. En bra grupporganisation skapar bra kommunikation och tydlighet för 
eleven.  
 

7.1.1. Differentiering 
I begreppet differentiering så vill jag försöka titta på skolans förmåga att se och arbeta med den 
enskilda eleven. Det vill säga att skolan har en medvetenhet kring att alla elever har olika 
förutsättningar och därför är i behov av olika pedagogiska insatser. Med andra ord; att när en elev 
inte passar in så är det inte alltid eleven som är problemet, utan kanske skolans oförmåga att vara 
flexibel. Samtidigt är en skola en plats där en individ ingår i ett kollektiv och till viss mån måste 
anpassa sig efter gemensamma regler. Inom systemteorin talar man om vikten av att reglerna för 
samspel måste innehålla en acceptans för olikheter. Kollektivet måste ge plats för individen för 
att individen fullt ut ska acceptera kollektivets regler. Eftersom alla gruppsammansättningar är 
olika, kan det vara viktigt att man så tidigt som möjligt bestämmer gemensamt i klassen var den 
accepterade nivån bör ligga för att alla skall kunna trivas tillsammans. I alla grupper finns det 
individer som dominerar mer eller mindre på olika sätt. Vare sig detta är positivt eller negativt bör 
dessa hierarkier omprövas och diskuteras, så att inte någon styr över någon annan på ett 
destruktivt sätt. För att lyckas med dynamiken i ett klassrum är det viktigt att läraren har förmåga 
att sätta sig in i hur eleverna tänker och känner.113 
 
I intervjumaterialet kan man se att de flesta elever är tillfreds med det kollektiva sammanhanget i 
skolan. Den kritik som förs fram riktas främst mot lärares oförmåga att upprätthålla de kollektiva 
reglerna. Två av tre elever upplevde att reglerna inte upprätthölls till samma nivå av alla lärare 
utan handlade mer om den enskilde lärarens inställning än om att skapa en jämn regeltillämpning 
överlag. En viss acceptans verkade finnas hos eleverna mot att lärarna lät reglerna tillämpas 
utifrån sin egen personlighet, så länge som reglerna var konsekventa i klassrummet och att inga 
skillnader gjordes mellan elever. Här kan man se en problematik och en balansgång för läraren 
mellan att anpassa skolmiljön efter den enskilde elevens förutsättningar och samtidigt inte bryta 
ut eleven för mycket ur kollektivets ramar.  
  

7.1.2. Makt och ansvar 
I skolans värld har alla inblandade olika roller som ger dem skilda former av makt och ansvar för 
att skolans mål ska uppnås och skolmiljön fungera. Lärare har i egenskap av sin kompetens och 
sin anställning en stor makt över eleverna under deras skoltid. De kan t.ex. kräva att en elev är 
fysiskt närvarande i klassrummet, att eleven ägnar sin tid åt det läraren har beslutat och att utifrån 
sin kompetens godkänna eller underkänna en elevs insatser och resultat. Samtidigt följer med 
makten och ansvaret för att eleven erbjuds de förutsättningar som krävs för att denne ska kunna 
uppfylla kunskapsmålen som skolan satt upp för eleverna. En lärares egentliga maktanspråk vilar 
alltså på hur denne klarar att uppfylla det uppdrag som har givits av skolans ledning och i 
slutändan, av samhället. Auktoritet vilar oftast på kompetens i ett kunskapssamhälle, och en lärare 
som inte upplevs som kompetent får svårt att vinna elevers respekt och kommer därmed inte att  
upplevas som den kunskapskälla som en lärare i grund och botten ska vara. 
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På frågan om lärarnas kompetens upplevde drygt hälften av eleverna att lärarna överlag hade hög 
kompetens, både inom sitt läroområde och även en social kompetens som gjorde att man kunde 
ha en bra kommunikation med varandra. Återigen kan man se på en svårighet i lärarrollen, där en 
auktoritet ska upprätthållas gentemot eleverna samtidigt som man även ska klara av att ha ett 
kamratligt förhållande till dem.  
 
Bland aktörerna inom skolans värld finns också eleven med sin egen makt och sitt ansvar för att 
skolans mål ska uppfyllas och att skolmiljön ska fungera. I intervjuerna kring det egna ansvaret 
svarade närapå två tredjedelar att de själva var den bidragande orsaken till att lektionstid slösades 
bort. Så många som hälften av de intervjuade eleverna upplevde att de lärde sig mer hemma än 
under skoltiden, beroende på att man inte tillvaratog den tid man tillbringade inom skolans 
väggar.  
 
Var ligger ansvaret för att skolan inte lyckas bli den plats för kunskapsinhämtande som den ska 
vara? Handlar det om ett systemfel i skolan eller är det samhällets struktur som inte lyckas 
förmedla elevernas egna ansvar för att ta in den information som skolan förmedlar?  

 
7.1.3. Stresskällor 
En av frågorna handlade om elevernas fritidsaktiviteter. Syftet med frågan var att undersöka 
huruvida tidskrävande fritidsaktiviteter kunde bidra till negativ stress i form av brist på tid, energi 
och sömn. Hälften av de tillfrågade eleverna sa att de hade fritidsaktiviteter som gjorde att de var 
uppknutna vissa dagar i veckan. Den andra hälften var med kompisar eller ägnade sig åt andra 
intressen. Ingen av eleverna uttalade att deras fritidsaktiviteter skulle ha någon negativ påverkan 
på deras skolgång. Många människor idag är utsatta för ett stort informationsöverflöd, vilket gör 
att stressen ökar. Det kan därför vara viktigt att ha en balansgång i denna stimuli för eleverna, så 
att kraven hålls på en rimlig nivå. Andra stressande faktorer för eleverna kan vara arbetslöshet, 
dålig ekonomi, sjukdom och separationer som drabbar de vuxna.114  
 
En majoritet av eleverna uppfattar klassen som lite för pratsam under lektionstiden. Detta kan 
vara både positivt och negativt. En pratsam klass kan visa på att eleverna har lätt för att 
kommunicera med varandra, samtidigt som detta inte är gynnsamt för inlärningen om detta sker 
istället för att eleverna skall koncentrera sig på sina uppgifter. Lika många elever sa sig inte heller 
helt ta ansvar för att lektionstiden användes på rätt sätt.  
 
Ytterligare en aspekt på stresskällor kan vara täta lärarbyten och många vikarier. Eleverna påstår 
att både de själva och föräldrarna ser det som negativt med många vikarier, då dessa med kort 
varsel sällan är införstådda i elevernas studiesituationer. Eleverna upplever att undervisningen 
under dessa lektioner sällan går framåt och det ligger nära till hands att man inte arbetar med sina 
uppgifter, utan ägnar sig åt andra saker som inte har med skoluppgifterna att göra.115  
 
Det kan av olika anledningar drabba vissa klasser att man haft många vikarier och lärarbyten 
under några år, som kan vara omtumlande och skapa en orolig tillvaro. Liljegren menar att det 
idag är vanligt med att vuxenrelationer i hemmet ofta slutar med separationer där också korta 
relationer är vanliga, vilket gör att dessa elever kanske är än mer sårbar för förändringar i 
skolan.116 
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7.1.4. Samspel mellan skola och familj 
Enligt intervjuerna sa hälften av eleverna att föräldrar var nöjda med lärarna, medan de andra 
tyckte att några inte var bra Detta kan handla om hur läraren är i klassrummet eller eventuella 
konflikter. Enligt systemteorin ur Liljegrens och Anderssons tolkning så kan det uppstå konflikter 
mellan familjen och skolan om hur eleven skall hanteras i ett visst sammanhang och man inte 
från de båda hållen har en gemensam lösning. Det kan bli ett problem om förtroendet mellan en 
lärare och elev bryts, där de inte längre kan föra en öppen dialog.117  
 
Det framgick av elevintervjuerna att ca 12% av föräldrarna har yrken som kräver eftergymnasial 
utbildning. Enligt de studier som gjorts av SCB har man kommit fram till att barn till lågutbildade 
föräldrar har sämre förutsättningar för att klara målen i skolan.118 Detta fenomen är vanligt i 
inlandskommuner med hög avflyttning och alla elever utom en hade framtidsplaner om ett liv 
någon annanstans, där majoriteten ville bo i en stad. Troligen skapar denna negativa trend med 
arbetslöshet och avflyttning också ett förhållningssätt till skolan, som in sin tur påverkar elevernas 
prestationer.  
 
 

7.2. Socialpsykologiskt perspektiv 
Nedan presenteras det socialpsykologiska perspektivet utifrån områdena motivation och mening, 
biologiska förklarningar och självbild och motgångar.  
 

7.2.1. Motivation och mening 
Ingestad skriver att det man upplever som meningsfullt utvecklar också motivationen och att 
detta också sker i interaktion med andra. Enligt socialpsykologiska teorier kan man flytta 
perspektivet från individen och dennes egenskaper till att man kan analysera skolans metoder och 
arbetssätt. En av de intervjuade gav uttryck för att det var jobbigt att gå till skolan varje dag och 
att ingenting heller kunde motivera eller vända på inställningen. Ett utdrag ur intervjun såg ut 
som följer där den kursiverade texten är mina följdfrågor:   
  
 Jag tycker att allt går runt i en cirkel...är det bara jag som har märkt det?  
 Vadå? Att du inte kommer vidare? Nej, man gör ju inte det...man går i skolan  
 i halva livet...sedan kommer du ut..så går det i en cirkel igen, för då har du ett  
 enda jobb, så går allt runt igen. Men kan inte cirkeln se ut som att den rör sig  
 framåt då? ..Man kommer ju inte vidare för att man inte orkar lära sig efter ett tag.  
 I början... typ i femman så var det jättebra... I sexan blev det sämre.. Det går bara  
 runt! Jag har gjort det här! Är det inte för lätt då? Nej, det är utmanande! Vad hände i  
 femman, sexan? Det blev mindre och mindre nytt... Hela tiden det du redan vet...Det  
 här om Hitler och Bullshit...och historia... Det har vi ju sett på Internet och  
 allting..allt finns ju hemma... i spel typ. 1800-talet och revolutionen. Vad är roligast  
 av alla ämnen? Inget! Idrott i så fall! Alla andra  ämnen är lika tråkiga. Jag vill göra  
 det jag vill... Praktiska saker! Jag kan tillräckligt mycket matte och svenska...  
 Kristendom bryr jag mig inte alls om. Teknik kan jag... Fast jag vill inte lära mig  
 bygga en bro, för jag ska inte bygga en bro. Det är bättre på gymnasiet, för  
 då kan man välja inriktning, så borde det vara här också!119 

 
Skolverket har fört en debatt om begreppet "En skola för alla" där man även i skollagen menar 
att alla har rätt till en skola som ger rätt till individanpassat stöd. En elev som uttrycker sig som i 
citatet ovan har svårt att hitta motivation i skolarbetet och tycker att skolan innehåller för lite 
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praktik och för mycket teori. Dagens skola erbjuder inte praktik i någon större utsträckning, 
vilket gör att elever som finner större motivation i praktiskt arbete inte ges samma möjligheter 
som elever som tycker om teoretiska övningar.  

 
7.2.2. Biologiska förklaringar 
Enligt socialpsykologin har man i dagens skola kunnat hitta orsaker och lösningar i diagnoser. 
Det kan emellertid vara svårt att skilja på om läs- och skrivsvårigheter har biologiska eller 
miljömässiga orsaker. Det kan också vara svårt att definiera var gränser mellan problematik och 
diagnos går. I intervjuerna upplevde de flesta elever att de själva fick stöd då de behövde, men 
kunde däremot se att vissa kamrater halkat efter, utan någon insats från skolans håll. Docent Sven 
Bremberg menar att problembeteenden ofta i grunden handlar om kommunikationsproblem.120  
 

7.2.3. Självbild och motgångar 
Enligt Ingestad så påverkar omgivningens förväntningar hur eleverna presterar. Om dessa 
förväntningar är låga, så begränsas elevens prestationer.121 De flesta elever säger att de har ett bra 
stöd hemifrån. Föräldrarna upplevs som engagerade och går ofta på föräldramöten. På frågan om 
varför eleverna trodde att måluppfyllelsen var sämre i kommunen än riksgenomsnittet kom 
många svar. Hälften av eleverna trodde att det är bättre lärare i en stad och att elever på 
landsbygden ofta är mer omotiverade till skolarbetet. Några menade att skolorna i staden hade 
bättre disciplin än på landsbygden. Genom dessa svar kan man fråga sig hur elevernas egen 
självbild ser ut och vad den bygger på, samt hur framtidens förväntningar påverkar deras 
skolprestationer.  
 
På en av högstadieskolorna i den aktuella kommunen har det förekommit en omfattande 
förstörelse av möbler på skolan. De intervjuade eleverna tycker att det är tråkigt att det förstörs 
och de upplevde inte samma förstörelse då det tidigare funnits en vuxen som var med dem på 
rasterna. När denne slutat ökade förstörelsen igen. Detta kan ur ett socialpsykologiskt perspektiv 
kopplas till förväntningar på eleverna. Om man förutsätter att det måste finnas en vuxen som 
tillser eleverna för att man inte har högre förväntningar, så motsvarar detta också resultatet av 
deras uppförande.  
 
För elever som presterar sämre upprättas åtgärdsprogram, vilket också kan generera en negativ 
spiral. Att ständigt vara den som misslyckas, gör också att man själv känner sig misslyckad, vilket i 
sin tur kan leda till att man genom detta skapar sig en identitet av att man är den misslyckade som 
i uppgivenhet men med attityd struntar i skolarbetet.  
 
Den individuella anpassningen i form av att elever går till speciallärare eller får gå i den 
"långsamma mattegruppen" kan också utgöra en viss sortering och de blir därmed medvetna om 
att de gör en sämre prestation och får dem att känna sig misslyckade. Det är viktigt att skolan är 
tydlig med att uppvisa ett klimat där det är tillåtet att misslyckas.122  
 

 
8. Diskussion 
Detta kapitel är indelat i två avsnitt och jag kommer först att diskutera mitt val av metod, sedan 
presenteras en resultatdiskussion mot tidigare forskning.  
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8.1. Metoddiskussion 
Genom att göra kvalitativa intervjuer med eleverna med delvis öppna frågeställningar gavs en 
möjlighet att få svar som eleverna själva kunde utveckla. Syftet med att göra en kvalitativ studie är 
att synliggöra det som sker i det som ser ut att ske. Denna studie innehåller sexton elevintervjuer, 
hälften från vardera skola. På den ena av skolorna har jag själv i andra sammanhang förekommit, 
vilket skulle ses som både positivt och negativt i intervjusammanhanget. Å ena sidan kan det 
kännas lättare att bli intervjuad av någon man känner igen och man känner att man kan prata fritt, 
å andra sidan kan effekten bli motsatt och eleven känner sig tvungen att "svara rätt", snarare än 
att utgå från vad denne egentligen tycker. En till aspekt att ta hänsyn till är att denna studie 
bygger på min tolkning av vad eleverna svarat på frågorna. Feltolkningar kan ske i form av att ord 
värderas på olika sätt och att människors sätt att uttrycka sig skiljer sig, vilket kan göra det svårt 
att fånga upp skillnader mellan vad någon säger och vad någon menar.  
 
Alternativet att göra en anonym enkätundersökning föll bort på grund av att möjligheterna till 
precisa följdfrågor försvinner, samt tillfälle för eleverna att utveckla sina svar. Då frågeställningen 
i mångt och mycket berörde elevernas egna attityder och förhållande till mina frågeställningar, så 
kunde personliga intervjuer fånga upp deras uppfattningar, vilket inte en enkät skulle kunna 
förmedla.  
 

 

8.2. Resultatdiskussion 
Det finns mycket forskning kring motivation och hur den kommer att uppstå och denna studie 
har för avsikt att endast utifrån elevintervjuerna får en bild av hur eleverna ser sin skolmiljö. 
lärarnas kompetens och hemmets attityder och hur de påverkar deras skolprestationer. Att vara 
motiverad är att vilja och frågan är då hur denna vilja skall väckas hos dem som inte har den. Ett 
möte mellan lärare och elev är att se och att bli sedd. 
 
För att det skall råda balans mellan lärarens och elevens målsättning i klassrummet måste de båda 
vara medvetna om varför de är där. Läraren har ett uppdrag att skapa nyfikenhet och handleda 
eleverna i sin kunskapsutveckling och därmed vara elevens medspelare, inte motspelare. Eleven 
bör själv vara medveten om att skolan är till för hans eller hennes egen skull och att inte eleven 
endast går dit på grund av att det är skolplikt. För att inlärning skall kunna ske måste lärare och 
elev vara överens om målsättningarna. Jenner menar att motivation inte bara handlar om 
egenskaper eller vilja, utan också om ett bemötande och att det är viktigt att ha positiva 
förväntningar av eleven.  
 
För att återkomma till den förstörelse av möbler som påtalades i intervjuerna, så berättade en elev 
att det varit mycket bättre då en vuxen person var ute på rasterna. Då den vuxne personen nu 
slutat, antog eleven att detta bidrog till att saker började förstöras igen. Om det förhåller sig så att 
elever förstör mer för att det inte finns vuxna ute på rasten, så kan detta också vara ett exempel 
på självuppfyllande profetia. Om eleverna anser att det behövs vuxna för att förhindra att saker 
förstörs, så kommer de också att förstöra då den vuxne inte finns där. Effekten av besparingar 
och indragningar i skolans värld verkar inte bara få direkta kostnadskonsekvenser i form av 
trasiga inventarier och minskade resurser till elever med svårigheter. Det ser även ut som om det 
blir konsekvenser för många elevers prestationer i form av att skolmiljön påverkar motivationen 
på ett negativt sätt.  
 
 
Tidigare forskning visar på att motivationen till stor del styrs av att eleven ser sin egen potential. 
För att eleven ska nå dit måste det finnas tid för den enskilda eleven och att skolan har en 
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gynnsam atmosfär för lärande. Enligt intervjuerna tycker eleverna att skolan är viktig för att de 
ska få en bra framtid, men det är ändå ganska många elever som själva tycker att de inte tar 
ansvar för lektionstiden och man kan tolka det som att det saknas motivation. De flesta elever 
upplever att det är dåligt att lärare har olika regler i klassrummen, samt att de tycker att det är 
viktigt att lärare är bestämda. Man kan då fråga sig om disciplinen i klassrummet borde vara 
högre än den är. Flytande regler och lärare som inte är tydliga signalerar troligen till eleverna att 
det arbete som görs i skolan inte är tillräckligt viktigt. Detta betonas också av systemteorin, som 
menar att det är viktigt med en tydlig ledningsfunktion från den vuxne och att man bör sträva 
efter balans mellan eleverna både i och utanför klassrummet. Liljegren säger att det är viktigt att 
läraren har inlevelseförmåga i elevernas tanke- och känslovärld för ett lyckat pedagogsikt 
resultat.123  
 
Giota skiljer på inre och yttre motivation. Utifrån att kommunen länge legat under 
riksgenomsnittet för studieresultat kan man misstänka att eleverna saknat en inre motivation och 
kanske i första hand drivits av en yttre motivation i form av att få godkända betyg. Hon talar 
också om vikten med återkoppling till elevernas uppgifter.124 Eleverna tycker att de flesta eller 
några lärare är bra och några elever ser det som negativt med täta lärarbyten och vikarier. Det kan 
också i och med det uppstå problem med just återkoppling till eleverna.   
 
Vad blir effekterna för de elever som är ointresserade av skolan? Eftersom arbetslösheten har 
ökat under flera decennier, så är också skolgången längre. Skolan får en uppgift att både utbilda 
och förvara människor, för att de inte skall "driva omkring". Frågan är då vad detta förmedlar för 
bild till elever som inte är studiemotiverade. Kanske de lär sig att det de kan och är bra på inte är 
fruktbart i skolan. Att underkasta sig skolans regler i form av att ständigt bli avbruten i sitt arbete 
för att det är rast, underkasta sig lärarens makt kan också signalera att vissa är mer värd än andra 
och att skolan är orättvis. Är då skolan till för alla? Kanske inte om de inte passar in i mönstret av 
vad man helst förväntar sig av en elev.  
 
Enligt intervjuerna menade eleverna att föräldrarna tyckte att skolan var viktig, men hälften av de 
tillfrågade eleverna sa att föräldrarna tyckte att skolan var dålig och stökig. Anledningarna till 
detta var alltifrån en dålig yttre miljö till att skolan var slapp. På frågan vad de själva tyckte om 
skolan löd svaret lika som föräldrarna tyckte. 
 
Jag har tolkat det som att eleverna anser att de flesta föräldrar frågar dem om läxor och pratar 
ofta om skolan. Detta engagemang kan ske på olika sätt. Dels genom att påminna sina barn om 
läxor och generellt prata om hur dagen har varit. En annan aspekt är att fråga hur deras barn 
själva uppfattar skolan och att koppla dessa kunskaper till barnens egna syften och på så sätt 
förankra den kunskap de får till någon mer konkret och praktiskt. Att tala om att skolan är viktig 
är en god intention, men denna yttre motivation måste också leda till en inre motivation för 
eleven själv.   
 
De flesta elever och föräldrar tycker att några, men inte alla lärare är bra och att de gör det de ska. 
Problemet med omotiverade elever kanske snarare är en organisationsfråga. Situationen för 
lärarna skulle kunna ses som omöjlig då de skall möta den individuella elevens behov i en klass på 
tjugo elever. Om det är ett högstadium är man ämneslärare och hinner ha många olika elever och 
årskurser under en dag, som skall tillgodoses i form av rätt uppmuntran, återkoppling, 
dokumentation och uppföljning. För att få en uppfattning om hur eleven själv ser på sin 
studiesituation måste det även finnas tid för sådana samtal mellan lärare och elever. Enligt 
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Wernberg studie som bygger på bl.a. learning study och learning lesson, behöver lärarna ges tid 
till att utvärdera sitt arbete för att på så sätt kunna utvecklas och öka sin egen kompetens.125 Ges 
den tiden och finns de resurserna för att kunna svara upp emot styrdokumentens värdegrund och 
uppdrag? 
Eftersom alla komponenter enligt systemteorin påverkar helheten, så är det viktigt att skolan 
utifrån dessa aspekter kan möta eleven. Om en elev har problem hemma i familjen, kan troligen 
inte skolan påverka elevens hemsituationen, men däremot påverkar elevens hemsituation skolans 
prestationer och elevens mående. Det är därför en viktig aspekt att vara medveten om för att 
kunna möta eleven i sin tankevärld.  
 
Många av eleverna har fritidsaktiviteter, några har det flera gånger i veckan medan andra elever 
inte har någon organiserad form av aktivitet. Liljegren skriver om stresskällor och menar att i 
dagens samhälle utsätts vi ständigt för intryck och genom media målas det upp bilder av ett liv vi 
skall leva. Många lever ett aktivt liv och det är viktigt att aktivt liv inte övergår i stress. Om nu 
föräldrar och media ger ungdomar en bild av att skolan är viktig, måste den också ges ett 
utrymme för eleven. Fritidssysselsättningar är viktiga, men om de får för stort utrymme finns det 
risk att skolan hamnar i kläm för att det inte lämnas plats för sömn och återhämtning.   
 
Kommunen som jag har studerat har i likhet med många andra inlandskommuner i norr drabbats 
hårt av nya samhällsstrukturer vilket lett till nedläggningar och avflyttning. Många arbeten som 
krävde högre utbildning har gått förlorade. Ett tecken på det är att endast 12% av de intervjuade 
elevernas föräldrar innehar en tjänst som kräver högskoleutbildning. Enligt den 
utbildningssociologiska teorin som Bourdieu tecknar upp så styrs individen av sin kultur, sina 
erfarenheter och sin miljö. Kanske bidrar kulturen, erfarenheterna och miljön i kommunen till att 
skapa en samhällsattityd där den inre motivationen till studier hämmas? Om resonemanget 
stämmer, går det då att vända en sådan trend? 
  
Enligt tidigare forskning talar man om Pygmalioneffekten hos den enskilda individen där 
omvärldens syn blir en självuppfyllande profetia. Kanske man också kan se en sådan effekt på 
kollektivet i ett geografiskt område. Om man utmålas som förlorare i det nya samhället som växer 
fram, kanske det också leder till självuppfyllelse. Man ses som en förlorare och börjar agera som 
en förlorare. Många av de tillfrågade eleverna ansåg att de själva behöver ta ansvar för att lyckas 
med studierna. Man kan också fråga sig om eleverna får ta tillräcklig med ansvar själva. 

 
 
9. Slutsatser 
Syftet med denna studie var att utifrån systemteori och socialpsykologi analysera hur elever i åk 7 
och 8 i en kommun med lägre måluppfyllelse än riksgenomsnittet, beskriver sin studiesituation 
utifrån faktorer som skolmiljö, lärares kompetens och hemmets attityder. Detta diskuteras sedan i 
ljuset av den tidigare forskning som presenteras i uppsatsen. För att komma så nära förståelsen 
som möjligt bör man ta hänsyn till många aspekter. Det är dock viktigt att genom att ta del av 
dessa teorier och kanske fler hitta möjliga förklaringar och utgångslägen till ett arbete som kan 
ligga till grund för att elever och lärare skall ha ett bra arbetsklimat i skolan.  
 
Enligt intervjuerna är alla elever eniga om att skolan är viktig för deras framtids skull. Enligt 
resultaten är betygen viktiga för att man skall kunna söka den utbildning man vill och så 
småningom få ett arbete. En vikig del i att kunna nå detta mål är att lärarna är bra, samt att de 
själva måste ta ansvar för sina studier. Några av eleverna tillstod att de inte riktigt själva tog 
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ansvar för att lektionstiden användes effektivt, eftersom de ibland kände sig trötta och det kunde 
vara för pratigt i klassrummet.  
 
Den första frågeställningen i undersökningen var vilken inverkan eleverna tyckte att skolmiljön 
har för deras skolprestationer. Eleverna tyckte att klassammansättningar och 
gruppsammansättningar var viktiga. De ansåg att det var viktigt med en bra kamratanda men 
ändå en balans där arbetsron också kunde infinna sig. Enligt intervjuerna framkom det att lärarna 
i detta skede måste vara tydliga och bestämda för att få detta att fungera på ett bra sätt. Utifrån 
systemteoretiskt perspektiv är det viktigt att i gruppsammanhang vara uppmärksam på de 
hierarkier som råder i klassrummet, så att inte någon eller några styr över andra på ett destruktivt 
sätt.  
 
Enligt det socialpsykologiska perspektivet skapas motivation genom att man känner 
meningsfullhet. Eftersom några elever tycker att skolan är väldigt teoretisk behövs det nog finnas 
fler arbetssätt där teorin sätts i praktiska sammanhang, särskilt för elever som har svårt att hitta 
motivationen inom de traditionella ämneskunskaperna. De elever som har ambitionen att arbeta 
med något praktiskt som ligger långt i från den teoretiska skolans sfär, har svårt att hitta den inre 
drivkraften för att studera detta. I dagens skola blir det därmed lätt att detta perspektiv ses på 
motsatt sätt. Det vill säga att en elev som har svårt att lära in teori blir en elev i svårigheter istället 
för att skolan inte har förmåga att möta denna elev.  
 
Den andra frågan var hur lärares kompetens påverkar elevernas studiesituation. De flesta elever 
sade sig vara nöjda med några eller de flesta av lärarna om än inte alla. Något som i flera fall 
påtalades så tyckte inte eleverna om täta lärarbyten eller för många vikarier. Detta gav splittrade 
lektioner som blev mer eller mindre effektiva och klassen tenderade att ägna sig åt andra saker än 
att studera. Enligt intervjuerna så menade många av eleverna att regler tillämpades på olika sätt i 
klassrummen, vilket de flesta ansåg vara negativt, medan några tyckte att lärarna själva kunde 
bestämma över hur reglerna skulle gälla. Däremot gäller det att vara konsekvent i klassrummet, så 
att ingen skillnad görs mellan eleverna. Kommunikation och förtroende följs åt. Eleverna ansåg 
att båda sakerna var viktiga och hade några lärare som de både hade förtroende för och kunde 
kommunicera på ett bra sätt med. Det finns också elever som inte blandar ihop sina privata 
bekymmer med de som är på skolan, utan diskuterar sådant hemma eller med en kurator, då de 
inte tycker att man pratar om sådan med lärarna.  
 
Den tredje frågan behandlade hur hemmets attityder påverkar elevens engagemang i skolan. 
Många elever uttryckte att de upplever att föräldrarna är engagerade i skolan. De går på 
föräldramöten och tar del av informationen. De påtalar för sina barn att skolan är viktig och 
frågar ofta om läxor.  De flesta uppfattar att föräldrarna är nöjda med några lärare, men hälften 
av alla tillfrågade menade att föräldrarna tyckte att skolan var stökig eller dålig. Stökig i forma av 
att det förstördes väldigt mycket och många tyckte att den var dålig för att den var slapp.  
 
Mina slutsatser av denna studie är att många elever förstår vikten av att gå i skolan för att få ett 
bra yrke i framtiden, men vissa har ändå svårt att hitta sin inre motivation. De är nöjda över 
klassen och lärarna, men tycke att regler borde hållas mer konsekvent, i allfall så att de gäller alla 
på samma sätt i klassrummet. Täta lärarbyten och vikarier var inte populärt hos vare sig elever 
eller föräldrar, då detta gör att det blir stökigt i klassen, eftersom lärare arbetar på olika sätt och 
vikarierna inte är insatta i pågående moment.  
 
Många av eleverna har fritidsaktiviteter, några flera dagar i veckan, andra ägnar sig åt andra 
sporadiska intressen. Utbudet på alternativa sysselsättningar är ganska stort idag. Därmed har 
skolan mycket att konkurrera med beträffande begreppet motivation och vad som väcker den.  
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Alla elever utom en tror att de har flyttat ur kommunen om tio år. Denna inställning är troligen 
vanlig bland ungdomar, samtidigt som kommunens nedåtgående befolkningsutveckling och allt 
sämre arbetsmarknad troligen påverkar ungdomarnas framtidstro på kommunen negativt.  
 
Det som är viktiga källor både inom systemteorin och socialpsykologin till att upprätthålla 
motivation är att ställa förväntningar på eleverna, att ofta återkoppla deras prestationer och som 
lärare försöka bemöta eleverna utifrån deras egen  tankevärld. Kommunikationen mellan lärare 
och elev är också viktig och att vissa elever har problem, innebär inte att de är ett problem.  
 
Med denna studie är det möjligt att få en bild av elevernas egna attityder till skolan, vad de tycker 
är viktigt och vilka brister de upplever att skolan har. Det jag kan utläsa av resultaten är inte att 
det största problemet är dåliga lärare, utan snarare är organisationen ett problem, som gör det 
svårt för lärare att kunna möta individen på det sätt som forskningen framställer som viktiga 
faktorer. Troligen ges inte den tid och de resurser som skulle behövas för det.  
 

9.1. Vidare forskning 
Denna studie kan vara ett underlag för vidare forskning inom ämnet ut olika perspektiv. Det ena 
är att arbeta vidare på hur det övriga samhället ser på skolans funktion och hur de ser på skolans 
kvalitet. Vikten av hur skolan på ett dynamiskt sätt bör samarbeta med elev, föräldrar och övriga 
samhället. Ett annat perspektiv är att studera detta från lärares håll och hur de ser sina möjligheter 
att i praktiken kunna möta upp de rådande styrdokumentens riktlinjer. En till intressant aspekt 
kan vara att undersöka hur hemmets attityder påverkar elevers skolprestationer utifrån hur 
befolkningssammansättningen ser ut. På vilket sätt vuxnas inställning till skolan yttrar sig i en 
landsbygdskommun med hög avflyttning och arbetslöshet kontra en stad som till befolkningen 
ökar och där antalet högutbildade är fler. Ytterligare ett perspektiv är vilka drivkrafter som ligger 
bakom elevens motivation. Hur yttre motivation också blir en inre motivation, samt hur skolan 
skulle kunna bemöta elever med ett minimalt intresse för teoretiska studier.    
 
 

10. Personliga reflektioner  
Denna undersökning har under hela arbetets gång väckt en hel del frågor, vilket fått mig att 
reflektera över saker som jag inte tidigare lagt så stor vikt vid.  
 
Många elever påtalade att regler inte hölls på ett konsekvent sätt, utan att dessa skilde sig åt 
beroende på lärarna. För att en regel ska vara en regel, borde den åtföljas av konsekvens om den 
inte följs. Har skolan tydliga konsekvenser? Om en elev inte lämnar in sina uppgifter i tid eller om 
man glömmer eller struntar i att läsa på inför ett prov, vad händer då? Troligen får man 
möjligheten att göra provet vid ett senare tillfälle och i praktiken har eleven möjligheten att visa 
upp sina kunskaper när som helst innan terminens slut för att ändå få ett betyg, som visar på vilka 
kunskaper eleven besitter. När några elever kan tänja på gränserna för vad som gäller för en hel 
klass ges därmed alla olika förutsättningar för sitt skolarbete. Den motiverade arbetar och håller 
tidsplanen, medan den omotiverade kanske struntar i uppgiften och konsekvenserna uteblir. Den 
som har ansvar tar ansvar, medan den som inte har ansvar inte heller tar ansvar. 
 
Elever som har olika svårigheter i skolan, som svårt att koncentrera sig eller att anpassa sig 
uppfattas lätt som en elev med svårigheter. I takt med att diagnoser i skolan har ökat visar kanske 
detta snarare på ett skolsystem som inte har förmåga att möta dessa elever på ett tillfredsställande 
sätt. Kanske detta individualiserande lett till att de elever som behöver en tydlig struktur inte kan 
få det? Elever som behöver tydlig vägledning kanske har svårt att finna sig tillrätta i en miljö där 
informationsflödet är obegränsat, då de samtidigt skall söka sin egen kunskap.  
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Beträffande Pygmalioneffekten och att sätta etiketter på varandra kan goda intentioner också 
signalera något som är negativt. Vad vill skolan med att ha vuxna ute på rasterna? Det är inte nog 
så viktigt att det finns vuxna i barns och ungdomars närhet, men det kanske även finns en 
baksida. Detta organiserade rastvaktande som sker på skolans alla stadier har sannolikt en god 
intention, men frågan är vad som signaleras till eleverna och vad det gör med deras uppfattningar 
om sig själva. Det skulle kunna vara att vuxna inte litar till att de själva kan ta ansvar eller kan lösa 
konflikter och att det förutsätts att det måste finnas en vuxen där ute för att de inte kan sköta sig 
mot varandra och vara rädda om saker. Vad har rastvaktandet lett till? Har antalet kränkningar 
och förstörelse minskat? Eller har de kanske till och med ökat? Barn som inte får lära sig eller 
behöver ta ansvar, lär heller inte göra det! Man kan fråga sig hur detta går stick i stäv med skolans 
fostransuppdrag, där eleverna som vuxna inte kommer att omges med rastvakter eller flyttade 
deadlines. 
 
I intervjuerna kan man tolka att många elever och föräldrar är nöjda med de flesta lärare och 
tycker att skolan är viktig, men hälften av eleverna uttryckte att föräldrarna tycker att skolan är 
dålig eller stökig. Hur ser människor på skolan och hur påverkar det den allmänna uppfattningen? 
Om man säger att skolan är dålig, bygger man det på faktiska belägg eller kan det också vara en 
uppfattning som bygger på okunskap eller tidigare negativa erfarenheter? De föräldrar som har 
negativa åsikter om skolan, engagerar de sig i skolfrågor för att kunna påverka situationen? Hur 
känns det för en elev att gå till en skola som både de själva och föräldrarna anser vara dålig?  
 
Denna uppsats tar på flera ställen upp Pygmalioneffekten, förväntningar och självuppfyllande 
profetior och jag vill därmed avsluta med ett citat av en okänd person. 
 
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!126 
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Bilaga 1 

 

 
 
 
Hej och elev och föräldrar! 
 
Jag heter Linda Mattsson, bor i X och läser min sista termin på lärarprogrammet på Högskolan 
Dalarna och påbörjar nu mitt examensarbete inom området Lärares profession och elevers motivation.  
 
Under åren 1999-2007 har allt fler elever i kommunens grundskolor inte uppfyllt målen för 
godkända betyg. Även om trenden nu vänt för Ånge kommun, så ligger måluppfyllelsen 
fortfarande under riksgränssnittet, liksom i många andra glesbygds- och förortskommuner. Med 
anledning av detta kommer jag nu att göra en empirisk studie med fokus på hur eleverna 
uttrycker på vilket sätt faktorer som skola, lärare och hemmet påverkar deras motivation och 
måluppfyllelse i skolan.  
 
Denna studie kommer jag att göra i form av elevintervjuer. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt, d.v.s. att ingen annan än jag kommer att ta del av uppgifterna och data kommer att 
presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. Intervjuer och anteckningar i anslutning 
till dessa kommer efter examination av uppsatsen att makuleras. Deltagandet är helt frivilligt och 
kan när som helst avbrytas.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna i ämnet 
pedagogik. Den som är intresserad kommer sedan att få tillgång till uppsatsen i sin helhet då den 
är examinerad.    
 
För att kunna genomföra intervjuer med eleverna behöver jag ha föräldrars tillåtelse till detta. 
 
Om ni har några funderingar eller frågor är ni välkomna att höra av er! 
 
Linda Mattsson 
mail: 
tel: 
 
 
Elevens namn 
 
____________________________________________________ 
 
Jag godkänner att min son/dotter blir intervjuad 
 
Målsmans namnteckning 
 
____________________________________________________



 

 
 1 

 

Bilaga 2 
 

 
 

Frågor till elevintervju 
 
 
 
1. Tycker du att skolan viktig? Varför? 
 
2. Vad tycker du är viktigt för att lyckas bra i skolan? 
 
3. Hur tycker du att en lektion ska se ut för att den inte ska slösas bort? 
    Tar du ansvar för hur lektionstiden utnyttjas? 
    Hur lär du dig bäst? På skoltid? Hemma för dig själv?  
     
4. Vilken inverkan har dessa faktorer på hur det går för dig i skolan? 
a) Skolan  
Kompisar? Pluggkamrater?  Trygghet? Skolmiljö?  Klassrum?  Gruppsammansättning? Schema? 
Andra faktorer som jag inte nämnt? Behovet av extra stöd? Delaktighet? 
Gradera hur viktiga dessa saker är för dig på en skala 1-10 där 1 är oviktigt och 10 är mycket 
viktigt! 
 
b) Lärare 
Arbetssätt - Kompetens, Gör de det de ska? Erbjuds stöd? Samarbetar lärarna, ex. samma regler 
hos alla? Bra/dålig kommunikation och vad innebär det för dig? Förtroende för lärare? 
Gradera hur viktiga dessa saker är för dig på en skala 1-10 där 1 är oviktigt och 10 är mycket 
viktigt! 
 
c) Hemmet 
Upplevelse av föräldrars inställning till skolan/lärare? Hur insatta är föräldrarna i skolan? Är det 
bra/dåligt? Tycker du att du får stöd hemifrån med skolarbetet?  Jobbar dina föräldrar? Med vad?
  
 
5. Vad tror du att det beror på att måluppfyllelsen här i kommunen ligger under 
gränsgenomsnittet? 
 
6. Har du några fritidsaktiviteter? Hur mycket per vecka? 
 
7. Om du föreställer dig själv om tio år - hur ser ditt liv ut då? Var bor du? Vad gör du? 
 
 
 
 
 
 


