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Abstract 

The aim with this paper was to examine teachers work with pupils and their motivation for 

successful schoolwork. The purpose was to increase my knowledge in this specific field so that I 

can help my future pupils to succeed. In this study, I examined three educationalists work on the 

topic of students' motivation.  

 

The questions presented in this paper are: 

- How do educators encourage uninterested students to be motivated in their schoolwork? 

- What can the students themselves do to change their motivation for the better? 

- What measures can schools and teachers take in order to change students' motivation for the 

better? 

 

The main theoretical references are found in William Glasser and Aaron Antonovsky motivation 

and needs theories. Based on their concepts, I have structured my study and formulated the 

questions in the qualitative interviews. These questions are based from a social construction of 

relativity perspective and interpreted with the fundamental ideas of hermeneutics and 

phenomenology. 

 

The conclusions of this essay are theoretically simple but in reality extremely complex and time 

consuming, commitment is required. Educators at the studied schools listen to the pupils and 

their parents and all three parties cooperate. The teachers seek a holistic approach and are 

genuinely committed to their students. By external stimuli, namely dialog, they create 

relationships which enable discussion with the student so that they themselves can make different 

choices to achieve their dreams and goals. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

Jag som blivande lärare kommer att verka som en av kuggarna i skolans maskineri. Genast ställer 

jag mig de didaktiska frågorna: vad, hur, när och varför? Vad och hur kan jag göra för att hjälpa 

eleverna så att de klarar sin skolgång? I grundskolans Läroplan, (Lpo-94) står det att skolan i 

samarbete med hemmen skall ”främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar.”1 Skolverket2 skriver i ett pressmeddelande den 25 september 2009 om 

orsakerna till de försämrade skolresultaten. Bland annat står att läsa om segregering och att skolan 

inte längre är likvärdig. Om vi nu inte har en likvärdig skola i Sverige och jag som nyexaminerad 

lärare får en tjänst, hur kan jag då praktiskt arbeta med mina elever så att de får de baskunskaper 

och färdigheter som krävs för att aktivt kunna deltaga i samhället? Hur arbetar jag praktiskt för 

att eleverna ska utvecklas till demokratiska medborgare? Frågorna flyter ihop med mina tidigare 

erfarenheter.  

 

Som ung var jag både spelare och tränare inom lagsporten rugby. Jag var en del av ett lag och 

tillsammans strävade vi efter att uppnå gemensamma mål. Ett exempel på ett kortsiktigt mål är ett 

enskilt träningspass och ett långsiktigt mål kunde vara att vinna en turnering. Mina erfarenheter 

från den tiden har fått mig att fundera över hur skolan kan hämta inspiration från idrotten. Hur 

kan tränare motivera ungdomar att fullständigt ta ut sig fysiskt samtidigt som de tycker att det är 

lustfyllt? Skillnaden ligger i att spelarna är motiverade till sitt arbete på planen i motsats till 

skoltrötta elever som har svårt att se några mål med sin skolgång. Under min utbildningstid har 

jag diskuterat elevers egen drivkraft och motivation till skolarbete med en bekant. Denna bekant 

är tillika biträdande rektor på en friskola i södra Sverige och det är våra diskussioner som är 

upprinnelsen till denna studie.  

 

Min studie handlar således om elevers motivation till skolarbete. Jag har valt att titta närmare på 

tre elever som tidigare gått i kommunala skolor. Dessa tre elever sökte sig bort från stora 

kommunala skolor till en liten friskola. Den lilla friskolan benämns fortsättningsvis som den “nya 

skolan” och de kommunala skolorna benämns den “gamla skolan”. Gemensamt för 

undersökningens tre elever var att de upplevde sin tidigare skolgång så problematisk att de 

och/eller, deras föräldrar kände sig tvingade att agera. Eleverna upplevde att de hade ett val, 

antingen kunde de byta skola eller hoppa av grundskolan. Den “nya skolan” som eleverna sökte 

                                                
1 Lpo-94 s.14 
2 Skolverket (2009-10-20) Pressmeddelande 
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sig till var en F-9 skola som arbetade åldersintegrerat. Varje årskurs bestod av grupper om tio 

elever. Två årskurser bildade en klass och totalt på skolan gick det fem klasser med 20 elever, det 

vill säga, skolan hade totalt 100 elever.  

 

Till den ”nya skolan” kom under årskurs åtta tre nya elever. Samtliga höjde kraftigt sina betyg de 

sista åren. En av eleverna hade betyg endast i tre ämnen när hon kom på våren i årskurs åtta. På 

ett och ett halvt år lyckades den sistnämnda eleven att läsa upp alla ämnen till Godkänt med två 

undantag. En imponerande prestation. Jag har försökt att sätta fingret på framgångsfaktorerna i 

dessa elevers sista skolår. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

2.1 Syfte 

Jag skulle undersöka pedagogers arbete med elevers motivation, därför att jag ville öka mitt 

kunnande kring detta, så att jag kan hjälpa mina kommande elever att lyckas med sitt skolarbete.  

 

2.2 Frågeställningar 

Jag vill undersöka vad som kan få högstadieelever att ändra sig från att vara omotiverade för 

skolarbete, till att bli motiverade.  

 

– Hur arbetar pedagoger för att få omotiverade elever att bli motiverade i sitt skolarbete? 

– Hur kan elever själva agera för att förändra sin motivation till det bättre? 

– Vad kan skolan och pedagoger göra konkret för att förändra elevers motivation till det bättre? 

 

2.3 Avgränsningar 

Jag har valt att genomföra min studie på en skola. Studien är begränsad till att omfatta sex 

personer, tre elever och tre lärare. Det hade varit av stort intresse att även göra intervjuer på de 

skolor som de tre eleverna lämnade. Det hade möjliggjort en jämförelse av de olika skolornas 

pedagogiska förhållningssätt och metoder utifrån samma frågeställningar. Avgränsningarna är 

gjorda för att passa de givna tidsramarna. 

 

2.4 Disposition 

Under rubrik 3 Tidigare forskning summerar jag mycket kort Abraham Maslows motivationsteori, 

Aaron Antonovskys forskning samt hans KASAM-teori och William Glassers forskning om 

motivation. Vidare har jag valt ut relevanta delar av Lev Vygotskijs, Birgitta Kullbergs och  

Gunvie Möllås teorier om lärande. Avslutningsvis definieras begreppet motivation. Under rubrik 

4, Metod och material beskrivs studiens perspektiv och utgångspunkter. Här redovisar jag mitt 

ställningstagande gällande begreppet social konstruktionism samt gör en sammanfattning av 

hermeneutikens grundtanke. Vidare belyser jag Husserls kunskapsteoretiska riktning och 

begreppet fenomenologi. Jag redogör också för hur första kontakten togs med uppsatsens 

gatekeeper samt informanterna och hur intervjuerna genomfördes utifrån intervjuguiderna. Följt 

av stycken om hur intervjuerna har transkiberats och tolkats. Avslutningsvis behandlas validitet 

och reliabilitet, urval samt etiska överväganden. Rubrik 5  Resultat, där redovisas det erhållna 
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resultaten från elev- och lärarintervjuerna. Först presenteras intervjufrågan och sedan följer ett 

sammanfattande svar. Därefter följer rubrik 6, Slutsatser och diskussion där jag redogör för 

undersökningens erhållna resultat utifrån studiens frågeställningar. Vidare för jag en avslutande 

diskussion samt sammanfattar studien. Förslag på vidare forskning ligger även under denna 

punkt. Under rubrik 7  finns Källförteckningen upprättad följt av Bilagor. 
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3 TEORIER 
Under denna rubrik kommer jag att mycket kort summera Abraham Maslows motivationsteori 

samt William Glassers grundläggande behov utifrån hans motivationsteori samt hans syn på 

motivation. Mycket kortfattat kommer jag att redogöra för Aaron Antonovskys forskning och 

hans KASAM-teori. Vidare har jag valt ut relevanta delar av Lev Vygotskijs, Gunvie Möllås och 

Birgitta Kullbergs teorier om lärande. Avslutningsvis definieras begreppet motivation. 

 

3.1 Maslow och människans basbehov 

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow (1908-1970) presenterade på 1950-talet en 

motivationsteori om hur människor prioriterar sina behov. Teorin grundar sig på fem 

grundläggande behov och de är: 1) fysiologiska behov, människan behöver föda, värme, sex et 

cetera, 2) sociala behov, att vi behöver känna trygghet, säkerhet, skydd, förutsägbarhet och 

ordning, 3) behov av att känna gemenskap och tillgivenhet 4) behov av uppskattning och 

självförtroende och slutligen, 5) behov av självförverkligande. Teorins primära idé är att de basala 

behoven måste vara tillfredställda innan högre mål blir aktuella för individen. 3 

 

3.2 Glasser och människans basbehov 

Den amerikanska psykiatern William Glasser (1925) är känd för sina arbeten inom realitetsterapi. 

Glasser rangordnar sin syn på elevens grundläggande behov och de är: 1) överleva och 

reproducera, 2) tillhörighet, 3) makt, 4) frihet och 5) nöje. Vidare skriver Glasser: 

”…motivationsteorin hävdar, eftersom vi själva är de enda som kan åstadkomma detta, kan en god 

skola definieras som en plats där nästan alla elever anser att om de utför något arbete, kommer de också att 

tillfredställa sina behov så pass mycket att det blir meningsfullt att fortsätta arbeta.” 4 Glasser hävdar att all 

form av motivation kommer inifrån individen, och att vi hela tiden försöker tillfredställa ett eller 

flera av de fem basbehoven. ”Inget av det vi gör förorsakas av någon situation eller person utanför 

oss själva.”5 I alla situationer försöker vi att styra oss själva så att vi kan tillgodose våra behov, vi 

försöker även styra det som sker runt omkring oss. Glasser diskuterar makt och han menar att 

skolan sällan diskuterar behovet av makt, att bli arg är ett maktmedel som individen har för att 

styra omvärlden.6 Glasser menar att om vi i skolan kan införa makt, frihet eller tillhörighet i 

skolsituationer skulle eleverna finna arbetet roligare och då kan vi inte undgå att lära på vägen.7 

                                                
3 Maslow, A. (2009-10-20) Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/abraham h-maslow 
4 Glasser, W. (1996a) s.20 
5 Glasser, W. (1996a) s.23 
6 Glasser, W. (1996a) s.56 
7 Glasser, W. (1996a) s.33 
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3.3 Glasser och motivation i skolan 

William Glasser skriver i sin bok Motivation i klassrummet8 att alla elever lär som individer. Eleven 

är hänvisad till sig själv och det lilla som läraren har möjlighet att bistå med. Dessutom är 

eleverna utsatta för konkurrens om betyg från de övriga klasskamraterna. Ju mindre 

klasskamraterna lär sig desto bättre är det för dem själva.9 Vidare skriver Glasser att alla har 

behov av att bli älskade och under de första åren i skolan anstränger sig barnet för att glädja sina 

föräldrar och sin lärare. Detta behov av bekräftelse förskjuts med åldern och på högstadiet är det 

viktigt för tonåringen att bli omtyckt av sina kamrater. Är kamraterna omotiverade är det lätt att 

du själv dras med för att behålla kamratskapet.  

 

3.3.1 Skola utan tvång 

I Skola utan tvång lyfter Glasser fram vikten av en varm och omsorgsfull atmosfär i skolan. 

Skolarbetet bygger på kvalitativa uppgifter med eget ansvar och målet är att eleverna själva skall 

upptäcka att kunskap är ett mäktigt redskap för att höja sin livskvalitet. Lärarnas roll är att hjälpa 

eleverna att finna sin egen kunskap utan bestraffningar. Alla elever skall ha tillgång till allt som 

skolan har att erbjuda, det är upp till eleven att själv upptäcka vad som krävs för att skaffa sig en 

kvalitetsutbildning. 10 

 

3.3.2 Den kvalitativa läraren 

Glasser menar att en kvalitativ lärare är en professionell handledare som lär ut användbara 

färdigheter och som uppfyller följande sex villkor. 1) att läraren lyckas skapa en varm och 

hjälpsam klassrumsmiljö, 2) läraren skall endast be eleverna utföra nyttigt arbete, 3) läraren ber 

alltid eleven att göra sitt bästa, 4) läraren ber eleverna utvärdera sitt eget arbete och förbättra det 

5) arbete med kvalitet är alltid tillfredställande 6) Ett kvalitativt arbete är aldrig destruktivt.11 För 

att kunna genomföra ovanstående punkter behöver eleverna känna läraren och tycka om henne.12 

 

3.4 Antonovsky och känslan av sammanhang 

Aaron Antonovsky (1923-94) föddes i Amerika men emigrerade till Israel under 60-talet. 

Antonovsky är mest känd för sin bok Hälsans mysterium13 där han presenterar sin forskning och 

                                                
8 Glasser, W. 1996a) 
9 Glasser, W. (1996a) s.13 
10 Glasser, W. (1996c) s.239 
11 Glasser, W. (1996b)  
12 Glasser, W. (1996b)  
13 Antonovsky, A. (2005) 
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begreppen salutogenes och KASAM, känslan av sammanhang. Salutogenes fokuserar på de faktorer 

som bidrar och vidmakthåller hälsa mer än de faktorer som förorsakar sjukdom. Antonovsky 

utvecklade sin KASAM-teori efter en studie som gjordes för att få förståelse och insikt i vad som 

var signifikativt för känslan av sammanhang. Individer som genomgått svåra händelser hade 

uppfattat sin kris som begriplig, hanterbar och meningsfull. Dessa tre utmärkande komponenter blev 

KASAM-teorins grund. Komponenterna är även viktiga för individers fortsatta bevarande av 

hälsa och välbefinnande.14 I följande stycken redovisas Antonovskys definition av begreppen 

begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, identitetsskapande och gränser. 

 

3.4.1 Begriplighet 

Komponenten begriplighet syftar på i vilken omfattning som individen uppfattar inre och yttre 

stimuli och hur individen upplever dessa stimuli som förnuftsmässigt gripbara. En individ med 

hög KASAM förväntar sig att hon kan förutsäga kommande stimuli och att hon klarar av att 

hantera dem.15 

 

3.4.2 Hanterbarhet 

Individer med hög KASAM upplever att de är kapabla och har resurser till sitt förfogande. Det 

kan vara ett kontaktnät av personer som man litar på eller andra resurser som finns till 

förfogande då det ställs krav på individen. Individen upplever sig inte som något offer för 

orättvisor eller svåra omständigheter.16 ”Individer med ett starkt KASAM söker en balans mellan 

regler och strategier, mellan lagrad och potentiell information. Individen är inte rädd för att se 

världen som en utmaning eller vara öppen för feedback.”17 

 

3.4.3 Meningsfullhet 

Meningsfullhet uppnår individen när de känner delaktighet och engagemang. De krav och 

utmaningar som är värda ett känslomässigt engagemang är välkomna för en person med hög 

KASAM, snarare än en börda. Meningsfullhet ser Antonovsky som en motivationskomponent.18 

 

3.4.4 Identitetsskapande 

Antonovsky beskriver adolescensen som en ständig turbulens innehållande förvirring, självtvivel 

och utanförskap. Om det är så att individen har lyckats skapa sig en stark KASAM under 

                                                
14 Antonovsky, A. (2005)  
15 Antonovsky, A. (2005) s. 42 
16 Antonovsky, A. (2005) s. 45 
17 Antonovsky, A. (2005) s.56 
18 Antonovsky, A. (2005) s.46 
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uppväxten menar Antonovsky att den ”ofrånkomligen kommer att rivas upp under 

adolescensen.”19 Gemensamt för tonåren i de flesta kulturer hävdar Antonovsky, är det centrala 

problemet att bli någon och att utveckla sin identitet i en önskvärd socialkontext. Antonovsky 

delar upp tre kulturella huvudvägar som står till buds för den förvirrade tonåringen.   

1) Ett öppet men komplext samhälle som erbjuder många olika legitima och realistiska val.  

2) Den homogena, integrerande och förhållandevis isolerande subkulturen. 

3) En förödande och förvirrad sociokulturell miljö som gör det svårt att greppa tillvaron.20 

 

3.4.5 Gränser 

Ungdomarna behöver få komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet uppfyllda 

och de behöver även ha sina individuella gränser. Hur stor den individuella sfären är varierar, det 

väsentliga är att det finns livssektorer som individen uppfattar som viktiga. Lyckas individen vara 

flexibel i sin gränssättning har hon större möjlighet att bibehålla sitt engagemang. Vi ställs alla 

inför olika stressorer21 i livet och vi väljer olika copingstrategier (strategier för att klara ut 

problemet) för dessa stressorer. Har individen flexibla gränser ger detta en möjlighet att definiera 

det som sker utanför gränsen.22 

 

3.5 Vygotskij om lärande 

Leif Strandberg, författare och psykolog, skriver i sin bok ”Vygotskij i praktiken”23 att Vygotskij 

med sin teori socio-kulturell-historisk praxis menade att allt som vi lär oss genom kognitiva 

processer föregås av yttre aktiviteter. Dessa yttre aktiviteter sker i interaktion med andra 

människor i olika kulturella kontexter. ”Psykologiska processer – tänkande, talande, läsande, 

problemlösande, lärande, emotioner och vilja – är inte sprungna ur en inre mental idévärld, utan 

må förstås som aktiviteter.”24 Det vill säga, det som är avgörande för barn och deras utveckling är 

vad de faktiskt gör. De aktiviteter som leder till lärande och utveckling har fyra specifika 

kännetecken enligt Vygotskij. Det första och främsta är det sociala, att individen lär först från 

andra för att sedan omsätta det till egna kunskaper. För det andra använder vi oss av yttre 

hjälpmedel och artefakter när vi utför aktiviteter. För det tredje äger alla aktiviteter rum i olika kontexter 

med dess specifika kultur. Det fjärde kännetecknet är att aktiviteten är kreativ. Kreativiteten gör att vi 

                                                
19 Antonovsky, A. (2005) s.140 
20 Antonovsky, A. (2005) s.141ff 
21 Stressor:  ”en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under- eller överbelastning och utan möjlighet till  
   medbestämmande” Antonovsky, A. (2005) s.58 
22 Antonovsky, A. (2005) s.186 ff. 
23 Strandberg, L. (2006) 
24 Strandberg, L. (2006) s.11 
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som individer förändrar och utvecklar sin kunskaper när vi prövar och övar dem.25 Elever som är 

framgångsrika i skolan är först och främst aktiva. De skapar en relation och interagerar med 

lärare och elever samt använder sig av tillgängliga hjälpmedel. Vidare resonerar Strandberg om att 

elever har glädje av lärarens expertis men att den växelvisa processen endast kan utvecklas till äkta 

gensvar då eleven upplever ”ett vi” och att ”du” tycker om eleven.26 Vidare resonerar Strandberg 

om att interaktionen mellan lärare och elev skapar och utgör grunden för elevens inre 

motivation.27 

 

3.6 Kullberg om lärare och läranderummets betydelse 

Kullberg hävdar att ”Lärare betyder mest i elevers lärande.”28 och att en ”lärares förhållningssätt 

bestämmer elevers förhållningssätt”. 29 Kullberg resonerar om att en elev som dagligen erfar 

negativa förhållanden har lite kraft kvar till lärande. Kraft och energi kan skapas och i detta 

sammanhang tillskrivs läraren en stor betydelse. Att läraren tror på eleven och kan förhålla sig 

positiv ökar möjligheten till positiva tankar och därmed lust i lärandet.30 

 

Kullberg beskriver ett utvecklingsarbete i Kiruna där de arbetat med hemklassrum. Tanken med 

hemklassrummet var att eleverna ständigt skulle ha tillgång till rummet för självständiga studier 

eller grupparbeten. Rummet fyllde funktionen för den psykosociala verksamheten som lärandet 

och den kognitiva utvecklingen behöver. Hemklassrummet utgjorde en möjlighet till den 

distansering som läroprocessen kräver, eleven fick möjlighet att vila och när sedan eleven 

återvände till den ordinarie klassrumssituationen hade de ny energi att ta av.31 

Sammanfattningsvis menar Kullberg att under de första skolåren är hemklassrummen en 

självklarhet men att senare under skoltiden måste denna möjlighet skapas. ”Ett uppehållsrum kan 

fungera som en fysisk möjlighet till teoretisk distansering”32 

 

3.7 Möllås om motivation och delaktighet i skolan 

I Gunvie Möllås33 studie "Detta ideliga mötande" - En studie av hur kommunikation och samspel 

konstituerar gymnasieelevers skolpraktik, undersöker Möllås gymnasieelevers relationer och delaktighet 

i skolan. Dessa relationer som ligger till grund för elevernas vardag, resulterar i hur exkludering 
                                                
25 Strandberg, L. (2006) s.11 ff. 
26 Strandberg, L. (2006) s.72 
27 Strandberg, L. (2006) s.76 
28 Kullberg, B. (2004) s.112 
29 Kullberg, B. (2004) s.112 
30 Kullberg, B. (2004) s.114 
31 Kullberg, B. (2004) s.116 
32 Kullberg, B. (2004) s.117 
33 Möllås, G. (2009) s.241 
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respektive inkluderingsprocesser tar sig uttryck. Det handlar om skolan som institution och om 

hur verksamheten är organiserad, vidare om undervisningens upplägg och innehåll. Allt detta i 

kombination med individens specifika förutsättningar, behov och sociala kontext. Möllås 

framhåller vikten av relationer och betraktar ”relationer mellan individer som fundamentala i 

gestaltandet av skolpraktik”34 Det är alltså inte endast en fungerande relation mellan lärare och 

elev som är viktig utan det är även elevens delaktighet i en kamratgemenskap. Möllås menar att 

det borde vara en självklarhet att skolan arbetade med förebyggande åtgärder så att alla elever i 

skolan känner tillhörighet.35 ”Kort sagt skulle man kunna säga att vad som behövs i relationen 

elev – lärare (undervisande lärare och klassföreståndare/mentor) är tid, reellt engagemang och 

kompetens dvs både kvantitet och kvalitet.”36 

 

I sin studie finner Möllås att elevers motivation för skolarbete ökar när lärare uppmärksammar 

alla eleverna och ger dem positiv förstärkning. Möllås noterar att vissa elever behöver en 

katalysator som får igång motivationsprocessen.37 Lärarens sätt att kommunicera utgör en central 

del och är avgörande för elevernas förståelse och meningsskapande. Eleverna i studien nämner 

att pedagogen gärna får ha humor och bjuda på sig själv. Eleverna vill ta ansvar för sitt skolarbete 

och de vill få gehör för sina åsikter. Vidare tycker eleverna att lärarna ska lyssna på eleverna och 

ha förståelse och respekt för dem. För att uppnå detta krävs samtal. Möllås gör tolkningen att bli 

förstådd är inte synonymt med att slippa krav utan att bli förstådd handlar om inflytande och 

delaktighet.38 

 

Studiens slutsats är att ”individuella insatser är nödvändiga, men inte tillräckliga. Behovet av 

specifikt individuella åtgärder för många elever kan antas minska förändringar samtidigt sker i 

skolornas sätt att organisera verksamheten, undervisningens innehåll och genomförandet och om 

eleverna befinner sig i en gemenskap där de känner tillhörighet och delaktighet.”39 

 

3.8 Definition av motivation 

Per Revstedt är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Revstedt arbetar med motivationsarbete 

inom kriminalvården utifrån den humanistiska psykologin vars grundvärdering är en positiv 

människosyn. Kort innebär detta att det nyfödda barnet föds med ren godhet. Hur vi än formas 

                                                
34 Möllås, G. (2009) s.241 
35 Möllås, G. (2009) s.241 
36 Möllås, G. (2009) s.235 
37 Möllås, G. (2009) s.167 
38 Möllås, G. (2009) s.169 
39 Möllås, G. (2009) s.241 
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av vår närmiljö så finns det en positiv kärna i alla människor. Det finns inte några hopplösa fall. 

Revstedt40 menar att det finns tre känslor som individens positiva kärna behöver och de är: 

engagemang, hopp och tilltro. Den person som skall motivera måste ha ett äkta och ärligt engagemang. 

Engagemanget förutsätter en positiv människosyn som visas både i ord, handling samt tydlig 

gränssättning. Vad gäller hopp måste den som motiverar kunna förmedla känslan av att det finns 

möjlighet till förändring. Den som motiverar måste även förmedla en ärlig känsla av tilltro till den 

som skall motiveras, det vill säga, att den som skall motiveras förstår att han eller hon har en egen 

kapacitet som han eller hon kan använda sig av. 41 

 

Nationalencyklopedins definition av motivation lyder: ”motivation (av motiv), sammanfattande 

psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende. Teorier 

om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare 

än andra. De behövs för att vi skall förstå det faktum att organismer konsekvent strävar mot 

bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden. Motivationskällan kan antingen förläggas inom 

personen eller --- i yttervärlden.” 42 

 

Stensmo skriver att ”motivation är processer som sätter människor i rörelse mot bestämda mål. 

Dessa mål kan vara 1) att uppnå något, 2) att undvika något.”43 Målet med motivationsarbete i 

klassrummet menar Stensmo är att pedagogen hjälper elever att identifiera sina mål och att 

eleverna uppfattar och gör målen till sina egna. 44 I denna uppsats har begreppet motivation 

betydelsen att den är en process som ger individen inre kraft som driver individen fram mot ett 

mål. Individens motivation kan påverkas av yttre faktorer som finns i den sociala kontexten, till 

exempel lärare, kamrater och föräldrar.  

 

3.9 Sammanfattning av teorierna 

3.9.1 Eleven och basbehoven. 

Både Maslow och Glasser utgår ifrån att individen har vissa basbehov och att de måste uppfyllas i 

en viss ordning. Är inte de grundläggande behoven, de fysiologiska och sociala, uppfyllda har 

individen stora svårigheter att till exempel tillfredställa behovet av nöje och tillfredställelse. 

Antonovskys teorier fastslår att individer som känner en känsla av sammanhang bättre klarar av 

                                                
40 Revstedt, P. (2009-11-29) http://www.revstedt.se/motivationsarbete.php 
41 Revstedt, P. (2009-11-29) http://www.revstedt.se/motivationsarbete.php 
42 Motivation: Nationalencyklopedin  (2009-10-20 ) http://www.ne.se/lang/motivation 
43 Stensmo, C. (2000) s.10 
44 Stensmo, C. (2000) s.10 
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olika situationer. Vidare menar Antonovsky att tonåringen skapar sin identitet i tonåren i samspel 

med sin specifika sociala kontext.   

 

3.9.2 Eleven och skolarbete 

Glasser skriver att eleven själv är ansvarig för sin motivation, sitt lärande samt att de lär som 

individer. Glasser, Kullberg, Möllås och Vygotskij menar att en positiv relation och interaktion 

mellan lärare och elev är viktig för elevers framgång i skolarbete. Möllås och Vygotskij framhåller 

även vikten av en god kamratgemenskap som en faktor för individens framgångar. 

 

3.9.3 Glasser och Antonovskys roll i uppsatsen 

Denna uppsats gör avstamp i ovanstående teorier. Glasser och Maslow menar att individen måste 

få sina basbehov tillfredställda för att kunna fungera i sin sociala kontext. Undersökningen är 

därför strukturerad utifrån valda delar av Glassers basbehov och begreppen är: tillhörighet, makt, 

frihet och nöje samt Antynovskys teori om hur individen gör sin tillvaro: begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Dessa sju begrepp utgör rubrikerna och inriktningen på intervjuernas frågor. De 

individuella behoven kompletteras i undersökningen med Möllås, Kullbergs och Vygotskijs 

resonemang om social interaktion mellan lärare och elev och hur den sociala miljön i skolan 

påverkar eleven i sitt lärande. 

 

4 METOD OCH MATERIAL 
Nedan kommer jag först att redogöra för studiens perspektiv och mina utgångspunkter. Jag 

redovisar mitt ställningstagande gällande begreppet konstruktionism samt gör en sammanfattning 

av hermeneutikens grundtanke. Vidare belyser jag Husserls kunskapsteoretiska riktning och 

begreppet fenomenologi. Därefter redogörs kontakten med uppsatsens gatekeeper samt hur 

första kontakten togs med informanterna och hur intervjuerna genomfördes. Efter det kommer 

stycken om hur intervjuerna har transkiberats och tolkats. Avslutningsvis behandlas validitet och 

reliabilitet, urval samt etiska överväganden. 

 

4.1 Studiens perspektiv 

I denna uppsats utgår jag från ett social-konstruktionistiskt perspektiv som enligt National- 

encykopedin definieras som en samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att ”verkligheten eller 

aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig 
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interaktion och kollektivt handlande.”45 Om konstruktivism står att läsa ”konstruktivism (--'bygga 

upp', 'bygga', 'konstmässigt åstadkomma'), term inom vetenskapsteorin --- Kan man inte radikalt 

skilja mellan språk och verklighet, blir rekonstruktionen av vetenskapernas språkliga 

begreppsapparat även en konstruktion av vad de handlar om. Därför kallas denna vetenskapsteori 

konstruktiv och dess program konstruktivistiskt.”46 

 

Gällande begreppen social konstruktionism och social konstruktivism råder det en 

begreppsförvirring. Danell47 refererar till Gergen som menar att begreppen social 

konstruktionism och social konstruktivism inte längre är synonyma. ”Konstruktivisterna antar att 

konstruktionen av världen är psykologisk och äger rum i huvudet på individen. De har en 

individualistisk tradition att förklara och förstå individens handlingar. Däremot, antar 

konstruktionismen att det vi uppfattar som socialt verkligt konstrueras gemensamt.”48  

Wenneberg benämner Berger och Luckmans teorier som socialkonstruktivistiska49 medan Danell 

väljer att koppla deras teorier till begreppet socialkonstruktionism.50 Fortsättningsvis använder 

även jag mig av begreppet socialkonstruktionism för Berger och Luckmans teorier. 

 

Berger och Luckmans teori grundar sig på följande tre påståenden: ”Society is a human product. 

Society is an objective reality. Man is a social product.”51 Wenneberg kopplar ihop dessa tre 

påstående med begreppen: externalisering52, objektivisering53 samt internalisering54. Berger och 

Luckman redogör för sin teori i ett exemplet med hur vanor på sociala institutioner uppkommer. 

De menar att människors olika vanor och sociala beteenden får fast form genom att de sociala 

samspelsmönstren ständigt återkopplas. Individerna skapar unika vanor och beteenden som 

möjliggör att de kan uttryckas abstrakt.55 Denna konstruktion av vanor och beteenden 

sammanfattar Wenneberg med begreppet externalisera. I samhället har tidigare generationer 

redan skapat institutioner och när barnet föds finns det redan ett samhälle som är en objektiv 

verklighet. Barnet internaliserar den objektiva verklighetens normer och värderingar.56 Vidare 

kompletteras Berger och Luckmans teori med tesen att våra subjektiva ”uppfattningar och 

                                                
45 Konstruktionism: Johnson 2009-12-01 Nationalencyklopedin • Lång http://www.ne.se/konstruktionism 
46 Konstruktivism: 2009-12-01 Nationalencyklopedin • Lång  http://www.ne.se/lang/konstruktivism/229300 
47 Danell, M. (2006) s.30 
48 Danell, M. (2006) s.30 
49 Wenneberg, S. (2001) s.70 
50 Danell, M. (2006) s.30 
51 http://home.att.net/~allanmcnyc/peterberger.html 
52 Externalisera: Avser den process där något inre görs till något yttre. (Strandberg, L. 2006:199) 
53 Objektivera: Ge synligt uttryck (NE 20091206) 
54 Internaliserad: Införlivandet av något yttre med den egna personen. (Strandberg, L. 2006:200)  
55 Wenneberg, S. (2001) s. 36 
56 Wenneberg, S. (2001) s.72  
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kunskaper är bestämda av den sociala kontexten.”57 Vi människor strävar efter att sätta olika 

skeenden i en helhet och göra den meningsfull. När vi ställs inför fragment av skeenden fogar vi 

ihop dem och tolkar dem utifrån vår egen sociala kontext. Människorna i organisationer påverkar 

och förändrar den ständigt.  

 

Hermeneutikens grundtanke är att undersöka hur individen uppfattar sig själv och sin livsvärld. 

Utifrån den omgivning i vilken vi lever och verkar i, knyter vi alla en speciell mening till händelser 

och företeelser som sker runt omkring oss. För att få kunskap om människors livsvärld kan 

forskare leva sig in och söka förståelse för olika människors unika livsvärld. Med livsvärlden 

menar Hartman58 den kontext som ger människor och företeelser i deras omgivning mening. 

Utifrån sina egen relativa bakgrund tolkar sedan forskaren fram en subjektiv sanning. Denna 

omätbara sanning blir subjektiv eftersom vi människor tillskriver föremål och händelser mening 

utifrån den aktuella kontexten med dess sociala och kulturella betingelser.59 

 

Ett sätt att öka kompetensen kring elevers motivation är att ta lärdom av framgångsrika 

pedagogers metoder. För att kunna fördjupa mig i och skapa förståelse för hur elever och 

pedagoger tillsammans kan öka motivationen i skolarbetet valde jag att göra kvalitativa intervjuer 

med informanterna. En kvalitativ intervju håller sig inom ett visst avgränsat tema men 

eftersträvar att informanternas egna synpunkter och uppfattningar kommer fram under 

intervjun.60 Informanternas interaktion i relation till sin sociala kontext med dess specifika 

normer och värderingar utgör i sin tur fenomen. Husserls kunskapsteoretiska riktning är 

fenomenologin. ”Ett fenomen är någonting som visar sig eller framträder - Fenomenologin vill 

beskriva det som visar sig som det visar sig. Gå till sakerna själva, manar Husserl, beskriv det du 

erfar som du erfar det.”61 Husserls grundidé är att när en människa tänker eller utför en handling 

kompletterar individen upplevelsen utifrån sina egna erfarenheter och förväntningar.62  

Ambitionen var att genomföra holistiska djupintervjuer. Jag närmade mig informanterna utifrån 

mina egna erfarenheter63 och min förståelsehorisont64 för att på så vis försöka förstå individens 

                                                
57 Wenneberg, S. (2001) s.37 
58 Hartman, J. (2004) s.106  
59 Hartman, J. (2004) s.106 ff. 
60 Holme, I. och Solvang, B. (1997) s.101 
61 Carlshamre, S. 2009-11-16 Fenomenologi- försök till  en pedagogisk översikt 
62 Hartman, J. (2004) s.194 
63 Holme, I. och  Solvang, B. (1997) s.33 
64 Förståelsehorisont: Jag kan aldrig nå full förståelse för någon annan människa. Min förståelse för någon annan grundar sig på 
mina egna erfarenheter och förståelse av olika händelser och så vidare. Hartman, J. (2004) 
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upplevelse och synvinkel på fenomenet. Med fenomenologins teori som utgångspunkt så har jag 

således tolkat det som de intervjuade redan en gång har tolkat. 65 

 

4.2 Uppsatsens gatekeeper 

Uppsatsens gatekeeper, ”en betydelsefull kontaktperson för det avsedda forskningsfältet” ,66 är 

en god väninna sedan flera år tillbaka vilket kan tyckas problematiskt gällande reliabiliteten. Jag är 

medveten om att detta kan ha påverkat studiens resultat då jag sedan länge har haft kännedom 

om ”den nya skolans” och dess verksamhet. Min gatekeeper har haft kännedom om mina studier 

och mina intresseområden och vi har diskuterat skolfrågor under hela min utbildningstid. Min 

Gatekeeper har långerfarenhet av arbete inom skolan vilket jag såg som ett stor tillgång i 

sammanhanget. Då studien är tidsbegränsad och jag stod inför valet att utföra studien på ”den 

nya skolan” eller på skolan där jag genomfört min VFU, verksamhets förlagda utbildning, valde 

jag ”den nya skolan”. Det främsta argumentet för att jag valde ”den nya skolan” var att jag inte 

tidigare hade träffat de intervjuade lärarna eller eleverna. Min gatekeeper presenterade studiens 

informanter. Hade jag valt VFU´s-skolan, hade jag haft en personlig relation till både lärare och 

elever.    

 

4.3 Första kontakten med informanterna 

Min gatekeeper tog den första kontakten med elevernas föräldrar per telefon. Hon informerade 

om syfte och tillvägagångssätt för intervjun och bad om tillstånd för att sända en skriftlig 

förfrågan. Samtliga tre föräldrar gav direkt sitt muntliga godkännande. Breven skickades och 

dagen efter kontaktade jag eleverna och stämde träff med dem. Vidare informerade min 

gatekeeper om att rektor och två lärare hade undervisat samtliga tre elever. Till dessa tre delade 

jag personligen ut intervjuförfrågan –samtliga tre tackade ja.  

 

4.4 Intervjuerna 

4.4.1 Intervjusituationen 

I ett försök att balansera upp makten så att de intervjuade eleverna skulle känna sig trygga och 

bekväma inledde jag intervjuerna med att bjuda på en fika. Två elever intervjuades på den “nya 

skolan” och en på elevens nuvarande skola. Intervjuerna med eleverna och rektor har genomförts 

i södra Sverige. Två av intervjuerna med lärare har skett via telefon på grund av tidsbrist och det 

                                                
65 Hartman, J. (2004) s.195 
66 Kullberg, B. (2004) s.15 
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geografiska avståndet. Intervjuerna tog i genomsnitt 15 minuter att genomföra, där den längsta 

var 18 minuter och den kortaste 12 minuter lång. 

4.4.2 Intervjuguiden och dess rubriker 

Som arbetsredskap upprättades två intervjuguider,67 en för eleverna och en för lärarna. 

Intervjuguiderna konstruerades i enighet med en halvstrukturerad intervju.68 Det vill säga 

intervjufrågorna höll en hög grad av standardisering69 och frågorna ställdes i samma ordning. 

Båda intervjuguidernas frågor utgick från Glassers och Antonovskys teorier om människans olika 

behov.70 Guiderna var strukturerad och temat för frågorna var begränsade utifrån följande 

rubriker: tillhörighet, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, makt, frihet och nöje. Alla informanterna 

fick svara på samma frågor utifrån respektive guide i största möjliga mån. Intervjuguidens frågor 

höll en låg grad av strukturering vilket gav informanten större möjlighet att fritt svara på frågorna 

utifrån dennes egna unika erfarenheter .71 Vid några tillfällen ledde detta till att informanten 

svarade på följdfrågan i samband med huvudfrågan. Svarsutrymmet var dock inte maximalt, som 

till exempel vid en journalistisk intervju, då temat för frågorna var begränsade.  

 

4.4.3 Transkribering 

Intervjuerna spelades in digitalt och transkiberades på dator. Vid transkriberingen kombinerade 

jag så kallad ordagrann återgivning och redigerad återgivning.72 Med ordagrann återgivning menar 

jag att intervjuerna nedtecknades ordagrant i enighet med informanternas ordföljd och tempus. 

Gällande interpunktion efterstävade jag att följa informanternas tonfall i största möjliga mån. 

Den redigerade återgivningen innebär för studien att jag ändrade talspråk till skriftspråk då 

informanterna talade med skånsk dialekt. En avvägning gjordes om den dialektala förvanskningen 

skulle inverka på slutresultatet mot de tidsvinster som förenklingen innebar. Till exempel skrev 

jag de istället för dom och alltså istället för asså. Vidare valde jag att markera varje replik med den 

intervjuades initial i förnamnet samt kolon. Pauser73 markerades med: … och känsloyttringar 

markerades inom hakparentes. Vid de tillfällen då informanten och intervjuaren talade 

överlappande, markerades detta genom en inskjutande replik. De transkiberade intervjuerna är 

dokumenterade i enighet med The Text Encoding Initiative, (TEI) utifrån Du Bois förlaga.74 De 

transkiberade intervjuerna finns som bilaga: 6-11. 

                                                
67 Hartman, J. (2004) s.281 se bilaga 3 och 4 
68 Hartman, J. (2004) s.281 
69 Standardisering: frågorna var bestämda i förväg för att de skulle bli likriktade. 
70 Glasser, W. (1996a) s. 20 Antonovsky, A. (2005) 
71 Patel, R. och Davidsson, B. (2003) s.71 
72 Svenska språknämnden (2000) s.35 
73 Johansson, S. (1995) s.82  
74 Johansson, S. (1995) s.83 
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4.4.4 Tolkning av intervjuerna 

När transkiberingen var slutförd sorterades informanternas svar under respektive fråga i 

intervjuguiden. Svaren på frågorna tolkades och sammanställdes. Vidare har intervjuerna kodats 

genom att värdeord har kategoriserats utifrån intervjumallens rubriker se bilaga 5.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Vid en kvalitativ undersökning är validitet och reliabiliteten75 två parametrar som hänger ihop. 

Validiteten i en kvalitativ studie innefattar noggrann redovisning av hela processen för 

undersökningen. Forskarens ambition är att upptäcka företeelser att skaffa sig förståelse för 

fenomenet samt att tolka detta. Dennes egen förförståelse och tolkning ingår även i 

undersökningens validitet. Reliabiliteten för undersökningen utgörs av tillförlitlighet och tydlighet 

till den unika situationen. 76 Intervjuerna genomfördes på elever som hade slutat på skolan och 

inte längre hade någon beroendeställning till skolan eller de intervjuade lärarna. Intervjuerna 

genomfördes fem månader efter att eleverna avslutat årskurs nio. Intervjuerna spelades in med 

diktafon. Inga noteringar gjordes under samtalet, detta för att informanterna skulle känna sig så 

bekväma i situationen som möjligt. Alternativet att filma intervjuerna valdes bort utifrån 

ovanstående beaktanden, trots att ett filmat material förmodligen hade gett ett bredare underlag 

till undersökningen. 

 

4.6 Metodkritik 

En begränsning i undersökningsmetoden var att intervjuaren snabbt måste skapa ett förtroende 

mellan sig själv och informanten för att informanten skulle våga dela med sig av sina erfarenheter. 

Hur objektiv intervjuaren än ansträngde sig för att vara kom intervjuarens förförståelse att prägla 

uppfattningen om undersökningsobjektets livsvärld. Detta kallar Hartman för en 

horisontsammansmältning vilket gav en relativistisk sanning.77 En relativistisk sanning innebär att 

studiens sanningar är en blandning av informanten och intervjuarens föreställningar och grundar 

sig på jämförelser. En relativistisk sanning är inte absolut.  

 

Två av intervjuerna genomfördes per telefon och vid dessa intervjuer har gester och miner inte 

blivit en del av min tolkning utan där har endast tonfall och röstläge präglat min tolkning. 

Tidsramarna för uppsatsen har beskurit utrymmet för förstudier och utförligare intervjuer samt 
                                                
75 Hartman, J. (2003) s.44 
76 Patel, R. och Davidsson, B. (2003) s.103 
77 Hartman, J. (2004) s.189 
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grundligare bearbetning av materialet. Likaså har tiden för att distansera sig från arbetet varit 

begränsat vilket innebär mindre reflektion kring tolkningar och slutsatser. 

 

Intervjufrågorna utgick från Glasser och Antonovskys begrepp och de ställdes i en viss ordning. 

Både intervjuare och informant uppfattade några av frågorna som konstlade och konstruerade då 

de inte föll naturligt in i samtalet. Detta störde intervjuns naturliga samtal och flyt. Intervjuaren 

lämnade då tillfälligt intervjuguiden och broderade ut och ställde om frågan så att den bättre 

skulle passa in i sammanhanget. Sannolikt har inte detta påverkat intervjuernas utfall då alla 

informanter trots detta fick liknande frågor för att intervjuerna skulle kunna bli jämförbara. 

 

4.7 Urval 

Inledningsvis hade jag via min gatekeeper informerats om elever som för mitt syfte utgör en 

intressant grupp individer. Urvalet var inledningsvis begränsat till två enskilda elever och två av 

deras pedagoger. Efter samtal med min gatekeeper visade sig att det fanns möjlighet att utöka 

antalet informanter från fyra till sex. Denna ökning av informanter välkomnades då det gav ett 

större underlag för undersökningen. 

 

4.8 Informanterna 

Under denna rubrik presenteras informanterna. Informanterna i undersökningen har samtliga 

fiktiva namn. Elevernas namn börjar på E och lärarnas namn börjar på L. Gemensamt för det tre 

intervjuade eleverna är att de har kommit till den ”nya skolan” till årskurs åtta. De har alla tidigare 

haft en problematisk skolgång och av olika skäl vägrat att återvända till sina tidigare skolor.  

 

4.8.1 Elsa 

Elsa är en sexton år gammal flicka som nu går på gymnasiet – hon läser Naturvetenskapligt 

program med musikinriktning. Till årskurs åtta bytte Elsa från en skola med 400 elever till den 

“nya skolan”. Orsaken till skolbytet var att Elsa inte trivdes i klassen och att hon var deprimerad 

vilket ledde till hög frånvaro. Elsas föräldrar föreslog då ett skolbyte. 

 

4.8.2 Eva 

Eva är en sexton år gammal flicka som nu går på gymnasiet och på programmet Hotell- och 

restaurang. Till vårterminen i årskurs åtta bytte hon från en skola med 320 elever till den “nya 

skolan”. Eva hade hög frånvaro och behövde bryta från sina dåvarande kamrater. Främst var det 
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pappan drev igenom skolbytet, men även Eva insåg själv att hon var tvungen att byta skola för att 

kunna gå ut skolan med godkända betyg. 

 

4.8.3 Erik 

Erik är en sexton år gammal pojke som läser Naturvetenskapligt program på gymnasiet. Erik 

bytte skola i årskurs sex och kom ny till skolan liksom alla andra elever, skolan hade runt 350 

elever. Under två år blev han utfryst för att hans pappa är invandrare. Erik bestämde själv att han 

skulle byta skola medan pappan inledningsvis tyckte att han skulle gå kvar. ”…jag sa: - kan jag 

inte byta så skiter jag i det, då går jag inte till skolan.” Under sommaren inför årskurs åtta blev 

bytet klart till den “nya skolan”. 

 

4.8.4 Lisa 

Lisa är en 55-årig kvinna. De senaste tio åren har hon haft befattningen rektor på den “nya 

skolan”. Tidigare har hon arbetat som lågstadielärare med behörighet för årskurs ett till sju, 

sammanlagt har hon 30 års yrkeserfarenhet från skolvärlden. På skolan undervisar Lisa som lärare 

i svenska och religion i årskurserna sex till nio, engelska i årskurs tre till fem. Lisa undervisade de 

tre eleverna i svenska och religion. 

 

4.8.5 Lena 

Lena är en 37-årig kvinna som är behörig lärare i musik och engelska. I musik undervisar hon 

från förskoleklass till årskurs nio och i engelska från årskurs sex till nio. Sammanlagt har hon varit 

yrkesverksam i tio år varav de senast åtta åren har varit på den “nya skolan”. Lena undervisade de 

tre eleverna i musik och engelska. 

 

4.8.6 Leif 

Leif är en 38-årig man och behörig lärare i idrott och samhällsorienteringsämnena. I idrott 

undervisar han från årskurs fyra till årskurs nio och i SO från årskurs sex till nio. På den “nya 

skolan” har han arbetat i sex år och sammanlagt har han varit yrkesverksam i åtta år. Leif 

undervisade de tre eleverna i SO och idrott. 
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4.9 Etiska överväganden 

För att säkerställa kravet på ett korrekt etiskt förfarande utgick jag från Vetenskapsrådets 

riktlinjer för forskningsetik78. Gällande skyddskravet för individen övervägde jag det förväntade  

kunskapstillskottet mot möjliga negativa risker för de intervjuade samt tredje person. Min avsikt 

var att säkerställa det etiska förfarandet både lång- och kortsiktigt.  

 

Brevet till de omyndiga informanterna, även kallat intervjuförfrågan,79 innehåller syftet med 

intervjun och den intervjuades del i arbetet. Vidare framgick att deltagandet var helt frivilligt och 

att det när som helst kunde avbrytas. I brevet framgick att det var jag som skulle genomföra 

intervjun samt mina kontaktuppgifter. Detaljer om det praktiska genomförandet redovisades och 

information om att materialet hanteras strikt konfidentiellt. Målsman gav först sitt muntliga 

samtycke och sedan skriftligt80. De intervjuade eleverna informerades även de muntligt per 

telefon och påmindes även innan intervjuns start att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Inga beroendeförhållanden förelåg mellan den intervjuade och den som intervjuades. 

 

Kravet på konfidentialitet är uppnått genom att allt insamlat material är omarbetat så det är 

omöjligt att identifiera de enskilda individerna. De digitalt upptagna intervjuerna förvaras inlåsta i 

intervjuarens bankfack. Insamlade uppgifter kommer endast att användas i denna rapport. De 

intervjuade informerades vid intervjutillfället att de kommer att få ett exemplar av den färdiga 

rapporten postat till sig. 

 

Intervjuaren kontaktade de myndiga informanterna direkt. Intervjuförfrågan81 skiljer sig från de 

omyndigas brev om intervjuvförfrågan genom att det inte beskrev intervjuförfarandet lika 

ingående. I övrigt gjordes samma etiska överväganden och samma information lämnades till de 

myndiga informanterna. 

 

                                                
78 Vetenskapsrådet, (20091111) http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 
79 Intervjuförfrågan, elever, se bilaga 1. 
80 Förvaras tillsammans med övrigt konfidentiellt material. 
81 Intervjuvförfrågan, lärare, se bilaga 2. 
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5 RESULTAT 
Under denna rubrik redovisas det erhållna resultatet från elev- och lärarintervjuerna. Först 

presenteras intervjufrågan och sedan följer att sammanfattande svar. Jag har valt att slå ihop 

frågorna och svaren gällande begriplighet och hanterbarhet då de var lika i sin utformning. 

Respektive redovisning avslutats med en kort sammanfattning. 

 

5.1 Elevintervjuer 

5.1.1 Tillhörighet 

Hur har du blivit bemött under din skolgång? 

En elev tyckte att hon blivit trevligt bemött på båda skolorna. Två av informanterna valde att ta 

upp negativa exempel från sin gamla skolor.  

 

Eva: ”…. lärarna bryr sig inte lika mycket på en stor skola. Lärarna gör ju mycket, de är de som 

måste motivera en. Alltså se till att man gör det man ska. Men det gör de inte på en så stor 

skola. Ja varför ska dem bry sig om de får ju sin lön ändå ju.” 

 

I den “nya skolan” upplevde de att de har fått mer hjälp av lärare och att dessa ägnade mer tid åt 

eleverna. De framhöll även att det var mer personligt och att eleverna kunde prata med lärarna 

och att de skapade en relation. Samtliga tre elever anser att den stora skillnaden mellan deras 

tidigare skolor och den “nya skolan” låg i storleken.  

 

5.1.2 Begriplighet och hanterbarhet  

Vad tyckte du om de olika ämnena i skolan? Om någonting var svårt, hur fick du hjälp? 

Elsa och Erik hade under hela skolgången lätt för skolarbete och hade inte upplevt att de har  

behövt något större stöd. Elsa svara på frågan: 

 

Elsa: ” Om man frågade lärarna så försökte de att hjälpa till så gott de kunde. Just det har 

fungerat rätt bra.” 

 

Eva som sökte hjälp för matematiken uttrycker en stor besvikelse över att hon inte fick någon  

hjälp på den “gamla skolan”. Eva hade tidigare bristande motivation för skolarbetet och hade  

därmed större kunskapsluckor än de andra. I följande citat berättar Eva om hon kände när hon  
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blev testad i de olika ämnena på den nya skolan. 

 

Eva: ”Ja jag fick ju göra små test och sånt, för att kunna se hur mycket jag kunde och sånt.--- Det 

kändes jobbigt först. För när jag kom till denna skolan då var jag inte så. Du vet ju. Jag 

hade ju knappt gått i skolan ju. Så det kändes konstigt, jag ville ju inte göra en massa prov 

jag skämdes. Jag kunde inte gångertabellen eller någonting.”  

 

5.1.3 Meningsfullhet  

De arbetsuppgifter ni fick i skolan, har du haft nytta av dem sen du slutade? 

Samtliga elever ansåg att de hade nytta av det stoff de tillgodogjort sig i grundskolan. De kände 

sig alla väl förberedda inför studierna på gymnasiet. Elsa nämner historia som allmänbildning och 

räknar upp basfärdigheter som att läsa, skriva, ordkunskap och matematik som nyttiga kunskaper. 

Elsa tar även upp ett exempel från sin ”gamla skola” där hon anser att de fick fördjupa sig väl 

mycket i Kristendom, men är för övrigt nöjd med stoffet. 

 

5.1.4 Makt 

När du gick sista åren på högstadiet, tycker du att lärarna lyssnade på vad du tyckte? 

Samtliga elever tyckte att de kunde prata med lärarna på den “nya skolan” och att de lyssnade på  

vad eleverna tyckte. De upplevde att de kunde påverka sitt lärande, Erik berättar: 

  

Erik: ”Alltså jag tycker, som jag sa innan det är en så pass liten skola så man har bra kontakt med 

lärarna, och alla eleverna tillsammans också. Så jag  tycker faktiskt att de lyssnade rätt 

mycket. man kan påverka mycket mer. När man är på en liten skola istället för på en stor.” 

 

Blev du arg på någon lärare någon gång så att du kände… 

Elsa är den enda eleven som nämner att hon blivit arg på någon lärare och detta hände på den 

”gamla skolan”. Hon beskriver den läraren som oengagerad i sina elever och att dennes  

betygssättning var slumpmässig. 

 

Hände det att du blev arg här på skolan (”den nya skolan”)? 

De konflikter som eleverna nämner var mellan elever. Erik svarar: ”…nej någon gång blev det 

kanske någon konflikt med en elev. Det är klart det händer alltid ju, men inget allvarligt, det löste 

ut sig.” Elsa minns att hon blev arg på avslutningsdagen då någon hade kastat ut alla skorna 

nedför trappan. Eva däremot hade flera konflikter med elever.  
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5.1.5 Frihet  

Berätta hur du tycker att arbetsuppgifterna var i skolan. Hur minns du prov och läxor?  

Eleverna uppfattar arbetsuppgifter, läxor och prov på helt skilda sätt. Eva satt kvar en till fyra  

gånger i veckan och fick extra hjälp för att klara G i matematik. Elsa hade inga problem med 

arbetsuppgifter och Erik efterfrågade svårare uppgifter kontinuerligt för att nå MVG i så många  

ämnen som möjligt. 

 

5.1.6 Nöje 

När du tänker tillbaka på grundskolan, hur tycker du att det var? 

Två av de tre informanterna hade positiva minnen från den sista skoltiden. Elsa som varit  

sjukskriven stora delar minns det som en jobbig period. 

 

5.1.7 Slutkommentar 

Har du något som du vill tillägga? 

Som avslutningsord på intervjun sa Eva att hon tycker det är viktigt att lärarna orkar stötta och 

motivera eleverna hela tiden. Erik ger uttryck för sin besvikelse och berättar ett minne från den 

”gamla skolan”. Erik och hans föräldrar hade haft flera kontakter med rektorn för att försöka 

ändra på hans utsatta situation. På sommaren när han skulle lämna tillbaka nycklarna kände 

rektorn inte igen honom utan han blev tvungen att presentera sig.  

 

5.1.8 Sammanfattning av elevintervjuerna 

De tre eleverna tyckte att de blev mer personligt bemötta och att lärarna lyssnade på eleverna på 

den “nya skolan”. Vidare upplevde de skolarbetet som meningsfullt och att de har haft nytta av 

kunskaperna de fick med sig från hela grundskolan. Läxor och prov uppfattade eleverna på helt 

skilda sätt, elevernas ambition och förkunskaper var därmed avgörande. Eleverna upplevde att de 

hade haft en bra tid på den “nya skolan” genom den goda relationen till skolans personal och 

eleverna.  

 

5.2 Lärarintervjuer 

5.2.1 Tillhörighet  

Gjorde du något speciellt för att de tre eleverna skulle känna tillhörighet? 

Lisa framhåller att de tre elevernas situation såg mycket olika ut när de kom till den “nya skolan”.  
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Lisa hade täta träffar med föräldrarna till flickorna. De träffades minst en gång i månaden och 

hade telefonkontakt oftare. Lisa poängterade vikten av att tala klarspråk och att vara tydlig samt 

att stå för vad man säger. Generellt för skolan var att lärarna snabbt skapade en relation till 

eleverna, de tog sig tid att prata med eleverna. Leif poängterade att han försökte vara tydlig med 

beröm och att det var viktigt att skapa en bra trygg atmosfär och att det var okej att misslyckas. 

Han visade och uttryckte tydligt för eleverna när något var kul men även om det var något som 

var fel. När skolan fick en ny elev så informerades klassen och några elever utsågs till att vara 

särskilt observanta och att vara den nya eleven behjälplig. Deras uppgift var att se till att den nya 

eleven kom in i gemenskapen. Leif som var mentor till Erik berättar att de inledningsvis hade 

många möten med syftet att bygga upp Eriks självförtroende. All personal på skolan vinnlade sig 

om att hålla en tät kontakt med en ny elev tills eleven hade funnit sig tillrätta och kommit in i 

gemenskapen. Lena talar om skolan som familjär och att skolan präglas av en trygg och positiv 

atmosfär. 

 

5.2.2 Begriplighet 

Hur gjorde du för att göra stoffet begripligt för just dessa tre elever? 

Leif påpekar att just de här tre eleverna inte var några bra exempel då de hade lätt för skolarbete,  

dessa tre elevers problem handlade inte om stoffet. Lena menar att genom de små klasserna ser  

pedagogen de eleverna som utmärker sig lättare, detta leder till att hon kan anpassa  

arbetsuppgifterna så att de utmanar eleven. Två av eleverna var bra i engelska. För att de skulle  

ges möjlighet att visa hur duktiga de var fick de till exempel i uppgift att via skype82 intervjua en  

advokat i USA. Lena berättade att hon ofta utgick från elevernas egna intressen när hon  

planerade nya arbetsområden för att senare leda in dem på det avsedda området. De tre  

pedagogerna ansåg att småskaligheten gjorde det lättare för dem att finnas tillhands och ge  

feedback till eleverna. De små klasserna gjorde även att lärarna snabbare kunde se var och hur de  

skulle sätta in extra resurser för att alla skulle följa med i undervisningen. 

 

5.2.3 Hanterbarhet 

När du märkte att något var svårt hur gjorde du då för att de skulle kunna hantera problemet? 

Lisa hade praktisk undervisning men också en rektors ansvar för sina elever och därmed en  

holistisk syn (helhetssyn) på eleverna. nedan beskriver hon hur hon inledningsvis hanterade Elsas  

situation: 

                                                
82 Skype: realtidskommunikation via internet. De båda parterna filmas digitalt med en liten kamera som visas på mottagarens 
datorskärm. ”Man pratar med varandra och ser varandra på datorkärmen utan fördröjning.” 
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Lisa: ”Så hela första terminen var hon ju knappt här. Vi möttes, hon kom hit , vi pratade, orkar du läsa detta är det 

bra, ring när du kan göra proven. Hon ringde och hörde av sig. Hon kom hit gjorde proven och fortsatte. Sen 

termin två kom hon.” 

Lenas svar visar på att hon tänkte på lektionssituationer och att hennes funktion på skolan var att  

praktiskt genomföra lektioner. 

 

5.2.4 Meningsfullhet 

Vad gjorde du för att de teoretiska uppgifterna skulle kännas meningsfulla för dessa elever? 

Leif som undervisade i SO utgick från läroboken, men engagerade eleverna på olika sätt i sin  

undervisning genom varierande undervisningsformer. Till exempel blandade han teoretiska  

genomgångar med rollspel, studiebesök, grupparbeten och individuella uppgifter. 

 

5.2.5 Makt 

Fick de tre eleverna vara med och bestämma hur deras skolarbete skulle läggas upp? 

Gemensamt för lärarna var att eleverna var med och bestämde hur de skulle redovisa vad de hade 

lärt sig inom de olika arbetsområdena. I övrigt var det lärarna som styrde vilket stoff som de 

skulle tillgodogöra sig. 

 

 

 

Ändrade du ofta din planering för att anpassa den för de tre eleverna? 

Lisa berättade att när de tre eleverna först kom till skolan fick de genomgå en scanning för att  

kartlägga deras kunskaper och eventuella kunskapsluckor. I de fall som det endast fanns fragment  

användes dessa som utgångspunkt när lärostoffet anpassades. De tre elevernas kunskaper  

varierade mycket. Lisa påpekar även att läromedlen idag är väl anpassade till läroplanen och det är  

därför svårt att göra anpassningar. Däremot fick eleverna arbeta hårt med hjälp från lärarna för  

att de skulle kunna nå målen. 

 

5.2.6 Frihet:  

Hur tror du att de tre eleverna upplevde skoluppgifterna? Berätta hur du gjorde med läxor och prov. 

Två av pedagogerna använde sig sällan av läxor, däremot arbetade de i treveckorsperioder med 

olika ämnesområden där eleverna fick tydliga instruktioner om hur arbetet skulle redovisas och  

vilket resultat som krävdes. Lena berättade om hur olika eleverna var, Eva och Elsa behövde  

hjälp med att söka stimulans i motsats till Erik som efterfrågade extrauppgifter och sökte  

bekräftelse på att han arbetade på rätt sätt. Två av de tre pedagogerna nämnde att de på skolan  
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hade lyckats med att skapa en trygg miljö där det var positivt att studera. 

 

5.2.7 Nöje  

När du tänker tillbaka på tiden du hade dessa tre elever, hur minns du den? 

Samtliga tre pedagoger mindes elevernas tid på skolan som något mycket positivt. Samtliga 

upplevde att eleverna kände sig trygga och accepterade på skolan av både lärare och elever. 

 

5.2.8 Slutkommentar 

Har du något som du vill tillägga? 

De tre pedagogerna framhöll vikten av att skapa en god relation till eleverna. En framhåller att  

gott samarbetet med föräldrarna är av största vikt. En annan faktor som de såg som viktig var  

skolans storlek och att de på skolan hade lyckats skapa en trygg atmosfär. 

 

5.2.9 Sammanfattning av lärarintervjuerna 

Lärarna bemötte eleverna utifrån respektive elevs specifika behov och de vinnlade sig om att 

eleven snabbt kom in i gruppen. En fördel med skolan var att den var liten och att det därmed 

blev lättare att upprätthålla en god och tät kontakt mellan lärare och elever. Lärarna tog sig tid 

och pratade med eleverna, samtalen handlade ofta om framtiden och elevernas framtidsdrömmar. 

Undervisningens upplägg följde till stor del läromedlen men undervisningsförfarandet var 

varierande för att hålla eleverna engagerade. När en elev kom efter i skolarbetet erbjöds 

extraundervisning. Elever med hög kapacitet och ambition erhöll extra fördjupningsuppgifter. 

Skolarbetet var inrutat och hade klara, tydliga mål och kriterier för respektive arbetsområde. 

Lärarna mindes skoltiden för dessa tre elever som mycket positiv, då de på kort tid sett en stor 

förändring hos eleverna till det bättre.  

 

5.3 Intervjuernas värdeord 
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Under mitt arbete med intervjuerna noterade jag ett antal värdeord. Dessa ord är plockade från 

intervjuerna och har inte mätts i förhållande till totala antalet ord eller på något annat sätt vidare 

analyserats. Dessa ord har helt enkelt listats i enlighet med intervjuguidens rubriker och 

sammanställts i en alfabetisk lista, se bilaga 5. De har inte tolkats eller grupperats, till exempel 

hade liten skola och få elever kunnat hamna på samma rad men jag har för översiktligheten skull valt 

att inte göra så. Dock har vissa ord fått något tillägg för att bli förståeliga för läsaren, till exempel: 

delaktighet/elev, för att skilja på delaktighet syftandes på elev eller föräldrar. Syftet med 

förteckningen var att söka ett mönster 

eller en tendens. I sammanställningen 

fann jag fyra uttalanden som 

förekommer oftare än andra och av 

både lärarna och eleverna och de är: ta 

sig tid, tillhörighet, liten skola, och 

pusha/stötta, se diagram 1.  

Diagram 1.  

De vanligaste förekommande uttrycken i 

intervjuerna, samt hur många gånger de 

förekommer. Se bilaga 5. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

I min undersökning har jag haft för avsikt att undersöka vad som kan få högstadieelever att ändra 

sig från att vara omotiverade till att bli motiverade för skolarbete. Nedan diskuterar jag 

undersökningens erhållna resultat utifrån tidigare angivna teorier. Vidare kommer en 

sammanfattning och slutligen förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Hur arbetar pedagoger för att få omotiverade elever att bli motiverade i 

sitt skolarbete? 

 

Rektor poängterade att klara raka besked och tillit var två nyckelfaktorer som de arbetade mycket  

med på skolan. Lärarna var tydliga med vilka regler som gällde och att de menade vad de sa. 

Om en elev inte skötte sin skolgång fick elevens handlande omedelbara konsekvenser. Detta  

tillvägagångssätt får stöd i Maslows motivationsteori,83 människans behov av att känna trygghet, 

säkerhet och ordning. Lärarkollegiets konsekventa och enhälliga agerande skapade möjlighet att  

kunna förutsäga konsekvensen av ett positivt eller negativt agerande. både för eleven och lärarna. 

 

Vidare arbetade pedagogerna på skolan mycket med tryggheten i skolmiljön. De vinnlade sig om  

att skapa en positiv och trevlig atmosfär. Leif var mycket snabb med att poängtera att det var 

viktigt att skapa en generös miljö där det var tillåtet att misslyckas. Detta stöds av Glassers84 teori  

om vikten av en varm och omsorgsfull atmosfär i skolan. Vidare menar Antonovsky att individen  

uppnår meningsfullhet när hon känner delaktighet och engagemang 85, vilket också kan kopplas  

till Leifs utsaga. Under adolesensen söker och utvecklar individen sin identitet och bekräftelsen  

från kamrater är därför en viktig parameter i utvecklingen.86 För att pedagogen skall lyckas med  

gränssättning87 och att skapa en skolmiljö där elever ges utrymme att vara sig själva, förutsätter  

det att eleverna och lärarna har en god relation. Eleverna måste känna att han eller hon är  

omtyckt av läraren. Vygotskij88 betonar vikten av social interaktion mellan elever och lärare  

eftersom han menar att interaktionen utgör grunden för elevens inre motivation. Möllås studie  

visar på samma slutsats, att positiv förstärkning och engagerade pedagoger kan ge elever hjälp i  

motivationsprocessen. 

                                                
83 Maslow, A. (2009-10-20) Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/abraham h-maslow 
84 Glasser, W. (1996c) 
85 Antonovsky, A. (2005) s.46, Möllås, G. (2009) s. 241 
86 Glasser, W. (1996a) s.16ff. 
87 Antonovsky, A. (2005) s.186ff. 
88 Strandberg, L. (2006) s.72 
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Per Revstedts89 tre nyckelord: engagemang, tilltro och hopp går att applicera på skolans  

praktiska arbete vad gäller att motivera och stärka elevers självförtroende. På den “nya skolan”  

hade kollegiet medvetet arbetat med att skapa ett klimat där det var positivt att studera. Till  

exempel berättade Leif om hur han hade möte efter möte med sin mentors  

elev Erik. Samtalen  

gick ut på att prata om vad Erik hade lyckats med för att bygga upp hans självförtroende. Leifs  

engagemang lyfte upp alla bra saker som Erik gjorde och så småningom omvandlades misstron  

till tilltro. Lisa säger i intervjun: - ”Och när vi sa till honom, du är begåvad! Och han litade på det!  

Och han svalde det och blev begåvad.” Vidare samtalade lärarna med eleverna om deras framtid  

och framtidsdrömmar. Lärarna visade på möjligheter till vidare studier och vad det innebär för  

vuxenlivet. I dessa samtal visade pedagogerna att det finns hopp, men att eleven själv måste  

arbeta för att kunna uppfylla sina mål. 

 

6.2 Hur kan elever själva agera för att förändra sin motivation till det 

bättre?  

De tre intervjuade eleverna insåg själva att de var tvungna att bryta med sin gamla skola och få en  

nystart i en annan social kontext. Eleverna och deras föräldrar tog själva beslutet om skolbyte.  

Genom denna förändring var eleverna redan inställda på att ge den “nya skolan” en chans. Enligt  

Glasser kommer all motivation inifrån individen och vi strävar efter att tillfredställa våra  

basbehov90.  

 

Den “nya skolan” möjliggjorde för eleverna att vara delaktiga i besluten om hur de olika  

arbetsområdena skulle redovisas. Eleverna fick själva till en del vara med och utforma  

undervisningen och de fick ta ansvar för hur de skulle planera och arbeta på lektionerna för att  

nå de uppsatta målen. Genom att eleverna blev delaktiga i redovisning av sina kunskaper hade de  

makt över sitt eget arbete och de uppfyllde då ett av de basbehov som Glasser91 tar upp.  

Stensmo92 poängterar vikten av att eleverna uppfattar målen med uppgifterna och gör målen till  

sina egna. Uppsatsens socialkontrutionistiska perspektiv visar här på att eleverna sätter ihop olika 

handlingar och skeenden till en meningsfull helhet. Eleverna sammanfogar  och tolkar olika 

fragment och skapar på så vis den ständigt föränderliga institutionen skolan.  

 

                                                
89 Revstedt, P. (2009-11-29) http://www.revstedt.se/motivationsarbete.php 
90 Glasser, W.(1996a) s.23 
91 Glasser, W. (1996a) s.19 
92 Stensmo, C. (2000) s.10 



 34 

6.3 Vad kan skolan och pedagoger göra konkret för att förändra elevers 

motivation till det bättre?  

 

Samtliga pedagoger beskrev hur de inom sina respektive ämnesområden var engagerade i  

eleverna. Musikläraren stannade periodvis stannade kvar och lät elever spela enskilt eller repetera  

i band. SO-läraren arrangerade olika studiebesök och rektor såg till att hon fanns tillgänglig för  

samtal och läxläsning. Gemensamt för skolans lärarkollegium var att de skapade goda relationer  

till eleverna genom samtal och aktiviteter. De ansträngde sig för att lyssna på eleverna och  

skapade på så sätt tillit. I ovanstående ser vi hur pedagogerna arbetar i enlighet med Antonovskys  

KASAM- teori.93 Med stöd av läraren får eleven yttre stimuli för att strukturera arbetsuppgifterna  

och göra dem begripliga. Lärarna och kamraterna på skolan utgör ett kontaktnät som eleven kan  

använda sig av när hon eller han behöver. Den starka vi-känslan som skolan hade arbetat fram  

gjorde skolarbetet meningsfullt då eleverna kände sig delaktiga och engagerade.  

 

Pedagogerna och eleverna återkom ständigt i intervjuerna om fördelarna med den lilla skolan.  

Småskaligheten gjorde att alla kände alla. Det var lätt för nya elever att komma in i gemenskapen,  

känna tillhörighet och bli omtyckt för den han eller hon var. Leif berättade om hur de pratade  

med Eva när hon först kom, ”klappade om henne och så vidare. Och då kunde hon utnyttja sin  

kapacitet på ett annat sätt.” Lena framhöll att: ”Även om det inte är den lugnaste atmosfären här  

på skolan så är det ändå på något sätt hjärtligt.”[---] ”De (eleverna) vet att vi känner dem alla där,  

det blir familjärt, det blir som en familj för dem” Möllås med flera94 lyfter fram vikten av goda  

relationer mellan elev och lärare och eleverna sinsemellan för att uppnå delaktighet och  

tillhörighet. Dessa relationer kan i sin tur kan leda till ökad motivation för skolarbete. 95  

 

Kullberg konstaterar krasst att en ”lärares förhållningssätt bestämmer elevens förhållningssätt.”96 

Relationen mellan lärare och elev skapades genom samtal som hjälpte eleverna att skapa sina  

individuella livssfärer. Vid de tillfällen som eleven ställdes inför olika typer av stressorer97, till  

exempel ett svårt arbete i skolan så fanns läraren tillgänglig för att lyssna på eleven. Tillsammans  

så redde de ut eventuella problem och eleven blev delaktig i att lösa problemet. Pedagogen visade  

hur eleven kunde finna konstruktiva lösningar, så kallad copingstrategi,98 ut ur problematiken. 

                                                
93 Antonovsky, A. (2005) 
94 Möllå, G. (2009), Antonovsky, A. (2005), Strandberg, L. (2006), Kullberg, B. (2004), Glasser, W. (1996a) och Maslow, A.  
   (2009-10-20) 
95 Möllås G. (2009) s.241 
96 Kullberg, B. (2004) s.112 
97 Antonovsky, A. (2005) s.58 
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På frågan om lärarna lyssnade tar Eva upp att lärarna förklarade och motiverade varför det  

var viktigt med skolarbetet. Evas kommenterar på slutet av intervjun när jag frågar om hon hade 

något att tillägga svarar hon utan att tveka. Lärarna hade motiverat henne till skolarbete och  

hjälpt henne att skapa framtidsdrömmar, de visade henne möjliga vägar till att uppfylla sina mål.  

 

Gällande lektionsarbetet utgick lärarna ofta från elevernas intressen, till exempel integrerade  

Lena musiktexter med ämnet engelska. Pedagogerna varierade sin undervisning och såg till att  

eleven gjorde de uppgifter som just den individen hade nytta av. När de tre eleverna kom nya  

gjordes det först en scanning för att kartlägga kunskaper och kunskapsluckor. Utifrån det gjordes  

anpassningar och stoffet koncentrerades till det som lärarna ansåg att eleven hade mest nytta av.  

De duktiga eleverna fick uppgifter som utmanade dem så att de fick tillfälle att känna sig duktiga.  

Småskaligheten gjorde att pedagogerna hade tid för eleverna och att de hann sätta in stöd i tid om 

så behövdes. Pedagogerna tillämpar tre av Glassers villkor:99 1) en hjälpsam klassrumsmiljö, 2) att 

läraren ber eleverna utföra nyttiga arbetsuppgifter och 3) att läraren ber eleverna göra sitt bästa.  

 

Tydliga ramar och strukturer hjälpte eleverna att hitta motivationen till skolarbetet. Lisa säger: 

”Skolan är inrutat med områden, det låter ju väldigt negativt men för någon som har varit ute på  

drift under en lång tid eller någon som har varit sjuk under en lång tid. Eller som Erik då som har  

mått jättedåligt. Så tror jag också att det kan kännas skönt att nu kan jag beta av de här bitarna  

och lyckas.” Maslow tar i sin behovsstege upp människans behov av ordning och struktur på steg  

två. Uppfylls inte de grundläggande stegen blir det svårt för individen att gå vidare till nästa nivå. 

 

6.4 Samarbete med föräldrarna 

En viktig del vad gäller elevers motivation för skolarbetet är föräldrarna. I min undersökning 

hade jag inledningsvis helt bortsett från detta faktum.   

 

Två av de tre pedagogerna framhöll mycket tidigt i intervjuerna föräldrarnas delaktighet i att de 

tre eleverna lyckats med att vända sin skolgång från negativ till positiv. Lisa, rektorn på skolan 

redogjorde för hur hon inledde samarbetet med de tre eleverna och deras föräldrar. Först och 

främst skapade Lisa en relation där hon inledde med: ” Jag lovar att jag ska göra allt jag kan för 

att hjälpa ert barn.”---” Jag är här för ert barn. Hör av er när ni vill, här är mitt telefonnummer.” 

Vidare var hon mån om att bekräfta föräldrarna som experter på sitt barn. Lisa markerade att 

                                                                                                                                                   
98 Antonovsky, A. (2005) s.58 
99 Glasser, W. (1996) s.19 



 36 

hennes roll var att vara expert på skolans del. För att de skulle lyckas med elevens skolarbete så 

krävdes det att skolan och föräldrarna samarbetade. I de fall som det krävdes höll hon en tät 

kontakt med föräldrarna. Det var möten minst en gång per månad och telefonsamtal minst en 

gång i veckan. 

 

Föräldrarna ingår rimligen i Maslows100 och Glassers101 två första punkter som handlar om 

överlevnad och sociala behov. Likaså tar Antonovsky102 upp individens behov av ett kontaktnät 

av pålitliga personer. Det är inget som säger att dessa personer behöver vara individens föräldrar, 

men det är generellt ofta förekommande att föräldrar har en nära relation till sina barn. Lisa var 

noga med att lyssna på både barn och föräldrar och ta hänsyn till deras åsikter och önskemål. 

Hon hävdar att det är föräldrarna som är proffs på sina barn. Lisa tyckte sig uppleva att lärare 

ofta hävdar sin professionalitet och sin rätt att bestämma i sin profession. 

 

Avslutningsvis tog Leif upp de tre elevernas föräldrar som exempel ”som efter skoltiden faktiskt 

kom hit och var otroligt tacksamma, för engagemanget som lades ner på de här eleverna så att de 

gick ut från denna skolan med bra betyg.” Detta citat visar på ömsesidig respekt mellan hem och 

skola och även en bekräftelse från föräldrarna till lärarna. 

 

6.5 Metoddiskussion 

Vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna har jag eftersträvat att inte låta min förförståelse 

påverka studien. Jag är dock införstådd med att mina tolkningar av de undersökta fenomen är 

färgade av min förförståelse och mina erfarenheter. Ur ett perspektiv har det varit till fördel att 

jag inte tidigare hade träffat informanterna. Detta innebar att jag inte hade någon uppfattning om 

dem utan att det är intervjuernas stoff som blir mitt tolkningsunderlag. Ur ett annat perspektiv så 

hade jag kanske fått djupare kunskaper om detaljer och känslor om vi varit mer bekanta. När jag 

har transkriberat och lyssnat på intervjuerna minns jag intervjusituationerna och de tonfall och 

tonlägen som inte har förmedlats genom transkiberingen. Dessa tonfall blir självklart en del av 

min upplevelse och vidare en del av min tolkning när jag bearbetat materialet. Vid 

intervjutillfällena försökte jag skapa en trevlig intervjusituation för att få informanterna att känna 

sig bekväma. Detta resulterade i, för studien, en del ovidkommande småprat och kommentarer 

från min sida.  

                                                
100 Maslow, A. (2009-10-20) 
101 Glasser, W. (1996a) 
102 Antonovsky, A. (2005) 
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Intervjuerna är ställda till informanter som har lyckats. Följden av detta blir att de svarar positivt 

på frågorna eftersom jag har frågat hur de har upplevt situationen. Studien har inte haft som 

utgångspunkt att lyfta det som var mindre bra på elevernas tidigare skolor utan det primära syftet 

har varit att vaska fram framgångsfaktorer.  

Inledningsvis sorterade jag in respektive citat under respektive fråga i redogörelsen av både i elev- 

och lärarintervjuerna. Men då det blev omfångsrikt och föga mer talande valde jag att bilägga 

intervjuerna. Genom detta förfarande tröttar jag inte läsaren i samma utsträckning utan läsaren 

får en mer lättillgänglig sammanställning av informanternas svar under respektive fråga.  

 

6.6 Avslutande diskussion 

Upprinnelsen till denna studie grundade sig på mina funderingar om hur lärare praktiskt verkar 

för att få elever motiverade till skolarbete. Jag har undersökt hur framgångsrika pedagoger arbetar 

konkret i skolan.  

 

När jag påbörjade mina studier på lärarutbildningen var jag inne på att jag skulle skriva en manual 

till mig själv som lärare. Mina barn köpte en bok som jag skulle samla alla smarta tips i. Jag 

frågade samtidigt en väninnas mamma som varit verksam lärare i många år om hennes 

pedagogiska knep, hon svarade kort och gott på finlandssvenska: – ”Det handlar om att etablera 

en relation.” Utifrån denna studie och dess teoretiska förankring så har hon helt rätt. Det som har 

förvånat mig med studien är dess teoretiskt sett enkla resultat, när jag påbörjade arbetet var min 

tanke att jag skulle hitta trixen och de fiffiga knepen som pedagogerna använder för att lyckas 

med motivationsarbete. Nu vet jag bättre. 

 

Både Maslow och Glasser talar om människans basbehov.103 Ett av Glasser basbehov är makt. 

När individen blir arg är detta ett maktmedel som kan styra individens omvärld. Men vad händer 

när en individ som är introvert och har låg status blir arg? Har han eller hon möjlighet att plötsligt 

bryta ut i ilska för att styra sin omvärld? En tyst och blyg person kan istället vända sin ilska inåt 

och en introvert ilska kan ta sig helt andra uttryck. Glasser tar inte upp det perspektivet. I den 

”nya skolan” ger pedagogerna eleverna möjlighet och tillfällen att diskutera och bearbeta sina 

känslor i samtal. Lärarnas lyhördhet leder till att eleverna känner sig trygga och respekterade samt 

att de har möjlighet att påverka sin skolsituation.  

 
                                                
103 Glasser, W. (1996a), Antonovsky, A. (2005) 
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I sin bok Motivation i klassrummet menar Glasser att elevernas lärande är hänvisade främst till dem 

själva och att läraren endast bidrar med en liten del. Dessutom är de konkurrensutsatta av sina 

klasskamrater och han menar att detta skulle vara något negativt. Jag vill påstå att denna 

konkurrenssituation kan vara negativ för vissa elever men mycket positiv för andra. Elever som 

är vana att tävla i till exempel idrott kan istället se konkurrensen som motivation för att öka 

arbetsinsatsen för att nå högre resultat. Det är vanligt förekommande att skolklasser med 

idrottsprofil är högpresterande.104 Kan det vara så att elever som är vana att sträva mot ett mål i 

andra sammanhang kan applicera dessa till skolan och därmed har lättare att se meningen med 

arbetsuppgifterna i skolan? Vidare menar Glasser att det är vikigt att alla elever har tillgång till allt 

som skolan har att erbjuda för att på så sätt själva upptäcka vad som krävs för att skaffa sig en 

kvalitetsutbildning. När Glasser skriver att allt som skolan har att erbjuda låter det enkelt. Varje 

skola har sin struktur och präglas av de olika individerna i skolan. Vissa skolor är framsynta, 

entreprenöriella och håller sig á jour med dem senaste forskningen medan andra skolor är mer 

traditionella och håller fast vid gamla strukturer. En dynamisk skola, där eleverna ges möjlighet 

att använda sin nyfikenhet och kreativitet och där pedagogerna vågar prova nya grepp, tror jag 

kan ge eleverna många olika möjligheter vilket är bra för vissa elever. Men jag tror även att det är 

viktigt att det ges möjlighet till fördjupning inom vissa delar, vilket kan vara möjligt på en mindre 

dynamisk skola som har tydliga ramar och strukturer. Genom fördjupning når eleven en högre 

kvalitet på sina kunskaper vilket kan leda till att självkänslan växer. Den självkänslan är en av 

nyckelbitarna under tonårstiden när identiteten utformas; Antonovsky menar att det finns tre 

huvudvägar för tonåringen att välja. Jag vill tillägga att det finns många olika avtagsvägar som 

löper parallellt och stigar som korsar varandra.  

Resultatet i denna studie visar på hur grundläggande den sociala interaktionen mellan lärare och 

elev och mellan elever är för att eleverna ska klara av skolarbetet. Jag tror inte att lärarna på den 

“nya skolan” är bättre pedagoger än de tre elevernas före detta lärare, däremot tror jag att 

storleken på skolan möjliggör en helt annan typ av relation mellan elev, lärare och föräldrar. På 

den “nya skolan” är ingen anonym utan alla känner alla och lärarna träffas flera gånger varje dag i 

lärarrummet. Beslutsvägarna blir kortare och de kan arbeta effektivare vilket är till fördel både för 

lärare och elever. De olika parametrarna: en tillåtande och trygg skolmiljö, tillhörighet och tillit 

utgör enligt studien och teoretikerna det mest basala. Uppfylls inte dessa bitar är det svårt även 

för duktiga elever att lyckas med skolarbetet. De tre elevernas utsagor bevisar att alla de sociala 

bitarna måste vara på plats innan även de mest begåvade eleverna kan utnyttja sin kapacitet till 

fullo.  
                                                
104 Idrottsprofilerna till exempel på Broängsskolan i Tumba samt Björkebyskolan i Järfälla. 
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Behovet av att känna sig omtyckt och att bli bekräftad är viktigt när tonåringen skall skapa sin 

unika identitet. Gruppen och den sociala kontexten inverkar på individen. Det är den sociala 

kontextens normer och värderingar som eleven internaliserar och som bidrar till att han eller hon 

”blir någon”. Studien visar på hur lärarna via förtroliga samtal visar vägen för att eleven skall 

känna hopp och tilltro. När det föreligger problem för eleven i skolan har föräldrarna stor 

betydelse för lösningen av problematiken. Föräldrarnas betydelse är en parameter som jag 

inledningsvis bortsåg från. Av studien framgår att det är först när skolan, eleven och elevens 

föräldrar samarbetar och stöttar varandra som de tillsammans kan genomföra förändringar till 

elevens fördel. 

 

Det som den “nya skolan” har lyckats med är att skapa en tillåtande atmosfär med hög tolerans 

för alla individers olikheter. En av lärarna benämner skolans atmosfär som hjärtlig och familjär. 

Denna atmosfär finns inte där av en tillfällighet, utan jag tolkar den som en högst medveten 

strategi från skolledningens sida. Alla lärarna arbetar metodiskt med att skapa ett bra 

klassrumsklimat med trygga ramar och regler. Att alla elever skall bli sedda är ett ledord som 

genomsyrar den dagliga verksamheten. Skolan är en ständigt föränderlig institution och 

pedagogens roll är komplex, vilket leder till att varje enskild skola utvecklar sin specifika kultur 

och särprägel.   

 

6.7 Slutsats 

Slutsatsen för denna uppsats är teoretiskt mycket enkel, men i praktiken är det ytterst komplext 

och kräver tid och engagemang. Det som pedagogerna på den “nya skolan” framgångsrikt gör 

dagligen är att de lyssnar på eleverna och deras föräldrar och att alla tre parter samarbetar. 

Pedagogerna eftersträvar en holistisk syn och är genuint engagerade i sina elever. Pedagoger kan 

endast komma med yttre påverkan, motivationen måste komma inifrån individen. De tar sig tid, 

de skapar relationer genom samtal om framtidsdrömmar och diskuterar om hur eleven själv kan 

göra olika val för att realisera sina drömmar och mål. Som jag ser det är den största 

kvalitetsskillnaden att den “nya skolan” är liten och därmed har lättare att samla lärarna till ett 

team och få dem att arbeta mot samma mål. Detta leder till att kollegiet förhåller sig och 

kommunicerar samma värderingar och mål till elever och föräldrar. Skolans trivselregler är 

utarbetade tillsammans med eleverna och elevernas delaktighet genomsyrar hela verksamheten. 

Skolledningens prestigelösa hållning medverkar till den stämningen. På luncherna agerar de mat- 

och diskpersonal och de rycker även in i fritidsverksamheten om det behövs. Alla individer på 

skolan blir sedda och är viktiga ingredienser för skolan oavsett vilka sysslor de utför. Ledningens 
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delaktighet i verksamhetens alla delar bidrar till förståelse och skapar den goda miljön på skolan –

– en miljö som gör eleven trygg, delaktig och motiverad för skolarbete.  

 

6.8 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra samma intervjuer med de tre elevernas ”gamla lärare”. 

Jag antar att det är skillnader, men vilka är skillnaderna och varför? Vidare skulle det vara 

intressant att på ”den nya och de gamla skolorna” mäta hur mycket tid som avsätts samt effekten 

av detta.  
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BILAGOR 
Bilaga 1, Intervju förfrågan, elever 

Till Målsman Eleven   Huddinge 2009-10-21 

 

Hej! 

Jag heter Ulrika Sundback och är lärarstudent på Södertörns högskola. Just nu håller jag på med 

mitt examensarbete och undersöker elevers motivation till skolarbete. Jag vill därför intervjua två 

före detta elever och två lärare från “nya skolan”. 

 

Min fråga till er är: får jag ert tillstånd intervjua Eleven om hennes skolgång på “nya skolan”. Jag 

vill undersöka vad det var som gjorde att hon lyckades så bra. Inga namn kommer att nämnas i 

uppsatsen, allt material kommer att hanteras strikt konfidentiellt. Deltagandet är helt frivilligt och 

kan när som helst avbrytas.  

 

Så här kommer intervjun att gå till:  

Intervjun kommer att vara som ett samtal mellan Er dotter och mig. Vi kommer att prata om vad 

Er dotter och lärarna gjorde för att hon skulle lyckats i skolan. Det tar cirka 45 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in på band så att jag kan lyssna på den flera gånger.  

 

Jag kommer att vara i på “nya skolan” den 2-6 november, vecka 45. Det skulle betyda mycket för 

mitt arbete om jag fick möjlighet att genomföra intervjun. Jag hoppas på ert medgivande och att 

Er dotter vill hjälpa mig. Vänligen returnera svaret i bifogat svarskuvert. Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ulrika Sundback 650712-1306 

Trehörningsvägen 31 

141 45 Huddinge 

073-6006660 

Godkännande 

Jag ger härmed mitt tillstånd till att Ulrika Sundback får intervjua min dotter Eleven. 

 

…………………………………………………………………………………………………  

Datum  Underskrift   Namnförtydligande 
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Bilaga 2, Intervjuförfrågan, lärare 

Till 

Lärare på “nya skolan”    Huddinge 2009-10-21 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Ulrika Sundback och är lärarstudent på Södertörns högskola. Just nu håller jag på med 

mitt examensarbete där jag har för avsikt att undersöka elevers motivation till skolarbete. Jag vill 

därför intervjua två före detta elever och två lärare från “nya skolan”. Med anledning av detta 

söker jag härmed ditt tillstånd en 45 minuter lång intervju. Intervjun kommer att spelas in på 

band. Självklart kommer allt material att hanteras strikt konfidentiellt. Deltagandet är helt frivilligt 

och kan när som helst avbrytas.  

 

Under vecka 45 kommer jag att vara i på “nya skolan”. Det skulle betyda mycket för mitt arbete 

om jag fick möjlighet att genomföra intervjun. Jag hoppas på Ditt medgivande. Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ulrika Sundback 650712-1306 

Trehörningsvägen 31 

141 45 Huddinge 

073-6006660 

 

 

Godkännande 

Jag ger härmed mitt tillstånd till att Ulrika Sundback får intervjua mig. 

 

…………………………………………………………………………………………………  

Datum  Underskrift   Namnförtydligande 

Vänligen returnera svaret i bifogat svarskuvert.  
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Bilaga 3, Intervjufrågor till eleverna 

Namn:  

Ålder: 

Kön:  

Vad gör du nu? 

När du gick på högstadiet så bytte du skola. Varför gjorde du det? 

Hur skiljer sig skolorna åt?  Antal elever/lokaler osv. 

Tillhörighet  

Hur har du blivit bemötta under din skolgång? 

 Av elever? Av lärare? 

 Var det något som du tyckte var speciellt bra eller dåligt? 

Begriplighet 

Vad tyckte du om de olika ämnena i skolan? 

 Om någonting var svårt, hur fick du hjälp?  

 Av vem/vilka fick du hjälp? 

Hanterbarhet 

När det var uppgifter som var knepiga, vem frågade du då? 

 Vad eller hur gjorde läraren för att du skulle förstå uppgiften? 

 Vad eller hur gjorde dina kompisar ? 

Meningsfullhet 

De arbetsuppgifter ni fick i skolan, har du haft nytta av dem sen du slutade?  

Kan du ge ett exempel ? 

Makt  

När du gick sista åren på högstadiet, tycker du att lärarna lyssnade på vad du tyckte? 

Tycker du att eleverna fick vara med och bestämma?  

Hände det att du blev arg i skolan någon gång?  

Fick du någon lärare att ändra sig någon gång? 

Frihet  

Berätta hur du tycker att arbetsuppgifterna var i skolan. 

Hur minns du prov och läxor? 

Nöje  

När du tänker tillbaka på grundskolan, hur tycker du att det var? 

Finns det mer du vill säga om ditt skolarbete?  

Finns det mer du vill säga om din tid på högstadiet? 
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Bilaga 4, Intervjufrågor till lärare 

Namn:   Ålder: 

Kön: 

Befattning: 

Antal yrkesverksamma år: 

Antal år på skolan: 

Undervisnings ämne: 

 

Tillhörighet  

Hur gör du för att eleverna skall känna tillhörighet i klassrummet och i skolan? 

Gjorde du något speciellt för att de tre eleverna skulle känna tillhörighet? 

 

Begriplighet 

Hur gjorde du för att göra stoffet begripligt för just dessa tre elever? Ge exempel, berätta. 

 

Hanterbarhet 

När du märkte att något var svårt hur gjorde du då för att de skulle kunna hantera problemet? 

 

Meningsfullhet 

Vad gjorde du för att de teoretiska uppgifterna skulle kännas meningsfulla för dessa elever? 

 

Makt  

Fick de tre eleverna vara med och bestämma hur deras skolarbete skulle läggas upp? 

Ändrade du ofta din planering för att anpassa den för de tre eleverna?  Ge exempel. 

Blev eleverna arga någon gång under skoltiden? Av vilken anledning? 

 

Frihet  

Hur tror du att de tre eleverna upplevde skoluppgifterna?  

Berätta hur du gjorde med läxor och prov. 

 

Nöje  

När du tänker tillbaka på tiden du hade dessa tre elever hur minns du den? 

Har du något som du vill tillägga? 
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Bilaga 5, Sammanställning av kodade värdeord 

Positiva kommentarer: 
        
Tillhörighet Lisa Lena Leif Elsa Eva Erik Antal 
Att bli sedd   1   1     2 
Bekräfta föräldrarna i deras roll 1           1 
Beröm     1 1     2 
Bry sig     2   1   3 
Delaktighet /elev 1           1 
Delaktighet/föräldrar 1           1 
Dialog   1         1 
Familjärt   2         2 
Få elever på skolan       1 1   2 
Hjärtligt   1         1 
Jag litar på dig 2           2 
Liten skola   3 2   1 2 8 
Lyssna 2         1 3 
Lätt att få kompisar         2   2 
Ok att vara sig själv       1     1 
Okey att misslyckas     1       1 
Omtyckt/trivsel     1     1 2 
Personligt       1     1 
Prata/samtala   2 1 1    2 4 
Pusha stötta 1 1   1 3 1 7 
Relationer, goda 1         2 3 
Samarbete 2 1         3 
Ta i hand   1         1 
Ta sig tid  1 5   1   2 9 
Tar eleven ansvar 1       2   3 
Telefonkontakt 2           2 
Tillgänglighet 4           4 
Tillhörighet     2   1 5 8 
Tillit 2           2 
Trygghet 1           1 
Tät kontakt 4           4 
Summa kommentarer per person: 26 18 10 8 11 16 89 
        
Begriplighet Lisa Lena Leif Elsa Eva Erik  
Betygssnurror i färg visuellt   1         1 
Extra hjälp 1           1 
Jag visar dig 1           1 
Klara besked/tala klarspråk 2           2 
Stöd när det behövs   1         1 
Summa kommentarer per person: 4 2         6 
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Hanterbarhet Lisa Lena Leif Elsa Eva Erik  
Försiktig start 1           1 
Hjälpsamma lärare båda skolorna       1     1 
Sjukdomen först 3           3 
Struktur  1           1 
Summa kommentarer per person: 5 0 0 1 0 0 6 
        
Meningsfullhet Lisa Lena Leif Elsa Eva Erik  
Anpassa stoffet 1   1       2 
Lektionerna blir inte alltid 
meningsfulla 2           2 
Motivera till skolarbetet 4       1   5 
Mål 2       2   4 
Nytta av skolarbetet 2           2 
Ok att plugga     1   1 1 3 
Rollspel     1       1 
Scanning/skam känslor     1   2   3 
Självförtroende     1       1 
Studiebesök     1   1   2 
Tro på sin begåvning   2         2 
Uppgifterna väsentliga   2         2 
Utmanande uppgifter       1 2 2 5 
Varierande uppgifter         4   4 
Summa kommentarer: 11 4 6 1 13 3 38 
        
Makt Lisa Lena Leif Elsa Eva Erik  
Delaktighet i upplägg   1 3   1   5 
Få upp betygen         1 1 2 
Kan påverka sin situation       1   2 3 
Kapacitet     2       2 
Konflikter         2 1 3 
Ta ansvar 1 1         2 
Summa kommentarer: 1 2 5 1 4 4 17 
        
Frihet Lisa Lena Leif Elsa Eva Erik  
Inrutat 4           4 
Tydliga gränser     1       1 
Läraren styr lektionerna     2       2 
Eget ansvar för sina studier     2     1 3 
Summa kommentarer per person: 4 0 5 0 0 1 10 
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Nöje Lisa Lena Leif Elsa Eva Erik  
Blanda glädje och ilska         1   1 
Högre delaktighet  mer ork     1       1 
Skolan kul, Erik      1       1 
Skratta 1           1 
Visa kul är kul     1       1 
Summa kommentarer per person: 1 0 3 0 1 0 5 
        
Miljö Lisa Lena Leif Elsa Eva Erik  
Positivt klimat     1       1 
Spela i musiksalen   2         2 
Trevlig atmosfär     1       1 
Summa kommentarer per person: 0 2 2 0 0 0 4 
        
Negativa kommentarer: Lisa Lena Leif Elsa Eva Erik  
Bekymmersamt 1           1 
Felumgänge         1   1 
Gamla rektorn visset ej vem han var           1 1 
Inga underverk med eleven   1         1 
Ingen framtidsdröm   1         1 
Ingen hjälp i matte         1   1 
Inåtvänd/tyst   2         2 
Oengagerad lärare       1 1 2 4 
Oordning på lärare           1 1 
Rasism/mobbing           3 3 
Sjukdom/deprimerad 1   1 2     4 
Skoltrött/skolk/sköta mig, eleven     1   3   4 
Storaskolor tidsbrist 3           3 
Stort elevantal 1       1 1 3 
Svårt mobbad     1     1 2 
Tonårstjej     1       1 
Trivdes inte/kaos i klassen       3   1 4 
Väldigt jobbigt     1     2 3 
Yttre problematiska omständigheter     1       1 
Summa kommentarer per person: 6 4 6 6 7 12  
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Bilaga 6, Intervju Elsa 
Informant: Elsa  
Datum och tid: 20091106 kl 15.45 
Inspelning: Mapp A fil 4+ 5 
Inspelad tid: 12.09+ 1.25 minuter 
Inspelat av: Ulrika Sundback 
Inspelningsplats: Skolan skolan 
Språk: Svenska  
Dialekt: Informanten talar skånska 
Intervjusituation: I uppehållsrum om informantens skolgång. 
 

U= Ulrika, intervjuaren 

E= Elsa den intervjuade 

 

U:  Hej och hjärtligt välkommen! 

E: Tack så mycket. 

U: Då undrar jag vad heter du? 

E: Elsa Elsasdotter 

U: Hur gammal är du? 

E: Sexton år. 

U: Och du är en tjej det ser ju jag. Vad gör du för någonting nu? 

E: Jag pluggar naturvetenskap med musikinriktning. 

U: Va roligt, när du gick på högstadiet så bytte du skola. 

E: Ja. 

U: Varför gjorde du det? 

E: Jag trivdes inte i min gamla klass. Jag var så deprimerad och ville inte gå till skolan direkt, så 

jag var tvungen att byta för att det skulle fungera. 

U: Var det du själv som kom på det, var det dina föräldrar eller var det någon annan som kom 

på det? 

E: Det var främst mina föräldrars förslag. När jag började stanna hemma och så för mycket, 

att jag inte trivdes och så började vi prata om det. 

U: Mm 

E: Och det var lite kaos i klassen och vi fick komma och ha en massa samtal och så. 

U: På den här gamla skolan vad gjorde de liksom för att hjälpa till? Om du hade samtal där 

vad gjorde dom för att få det bättre?  

E: Det var kanske tre gånger de kallade in föräldrarna och vi pratade om problemen i klassen. 

Jag vet inte det var inte mycket mer än så. De tog ut eleverna ibland så de kunde sitta 

ensamma och prata med en annan lärare, prata med rektorer och så. 
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U: Mm, okey. Om du tänker så här, hur har du blivit bemött under din skolgång av lärare och 

elever? Både på den “gamla skolan” och på den nya. Ja, hur var de då? 

E: Ja, lärarna de har alltid varit trevliga, jag har ju inte varit så stökig elev, så. Så de har hjälpt 

till rätt bra. Och det är väl vissa lärare som jag tycker mindre om. För att de [hmm] ja. Det 

är väldigt olika. Vissa tycker inte om hur man klär sig, jah [skratt] 

U: Mm. Okey, hur var det när du kom till den “nya skolan” då? 

E: De... jag blev väl bemött av lärarna och eleverna också. 

U: Vad gjorde de som var bättre då än på den “gamla skolan”? 

E: De ägnade mer tid åt en, för det första och det är lite mindre klasser. Det är mer personligt 

så du kan prata mer med lärarna och lär känna dem bättre. Du kan få mer tillsagt och så, ja 

hur man vill ha det själv. 

U: Jaha, så du fick vara med och bestämma lite hur du skulle göra? 

E: Ja. 

U: Mm, kan du ge något exempel? 

E: Till exempel med ett prov. Ehm därför sa lärarna, ja de kollade bara på proven, ja. På min 

gamla skola där hade jag MVG på alla en lärares prov men jag sa ingenting alls på hennes 

lektioner så jag fick bara G av henne. 

U: Jaha, ja det kanske av…vad tyckte du om de olika ämnena i skolan, om någonting var svårt, 

hur fick du hjälp då? Den “gamla skolan” och sen på den “nya skolan”. 

E: Om man frågade lärarna så försökte de att hjälpa till så gott de kunde. Just det har fungerat 

rätt bra. 

U: På båda skolorna fungerade det bra. Kunde du få hjälp av någon annan, kunde du få hjälp 

av kompisar? 

E: Ja vissa saker kunde man få hjälp med. 

U: Var det någon skillnad på de här båda skolorna att få hjälp? 

E: Av elever? 

U: Mm av elever. 

E: Ja lite kanske, inte jätte mycket. Jag vet inte. Ingen stor skillnad alls. 

U: Nej, Om ni fick en uppgift såhär och så presenterar läraren den här uppgiften och sen så 

förstod man kanske inte riktigt vad det var. Hände det någon gång och i så fall hur gjorde 

man för att man skulle förstå? Vad gjorde läraren för att du skulle förstå uppgiften, var det 

någon kompis som sa något eller hur gjorde de rent praktiskt? 

E: Man frågade läraren och så kom läraren och berättade lite närmare hur man skulle göra 

eller så räckte man upp när de höll på och berättade. 
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U: Okey, det var inte knepigare än så. 

E: Nej. 

U: Alla de här grejerna du har lärt dig i skolan har du haft någon nytta av alla dem? 

E: Ja. Om man tänker från lågstadiet och till högstadiet så är det klart att jag har nytta av det. 

U: Mmm, kan du ge något exempel? 

E: Allting i historia, det  är allmänbildning, det är saker som man hör hela tiden. Ja svenska 

ordkunskaper, skriva också. 

U: Mm 

E: Ja, matte också. 

U: Men du märker att du har nytta av de grejerna, är det någonting som du känner att som, 

”herre gud” varför har vi gjort det här? 

E: I min gamla skola läste vi väldigt, väldigt mycket om kristendomen, jag vet inte, viss 

religion, jag tycker att man kan lära sig en del om det men man behöver inte fördjupa sig 

hur mycket som helst i det. Om man inte speciellt väljer ett program där man ska göra det. 

U: När du gick sista året på högstadiet, du var inne på det lite tidigare. Tyckte du att lärarna 

lyssnade på vad Du tyckte? 

E: Ja. 

U: Hur. Berätta. 

E: Ja, jag tyckte at de lyssnade på vad jag tyckte. 

U: Ändrade de uppgifter någon gång så att det skulle passa dig bättre, eller fick alla göra 

samma sak eller? 

E: Ja det var väl rätt mycket samma sak för alla. Det var väl vissa prov man kunde flytta om 

man blev sjuk eller så. Då kunde man ändå göra det lite senare och få okey. 

U: Hände det någon gång att du blev arg på skolan, på eleverna eller på lärarna? 

E: Ja[fniss] 

U: Berätta. 

E: Ja på elever, typ sista dan när vi slutade nian så hittade jag inte mina skor, då var det någon 

som hade kastat ut jättemånga skor genom dörren, hela trappan, så de låg ute på 

skolgården. Ja det kanske inte är ett jättebra sista minne av skolan. [ skratt] 

U: Men hur var det, fick du gå hem barfota då? 

E: Nej, jag letade men det tog en halvtimme.[skratt] 

U: Blev du arg på någon lärare någon gång så att du kände… 

E: Ja det var en franska lärare till exempel på min ”gamla skola” han var nästan aldrig på 

lektionerna  som, för, han var politiskt aktiv så han tog ut precis all ledig tid ha kunde på 
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våra lektioner, och sen satte han betygen lite hipp som happ som han trodde att det skulle 

vara. 

U: Jajaha, Är det någon gång som en lärare har kommit på någon av skolorna har kommit in 

och sagt att så här ska vi göra. Har du eller dina kompisar kunnat få den här läraren att  

ändra på det? Så har läraren lyssnat på er och sedan ändrat sig. Det kan vara en uppgift eller 

en läxa, eller vad som helst så. 

E: Ja just med läxor det händer rätt ofta att man kan flytta om man har prov samtidigt. Just 

med uppgifter man får av läraren brukar inte vara så mycket att ändra på. Det brukar 

fungera rätt bra.  

U: Var det skillnad på den första skolan och den du bytte till. 

E: Nej inte just på det. 

U: Berätta vad du minns om prov och läxor. Om du jämför den gamla högstadieskolan mot 

den nya. 

E:  I svårighetsgrad eller? 

U: Ja och hur de är gjorda, om man förstod dom och.. 

E: Jag tycker att de är rätt mycket samma. 

U: Mm 

E: Det är mest saker från boken och så brukar det vara svårare så man måste tänka lite mer i 

slutet. På nästan alla prov. 

U:  Så då är det ingen större skillnad på det då. Mm, När du tänker tillbaka på grundskolan som 

helhet, om du ska sammanfatta, hur minns du högstadiet? 

E: Bara högstadiet, lite jobbigt, [fniss] Ja har varit deprimerad och så. Så högstadiet är kanske 

just inte det bästa minnet. 

U: Blev det lättare sedan när du kom till den “nya skolan”? 

E: Mm ja lite.  

U: Finns det något mer som du tror skulle vara bra för mig att veta? 

E: Det är svårt, jag vet inte. 

U: Hur hade du det med betyg på din första högstadieskola? Du berättade att det var stökigt i 

klassen och någon fransk-lärare som satte betyg lite som han kände och så där. Förbättrade 

du betygen när du kom till den “nya skolan”? 

E: Ja jag förbättrade dem rätt mycket. Jag hade 225 poäng på min gamla skola. Och höjde det 

till 250 på min nya. Det var väl en del jag höjde. Och jag tyckte att det gick bättre att plugga 

och man blev mer sedd och så det går bättre då. 

U: Jag förstår att de hjälpte till och stöttade och så var det något annat som de gjorde? 
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E: Ja om de går bra så ser de till att säga det till en. Så att man blir peppad till att göra mer. 

U: Bra då får jag tacka dig så hemskt mycket för hjälpen, tack. 

E: Mm tack. 

Tillägg till intervjun: mapp A fil 5 

E: Jag var först sjukskriven när jag kom till den ”nya skolan” när jag kom på våren, så var jag 

sjukskriven fram till sommarlovet. Sen pratade med psykolog och så. Jag fick tillbaka lite 

mer motivation att gå till skolan, det gick bra. Så gick det bättre att gå efter sommarlovet på 

hösten, ja. 

U: Om du har varit borta så mycket från skolan under högstadiet, då måste du ha kommit 

jätte, jätte mycket efter. Hur lyckades du liksom, de har ju inte lägre krav på ”nya skolan” så 

hur lyckades du läsa in allt det där då? Hur gjorde de när du kom? 

E: Jag hade ju tagit igen det mesta, på min ”gamla skola”. Jag jobbade liksom hemma, försökte 

göra prov och så. Sen när jag kom till ”nya skolan” och var borta en del så, jag var 

sjukskriven då så då fick jag jobba lite hemma och sen göra något prov. När jag började på 

hösten så tog jag igen lite mer från vårterminen med extra prov emellanåt. 

U: Du jobbade dubbelt då helt enkelt. 

E: Ja. I vissa ämnen hade jag redan läst vissa kurser i de ämnena. Så jag kunde göra vissa saker 

som jag hade missat på vårterminen där. 

U: Ja , det var ju bra. Tack!  
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Bilaga 7, Intervju Eva 
Informant: Eva  
Datum och tid: 20091105 kl 18.00 
Inspelning: Mapp A fil 3 
Inspelad tid: 14.51 minuter 
Inspelat av: Ulrika Sundback 
Inspelningsplats: Nya skolan 
Språk: Svenska  
Dialekt: Informanten talar skånska 
Intervjusituation: I lektionssal om informantens skolgång. 
 

U= Ulrika, intervjuaren 

E= Eva, den intervjuade 

 

U:  Hej och hjärtligt välkommen! 

E:  Tack så mycket [skratt]Det låter som jag är med i radio.  

U: [skratt] Ja precis. [skratt] Då undrar jag vad du heter. 

E:  Eva. 

U: Japp vad heter du mer? 

E:  Evadotter 

U:  Aha. Hur gammal är du? 

E:  [skratt] Sexton. 

U:  Och du är en tjej, det ser jag, jag behöver inte fråga. 

E:  Jaha [skratt] 

U: Å då undrar jag, vad gör du nu för någonting? 

E:  Jag går på Gymnasiet Gymnasiet. 

U:  Mm 

E:  [Fniss] Hotell och restaurang. 

U: Jaa, va kul. [jag rättar till mikrofonen] Jag lägger den lite så där så jag hör ordentligt. 

E:  [Fniss] Söka prata högre. 

U:  Ja  just det. [fniss] Eh och en av anledningarna till varför du sitter här nu då är att nu du 

gick på högstadiet så bytte du skola. Från någon annan och så till den här. Och då undrar 

jag varför gjorde du det? 

E:  För att jag gick på Skolan skolan, där så skolkade jag mycket så, skötte inte mig. Så därför 

tänkte jag det är bättre att jag då, sista terminerna i nian byter skola då. och sköta mig. Få 

upp mina betyg. 

U:  Okey, men vad är det som skiljer de här skolorna åt, vad var det som gjorde att det inte 

funkade på den andra skolan? 

E:  [tystnad] [fniss] tänka lite. Det är skillnad på stora och små skolor. 
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U: Hur stor var den skolan då? 

E:  Det går väl, alltså det är en stor skola. 

U: Det är flera hundra som går där? 

E:  Ja, precis. Åh ja, när det är en så stor skola är det lätt att man umgås med personer som inte 

är så bra för en. Som också skolkar och sånt. 

U: Det handlar om att du hamnade i helt fel gäng helt enkelt. 

E:  Ja. Och som på en mindre skola som här blir det ju inte på samma sätt eftersom det är 

mycket få elever. 

U: Mm. Det är inte lika lätt att komma undan menar du då? 

E:  Ja precis. [fniss] 

U: Okey, om du nu tänker på hela din skolgång, hur har du blivit bemött? Hur har du blivit 

bemött av lärare och hur har du blivit bemött av elever? Om du börjar med den gamla, den 

första skolan då. 

E:  Hm 

U: Eller den som du lämnade 

E:  Ja har ju gått på tre olika skolor i grundskolan. 

U: Okey, du började i sexårs, då började du i en skola. Och hur länge gick du där då? 

E:  Jag började i Skolan skolan i sjuan och åttan och så bytte jag hit i nia. Och innan gick jag i 

sexan ute i Skolan skolan. 

U: Okey, så du har hunnit med några stycken då. Mm Men hur tyckte du om eleverna på den 

här andra skolan, var de schysta på den här Skolan skolan? 

E:  Ja, alltså, jag har aldrig haft svårt för, alltså, att få vänner eller nåt sånt. 

U:  Nej.  

E:  Det har jag inte, så jag har haft tur med det. När jag har bytt skola har jag aldrig behövt 

alltså, varit ensam eller nåt sånt. 

U: Hur tyckte du att lärarna var, hur har de bemött dig? Har de varit, både på den gamla 

skolan och på den här. har det varit någon skillnad på dem? 

E:  Det tycker jag, alltså. På Skolan skolan var det mer, lärarna bryr sig inte lika mycket på en 

stor skola. Lärarna gör ju mycket, de är dem som måste motivera en. Alltså se till att man 

gör det man ska. Men det gör dem inte på en så stor skola. Ja varför ska dem bry sig om de 

får ju sin lön ändå ju. 

U: Det känns så? 

E:  Ja som jag försökte få hjälp med min matte där sen, ja jag försökte redan i sexan. 

U: Mm 
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E:  Det blev aldrig av. 

U:  Nehej ingenting alls alltså? 

E:  Nej jag gick till rektorn och bad honom om hjälp men nej, ingenting. Det var inte förrän 

jag kom hit här som jag fick hjälp. 

U: Okey, när du kom hit då, och du kände att du fick hjälp, vem var det, var det du som bad 

om hjälp eller var det lärarna här som sa: - Kom nu så ska vi göra det här? var det du eller 

lärarna som sa? 

E:  Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Fröken, hon där nere istället för att jag skulle räkna 

igenom böckerna så kopierade hon häften till mig med matte från sjuan, åttan, nian så jag 

läste det snabbare men jag fick ändå den kunskapen jag behövde. 

U:  För du måste ju  ha legat efter rätt mycket då…. 

E: Ja, det gjorde jag. Jag fick ju läsa sjuan, åttan, nians matte ju. 

U: Ja alltså, det är ju tufft det är mycket. 

E: Ja. 

U: Men hur gjorde du? Hur klarade du de då? … Men när du kom då, hur gjorde dem med 

dig? De måste ha kollat vad du kunde? 

E: Ja jag fick ju göra små test och sånt, för att kunna se hur mycket jag kunde och sånt. 

U: Hur kändes det? 

E: Det kändes jobbigt först. För när jag kom till denna skolan då var jag inte så. Du vet ju. Jag 

hade ju knappt gått i skolan ju. Så det kändes konstigt, jag ville ju inte göra en massa prov 

jag skämdes. Jag kunde inte gånger tabellen eller någonting. 

U: Nej, nej… 

E: Jag skämdes jättemycket först. 

U: Mm 

E: Så därför var det lite jobbigt. 

U: Mm m, det förstår jag. Men så var de schysta och så.. 

E: Ja. 

U: Va bra, då ska jag se var jag är någonstans. Okey, men säg här på skolan, om det var något 

på matten till exempel, fick du hjälp bara av Fröken eller någon annan?  

E: Maria fick ju barn sen och sen kom Magistern hit, och han hjälpte också jättemycket. 

U: Ja. 

E: Sen så…..  

U: Kompisarna? 

E: Ja, jag tyckte alla hjälpte till. Alltså Lisa och Fröken. Ja. 
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U: Det var många som var inne och hjälpte till.  

E: Ja. 

U:  Bra, eeh, om det var någonting som var jätte knepigt, så där, det hajjar jag inte, liksom så 

där. Hur gjorde lärarna då för att du skulle förstå? Kan du komma på nåt sånt där?, Ja när 

vi skulle räkna ekvationer så tog Fröken fram legobitarna, hade de några sådana speciella 

trix? Eller satte de sig bara ner och gick igenom eller? Det kanske är en knepig fråga? 

E: Jag kommer faktiskt inte ihåg. 

U: Nej 

E: Nej det är ju inte jätte länge sedan jag gick här men.. 

U: Eeh. De här grejerna som nu gjorde på den här skolan, allt som du nu lärde dig, har du haft 

någon nytta av dem? 

E: Ja jag tycker att Lisa förberedde oss bra för gymnasiet. 

U: Mmm 

E: Hon är väldigt bra på att motivera. Vilket jag behövde mycket, jag behöver ständigt få höra 

att du måste gå till skolan. 

U: Mm 

E: I och med att när jag kommer dit så åhhhh nej. Så därför behövde jag höra hela tiden, det 

hjälpte hon mig med väldigt bra. 

U: Mm Hon fanns där, hon orkade.. 

E: Mmm 

U: När du gick sista året på högstadiet tycker du att de lyssnade på vad du ville? Om det var 

något speciellt, om det var någonting du ville ändra på? nej så här vill jag inte göra, lyssnade  

de på dig då? Kunde du var med och bestämma lite hur du ville göra eller? 

E: Ja 

U: Det var inte , nu ska du komma hit, nu ska du sitta här! 

E: Nej nej nej. Jag vet inte riktigt vad jag ska svar på det? 

U: Nej men förut så sa du så här att Lisa sa till dig att du skulle komma till skolan 

E: Mmm 

U: Men du kände ändå att.. Kunde du ändå säga nej till henne? 

E: Nej men hon alltså hon sa det ju inte så…utan hon satt ner och förklarade att det var 

jätteviktigt och nu måste du göra detta här och … Hon motiverade mig. 

U: Men hur? Men vad sa hon för någonting? Varför var det viktigt att gå till skolan? 

E: För att jag ska komma in på ett bra gymnasium och klara mig vidare sen. 

U: Mm och det har du ju gjort eller hur? 
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E: Mm 

U: Eh, hände det att du blev arg här på skolan någon gång? 

E: Ja. Många gånger [skratt] 

U: [skratt] Varför blev du arg då? 

E: [skratt] Ja, jag vet inte vad de andra lärarna har sagt till dig men.. 

U: Jag har bara pratat med Lisa ännu… 

E: Ja. Jag var väl med om ett och annat bråk här på skolan. 

U: Okey, men då var det mellan kompisarna? Du var inte arg på lärarna? Eller att du kände 

gud, den där häxan, jag går aldrig tillbaka till den där häxan? 

E: Nej… Jo det har jag säkert tänkt många gånger [skratt] 

U: [skratt]  

E: Det har jag säkert gjort men.. inget alltså så. 

U: Men du har gått upp ur sängen.. 

E: Ja.. 

U: Fick du någon lärare att ändra sig någon gång? Om dem hade sagt så här och så här  och du 

kände yeas - nu fick jag som jag ville. 

E: Kan du förklara en gång till? 

U: Men om vi säger så här, de säger så här, nu ska vi jobba med [suck] någonting som du 

tycker är jättetråkigt. Och så säger du : nej det vill vi inte göra, vi vill göra så här istället. 

Kunde du få dem att ändra på sig eller sa dem: - Nej, nu ska vi göra såhär. 

E: Nej alltså ibland fick ju eleverna vara med och bestämma om vad vi skulle läsa och sånt. Så 

de har ju låtit eleverna vara med och bestämma lite också vad de vill lära sig. 

U: Mm, okey. Hur tyckte du att det var med de här arbetsuppgifterna som du fick i skolan? 

Hur var det med läxor och prov? Hur tyckte du att det var? 

E: Nja det blev ju ganska mycket i alla fall i slutet. Då var det mest som en vanlig skola, det 

var mest Lisa som gav oss läxor faktiskt. [skratt] En massa arbeten och sånt. 

U: Ja, satt ni kvar extra här någonting? 

E: Nej, jag gjorde i och med min matte ju. 

U: Mm 

E: Så därför brukade jag sitta kvar någon timme eller sånt. 

U: Hur ofta hände det då? 

E: Tror de va…ibland en gång i veckan, sen kanske tre, fyra gånger i veckan, alltså det var. 

U: Lite beroende på… 

E: - Ja lite beroende på vad det var för kapitel. 
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U: Var det bara matten som var så där jobbig? 

E: Ja, det är den som jag har svårt för. 

U: Mm, när du tänker tillbaka på skolan, grundskolan, om du ska sammanfatta hela 

grundskolan? Hur var det? 

E: [fnyser] Ja.. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna säga att jag saknar den, men det gör jag 

faktiskt. 

U: Jaha, vilka år saknar du då? 

E: Jag saknar faktiskt alltså ”nya skolan”, även om det var så mycket bråk mellan eleverna så 

hade vi jädrigt rolig emellanåt. [Skratt] 

U: Ja det är ju viktigt att man har kul också när man lär sig saker och så där... mm Är det 

någonting mer som du tror att jag kan ha nytta av att veta? Någonting som du känner att 

det här måste hon få veta? 

E: Ja om man blir lärare så är nog det viktigaste att man motiverar eleverna, det räcker liksom 

inte att bara säga det en gång, för vissa behöver höra det ständigt. Som jag, behöver helst 

ha någon i örat hela tiden som säger till mig, gå till skolan nu. [fniss] Och sen, ja, hjälp dem 

som vill ha hjälp. Dem som verkligen inte vill det…. då går det inte. 

U: Nej.. jag tänkte på det när du slutade på den andra skolan. Hur gick det till när du slutade 

där? Var det du som bestämde att du skulle byta skola? Eller var det dina föräldrar som 

bestämde eller? 

E: Det var nog mest min pappa. Jag ville också själv. Men jag saknade ju den skolan också 

efteråt, med kompisar och sånt. jag ville också själv för jag visste att det fanns ingen chans 

att jag skulle kunna höja mina betyg på den skolan. 

U: Va kul, eller kul kanske jag inte ska säga där 

E: [fniss] 

U: Men ja, inget annat så där som du kommer på? 

E: Nej.. 

U: Då får jag tacka dig så hemskt mycket för att du kom hit. jag är oerhört tacksam för det. 
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Bilaga 8, Intervju Erik 
Informant: Erik  
Datum och tid: 20091105 kl 17.00 
Inspelning: Mapp B fil 2 
Inspelad tid: 14.32 minuter 
Inspelat av: Ulrika Sundback 
Inspelningsplats: Nya skolan 
Språk: Svenska  
Dialekt: Informanten talar skånska 
Intervjusituation: I lektionssal om informantens skolgång. 
 

U= Ulrika, intervjuaren 

E= Erik den intervjuade 

 

U:  Hej och hjärtligt välkommen! 

E: Tack så mycket! 

U: Vad heter du får någonting? 

E: Jag heter Erik. Hela? 

U: Mm 

E: Erik Eriksson 

U: Och hur gammal är du? 

E: Jag är sexton. 

U: Mm och du är kille då. 

E: Ja. 

U: Vad gör du nu för någonting? 

E: Just nu läser jag Naturvetenskap på ett litet gymnasium som heter Gymnasiet gymnasiet. 

U: Ja, känns det bra? 

E: Ja, det känns bra. 

U: Kul, vad jag förstår så när du gick på högstadiet så gick du först på en annan skola. 

E: Ja. 

U: Och sen så bytte du till en annan skola, den här skolan. Och då undrar jag varför gjorde du 

det? 

E: Det var så här att från början gick jag på en annan skola jag gick på Skolan skolan, du vet 

vilken det är kanske? 

U: Mm 

E: Men den var bara till och med sexan. Sen skulle jag då byta skola. Så var det antingen Skola 

A eller Skola B man kunde välja mellan. 

U: Ja 
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E: Och mina föräldrar tyckte inte att det var så bra hade inte  så bra rykten dem skolorna då. 

Så provade vi då. Vi hade funderat då  att flytta till By A eller By B eller något sånt. 

U: Mm 

E: Så då sa de att det är bättre att de sätter mig i skola där ute. Där är Skola C. För att om vi 

ska flytta dit så är det ju bra och den skolan började från sexan.  Då bytte jag ut dit alltså 

efter femman, och kom ny som alla andra. Men det var inte så bra jag gick där i två år, det 

var riktigt så alltså. Jag har själv en pappa som är invandrare, och där ute var det ganska 

rasistiskt. De såg mig som invandrare om man säger så, jasså det går inte, det kanske inte är 

mobbning och så men, man har ingen att snacka med, man går, alltså hela tiden, försöker 

man snacka med någon så [skratt] Det är liksom det man är. 

U: Det är ingen som är schysst kompis? 

E: Nej. Så de är…. 

U:  Och där gick du i två år? 

E: Sen bestämde jag mig bara, alltså jag ska byta skola. Mina föräldrar, alltså min pappa tyckte 

först att jag skulle gå kvar. Men jag brydde mig inte om det, jag sa kan jag inte byta så skiter 

jag i det då går jag inte i skolan. Till slut hittade vi då denna skolan. Så kom vi hit då på 

sommaren och pratade med Lisa. Så vi berättade för henne hur det var och egentligen hade 

hon inte plats. men hon tog ändå in mig, jag hade sådana problem. Jag har vart här sen och 

jag har trivts jätte bra. Faktiskt 

U: Ja, jag det var hela den sociala biten, hur funkade det med de olika skolämnena? Hur var 

det med dem låg du efter i dem? 

E: Nej jag kom nog inte efter, det funkade rätt bra där också. Jag försökte ju strunta i de andra 

och koncentrera på mig själv och mitt arbete. De var, jag gick till och med sjuan där. Det 

vet jag om hade jag inte kommit in där hade jag varit tvungen att gå kvar, så hade jag skitit i 

skolan helt alltså. 

U: Ja, det är ju, ja… Hur stor var den skolan då? 

E: Den är ganska stor, jag tror det är fem-sex hundra elever.  

U: Ja, på den här skolan är det ju bara hundra. Lokaler då, är det en gammal skola är det en ny 

skola. 

E: Den är  nog ganska ny den har nog inte varit där så himla länge. Jag vet inte vad det kan 

vara mellan fem, tio år max.  

U: Då är det ju en ganska ny skola. 

E: Ja. 
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U: Eh, när du nu har gått i skolan när det har du ju redan svarat på hur du blev bemött under 

din skolgång. Hur var lärarna då på den ”gamla skolan”? 

E: Det var lite både och vi hade till exempel vi hade en lärare i alla NO ämnena och matte han 

var faktiskt bra, det var ordning på honom. För han var duktig på att lära ut och så. De 

andra var inte så bra. Vi hade engelskläraren och så var det SO läraren de hade liksom 

ingen ordning på sina lektioner. Lärarn kom in och eleverna började reta läraren så sa han 

ingenting, så det blev inte så bra, man lärde sig inte så mycket eftersom det inte var någon 

ordning. Det blev liksom så, jag kommer ihåg spanska också, det var inte heller någon bra 

lärare för hon kunde inte få någon ordning. Så när jag kom hit då och sa att jag hade läst 

spanska då i två år, så märkte jag här då att de här kunde ju mycket mer. och jag är nästan 

hundra på att det jag lärde mig här på två veckor hade jag inte lärt mig på två år på den 

gamla skolan. 

U: Oj. 

E: För det var hela lektionen skrik folk satt och kastade sudd, läraren försökte stå där framme 

och prata men det funkade inte. 

U: Usch, ja det lät ju inte roligt. Då hade jag ju en fråga då om det var något du tyckte var 

speciellt bra eller dåligt men det har du ju svarat på då. Men vad tyckte du om de olika 

ämnena då? Om det var någonting som var svårt? Hur fick du hjälp? På den andra skolan, 

och vad skiljer de här skolorna åt? Om det var något som var knepigt, kunde man få hjälp 

med en extra genomgång eller hur? 

E: Jag minns inte så mycket det enda jag minns är att jag behövde hjälp och det var matte och 

den lärarn var ju ganska bra. Så där brukade man få hjälp ju, faktiskt, sen det andra kommer 

jag inte ihåg att jag har behövt, så där man gick sexan sjuan jag tyckte att jag klarade det 

ganska bra. Själv alltså. 

U: Hur var det när du kom hit då? 

E: Alltså jag tyckte det var stor skillnad på lärarna ja på eleverna också. Men så lärarna  man 

får mycket mer möjlighet till hjälp om man behöver det. Mer stöd alltså lärarna har mer tid 

ju. Alltså det är positivt, att det är en liten skola, man har en annan kontakt med lärarna. 

U: Mm. Om det var något som var svårt, fick du hjälp då, då gick man till lärarna eller var det 

så att man kunde fråga kompisar också. 

E: Här eller? 

U: Ja, här. 
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E: Ja antingen gick man till lärarna eller så frågade man till en kompis det gick med både och. 

Vi satt ofta och jobbade kanske tillsammans, vi samarbetade, till exempel i matte var det 

inte något man kunde så frågade man en kompis kanske. 

U: Mm 

E: Kunde inte han då kunde man ju vänta på läraren. 

U: Jag tänkte på när du kom hit till skolan, hur var eleverna? Hur bemötte de dig? 

E: Jag vet inte, det var helt tvärt emot hur det var där borta. 

U: Ja  

E: När jag började här då var det liksom, direkt när skolan började liksom, första dagen var 

det mest att man satt och lyssnade på lärarna. Sen så fort skolan började och man hade 

raster och så. Det var så att man märkte att alla här var en grupp och så. Om man tittar på 

killarna, alla är en grupp, alla gick tillsammans. Alltså det var när jag började åttan ju, och vi 

gick med dem som var ett år äldre och dem killarna ifrån åttan vi gick ju med dem i nian 

tillsammans i en grupp så man kom ju direkt med. De tog direkt med en och. 

U: Hur många var ni då? 

E: Vad kan vi ha vart vi har väl en sju åtta stycken.  

U: Killar då? 

E: Nej allt som allt. Killar var vi i min klass fem stycken kanske. Vad var de i den andra, fyra 

fem stycken. 

U: Så då var ni ett gäng på nio-tio stycken som hängde ihop i ett gäng. 

E: Ja. 

U: Och de var schyssta då? Ehh, nu ska vi se… När ni  gick i skolan här och ni fick en massa 

arbetsuppgifter. Tycker du att du har haft nytta av de här kunskaperna som du har lärt dig 

här på skolan?  

E: Det tycker jag absolut, jag har haft. När jag tittar på matten till exempel, nu har jag börjat 

på gymnasiet så, vi hade vårt första prov för några veckor sedan. 

U:  Ja 

E: Då var det alltså,  jag vet inte för jag jobbade genom kapitlen i boken och jag bad läraren 

om hjälp en gång, jag kunde det andra jag kom ihåg det härifrån. Så därför kunde jag det 

andra så därför fick jag  MVG sen. 

U: WOW, åh grattis! 

E: Tack så mycket. Alltså det var ju bra så sen hörde man andra som inte kom ihåg så mycket 

ifrån nian, som inte hade haft så bra lärare. De behövde då hjälp och vissa för att förklara 
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då. Alltså största delen av klassen fick G, så därför har man ju nytta absolut att man har lärt 

sig det. Att man kommer ihåg det. 

U: Va roligt, det var ju jättekul tycker jag. Ehh. När du gick de här sista åren på högstadiet. 

Tycker du att de lyssnade på vad du tyckte? Om de lyssnade på vad ni sa. 

E: Alltså jag tycker, som jag sa innan det är en så pass liten skola så man har bra kontakt med 

lärarna, och alla eleverna tillsammans också. Så jag  tycker faktiskt att de lyssnade rätt 

mycket. man kan påverka mycket mer, När man är på en liten skola istället för på en stor. 

U:  Hände det att du blev arg någon gång här på skolan? Smällde du i dörrar och.. 

E: Nej, det alltså, nej någon gång blev det kanske någon konflikt med en elev. Det är klart det 

händer alltid ju, men inget allvarligt, det löste ut sig. 

U:  Vad hände då när du till exempel bråkade med en kompis? 

E: Det löste vi själva, eller det var med en lärare någon gång, båda två och sen löste man ju det 

efteråt. Sen var det inga problem. Så det var inga, det funkade bra. Så var det ju att 

kompisar var ju med, det hjälpte kanske också, att man löste upp det. 

U: Du kände att du hade en trygghet i den här gruppen. 

E: Ja. 

U: Ja vi hoppar lite här då, de här arbetsuppgifterna som var här i skolan. De varierar ju så 

klart med olika ämnen, men om du tänker på prov och läxor, hur kändes det med det? 

E: Jag tror att det beror på hur mycket man själv ville satsa. Om man nöjde sig med G, 

godkänt betyg i då tror jag inte att det hade varit så tungt. Som jag ville göra mitt bästa för 

att få så många MVG som möjligt, det är ju klart då blir det ju lite tyngre, jag fick ju göra 

lite extra. extra arbeten och lite så  för man får ju öka sina chanser så det är ju upp till en 

själv. Så jag kommer ihåg i åttan eller i nian jag satt ganska mycket och pluggade hemma. 

Alltså det är en bra förberedelse för gymnasiet sen. Annars blir det kanske en stor chock 

när man kommer dit om man inte har haft så mycket innan. 

U:  Ja det känns ju som att det lönade sig med matten där eller hur? Sista frågorna här nu, om 

du tänker tillbaka på grundskolan, hur känner du att det var? Om du ska sammanfatta hur 

det var. 

E: Alltså det jag minns, jag kommer ihåg ifrån femma och från förskolan, där hade jag det ju 

också ganska bra. Alltså bästa skoltiden det är ju när jag gick här. 

U: Det är det? 

E: Ja jag har ju mycket kompisar härifrån fortfarande man håller kontakt och jag lärde mig 

mycket här. Och så trivdes bäst här. 
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U: Vad roligt, är det någonting som du tycker att jag har missat och fråga om här? Om din 

högstadietid? 

E: Jag vet inte, svårt och säga… 

U:  Förresten när du bestämde dig för att byta skola, vad sa dem på den andra skolan? 

E: Vi pratade inte om det var på sommarlovet. Så ja sa det till mina föräldrar och så började vi 

leta efter en annan skola. 

U:  Mm 

E: Sen ringde min mamma till den skolan och sa bara att jag skulle sluta. Ja, jag var ju tvungen 

att komma dit för det var något papper eller sånt vi skulle ha. Man skulle lämna tillbaka 

skåpsnyckel och sådana grejer. Jag tror det var då jag träffade rektorn, alltså jag hade ju haft 

sådana problem under en lång tid man hade ju pratat mycket med rektorn och så ju. Sen jag 

kom ju dit då , jag och mamma skulle lämna nyckeln och träffade rektorn då och då får jag 

presentera mig, han visste ju inte vem jag var. Så de, ja ja. 

U: Okey, men Lisa vet vem du är… 

E: Jaja![skratt] 

U:  Då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp. 

E: Ja tack själv. 
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Bilaga 9, Intervju Lisa 
Informant: Lisa 
Datum och tid: 20091105 kl 14.30 
Inspelning: Mapp A fil 1 
Inspelad tid: 16.24 minuter 
Inspelat av: Ulrika Sundback 
Inspelningsplats: informantens kontor 
Språk: Svenska  
Dialekt: Informanten talar skånska 
Intervjusituation: om informantens interagerande med elever 
 

U= Ulrika, intervjuaren 

L= Lisa, den intervjuade 

 

U:  Hej och hjärtligt välkommen får jag säga till dig då. 

L:  Mmm ja. 

U: Och jag undrar vad du heter först och främst. 

L:  Lisa Lisadotter. 

U:  Mmm, och hur gammal är du? 

L: Femtiofem. 

U: Och du är kvinna. 

L:  Ja, precis. 

U: Vad har du för befattning? 

L:  Rektor. 

U: Eehh, hur länge har du varit yrkesverksam, här på skolan? 

L: Tio år. 

U: Ehh och hur länge har du varit verksam i skolvärlden? 

L: Vänta då ska vi se,--- paus--- i trettio år. 

U: Mm Har du varit rektor hela tiden? 

L:  Nej de senaste tio åren har jag varit rektor. 

U: Och innan vad gjorde du då? 

L: Lågstadielärare. 

U: När elever kommer till er, hit till skolan. 

L: Mm 

U: Hur gör ni för att de ska känna sig till höriga här på skolan? I klassrummet och så, hur gör 

ni för att de ska känna gemenskap? 

L: Så, jag brukar… jag brukar underrätta de elever som går här på skolan om att det kommer 

en ny elev. Eeh, jag brukar be några att, kan du vara särskilt observant, visa runt, särskilt, 

alltså man behöver inte hänga på  den här personen, men särskilt kolla lite på den här 
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personen så att han eller hon kommer in i gruppen. Vara behjälplig mer. Och sen eftersom 

det är så litet här, alla lärare agerar ju så också här va. Att man kollar upp. jag brukar vara 

noggrann med att fråga. Alltså man kan säga första månaden så där. Ofta, känns allt och 

okey är det nåt du behöver prata om känns allt bra? Är det nåt som känns svårt? Mmm jag 

vinnlägger mig nog om att hålla en tät kontakt, med en ny elev. 

U: Mm. Det finns ju tre elever som jag kommer att intervjua senare då. Och, de här eleverna 

som kom under högstadietiden, gjorde ni något extra speciellt för dem de kom från andra 

skolor. De hade lite andra förutsättningar när de kom, gjorde ni något utöver det vanliga 

eller? 

L: Jaa, det gjorde vi, det som. så det som skedde speciellt, speciellt med Elsa och Eva, det var 

ju täta träffar. Väldigt täta träffar med föräldrarna.  

U: Hur täta? 

L:  Ja, eh en gång i månaden, eh telefonkontakt oftare, eh. 

 Så var det inte med Erik, för deras problem såg så annorlunda ut. Men också där att tala 

klarspråk tror jag mycket på. Ehh , nu vet inte jag om jag röjer för mycket i så all får du … 

U:  Nej, fortsätt berätta. 

L: Eva hon var riktigt illa ute, hade varit i drogsväng. Henne sa jag till: Du ska vara här. Och 

detta sa jag till henne innan jag gav henne klartecken att hon fick börja. Du ska vara här, 

varje dag. Är du sjuk ska någon ringa och sjukanmäla dig. Eh kommer du för sent, inte 

sköter din skolgång så slänger jag mig på telefonen till dina föräldrar och till socialen. Jag 

gör det direkt. Alltså klara besked direkt, så att de vet. 

U: Mm 

L: Då va hon så rolig då sa hon: - Ja tack det vill jag så gärna. 

U: Mm 

L:  Hon skolkade några gånger, då slängde jag mig bara på telefonen, och så hände inte det, jag 

tror att hon skolkade två eller tre gånger. 

U: Under hela perioden då. 

L: Ja, så att hon visste att jag gjorde det jag sa, eller hade sagt från början va. 

U: Mm, mm 

L: Elsa var ju väldigt dålig när hon började. Hon var väldigt sjuk. För henne gällde de ju, alltså 

det här är ju tre väldigt olika personer. För Elsa gällde det att få henne att jag litade på 

henne. - Elsa jag litar på dig, jag vet att du har det bekymmersamt. Vi hjälps åt vi gör det 

bästa möjliga. Och jag kommer ihåg föräldrarna. Föräldrarna de sa bara, så wow, att de fick 

vara med att besluta, för att när jag sa, nu tar vi sjukdomen först.  
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L: Så tar vi det försiktigt med studierna så ser vi när vi kan ösa på. Nu åker du hem. Vilar dig 

och gör detta sen kommer du tillbaka, sen gör vi prov. Alltså vi skräddarsydde, för henne så 

att hon skulle komma i fas med livet igen. 

U:  Mm 

L: Så hela första terminen var hon ju knappt här. Vi möttes, hon kom hit , vi pratade, orkar du 

läsa detta är det bra, ring när du kan göra proven. Hon ringde och hörde av sig. Hon kom 

hit gjorde proven och fortsatte. Sen termin två kom hon. 

U:  Mm 

L: Sen ökade hennes arbetsprestationer undan för undan och man fick se hur hon fick luft 

under vingarna. Och jag tror att det här handlar om att på stora skolor får man inte detta. 

De hinner inte följa upp. Man hinner inte, eh ha kontakt varje månad, eller ringa en gång i 

veckan eller ha de här antalen möten. Jag tror det handlar om elevantalet, storleken på 

skolan.  

U:  Mm 

L:  Erik han fick ju snabbt luft under vingarna. Och när vi sa till honom, du är begåvad? Och 

han litade på det och han svalde de och blev begåvad. Eller hur man ska uttrycka det?  

U:  Mm 

L:  Så det är tre helt olika elever. 

L: Men jag tror på det här med att man visar eleverna tillit. Jag tror på det du berättar 

U:  Mm 

L:  Jag ska göra allt jag kan för att hjälpa dig, du får komma till mig när du vill. Du får ringa 

mig när du vill. Att man skapar en relation, att man säger samma sak till föräldrarna. Jag är 

här för ert barn. Hör av er när ni vill, här är mitt telefonnummer. 

U:  Mm 

L:  Jag lovar att jag ska göra allt jag kan för att hjälpa ert barn. Och det här också att man 

erkänner att glöm inte att Ni är experter på ert barn. Därför måste vi samarbeta. jag är bara 

expert på skolbiten och vi måste samarbeta, annars går inte detta. Och där tycker jag också 

att många föräldrar säger: - Åh tack! 

U:  Att man bekräftar dem också. 

L:  Ja, Alltså det tycker jag ofta att man har mött som mamma, att lärare tar sig frihet att påstå 

att jag vet mindre om mitt barn än vad dom vet och det är ju inte klokt. 

U:  Nej 

L:   För så blir det ju aldrig någonsin. En förälder är alltid expert på sitt eget barn hur gammalt 

barnet än är. 
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U:  Javisst. 

L:  Ja nu har du svarat på en del här… Om det var någonting som var svårt för de här 

eleverna, det var det ju så klart, då rå, men jag har i alla fall skrivit såhär: Vad/hur gjorde du 

för att göra stoffet begripligt? För de här eleverna, kan du ge något exempel? Om det var 

någonting som var lite knepigt. Fast det var så skräddarsytt innan. 

L:  Ja fast sen har vi ju också alltid gjort så här att är det någon som behöver extra hjälp, blir de 

ju erbjudna, att stanna kvar. Får stanna kvar i eftermiddag. Du och jag, jag visar dig. 

U:  Ja, mm, de här teoretiska kunskaperna och uppgifterna, hur har ni anpassat dem för att de 

ska kännas meningsfulla? Till exempel i SOn, har man anpassat det på något sätt, det här 

kommer ni att ha nytta av, förstår du vad jag menar? 

L:  Ja för de här eleverna, Det är svårt att anpassa, varje läromedels producent är så up to date 

vad gäller hur målen ska se ut. Hur innehållen ska vara så det är väldigt svårt att anpassa. 

Man kan anpassa på det sättet att, ehh som när någon börjar nian och har förlorat två år. 

Att detta lämnar vi. Vi koncentrerar oss på detta istället för det har du mer nytta av. Alltså 

det är ju sådana anpassningar man får göra då. För man kan inte kräva av en elev som 

börjar i nian som inte har gått i skolan på två år skall läsa in tre år på ett år. 

U:  Nej, nej det är klart. 

L:  Samtidigt så får man göra någon slags scanning. Hur har den här eleven det, är det liksom 

helt tomt. Hur stora är luckorna bakåt, eller har hon fragment med sig som man kan bygga 

på. Ja det blir en scanning av varje elev som kommer hit som har haft det problematiskt. 

Och den som var helt super på detta det var ju Elsa. Elsa hon har ju ett minne som bara 

attan. Det har jag gjort innan , det har jag bara påbörjat, Det hann jag färdigt. Det var ju 

värre med Eva. som var rätt så blank. Faktiskt 

U:  Mm, då vet man inte riktigt var man ska börja någonstans. 

L:  Nej det kan vara svårt. Då får man liksom testa av då.  Vad säger du ? Vi koncentrerar oss 

på detta. Vad anser du om det? 

U:  Ja det är precis min nästa fråga här. Fick de här eleverna vara med och bestämma hur det 

här arbetet skulle läggas upp? 

L:  Inte när det gäller Erik, för Erik var bara så lycklig för att ha fått börja här. Så han hade 

ingen lång inkörningsperiod. Eh han gick bara här och smålog från starten, han var så glad 

för att ha fått börja här. För honom var det inte så. Men Elsa som man då väntade på 

skulle må bättre. 

U:  Mm 
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L:  Eva, som man gick och kollade, tar hon sitt ansvar? Där var det ju lite mer så känna in va. 

Och den jag bevakade mest var ju Eva, litade hon på att jag sa att jag skulle slänga mig på 

luren? Å det gjorde hon 

U:  Ja 

L:  Hon gjorde det. 

U:  Hur tror.. det här handlar om frihet, hur tror du att eleverna upplevde uppgifterna i skolan, 

kände de att de var väldigt styrda, berätta om prov och läxor. Kände de att de var väldigt 

inrutade eller..? 

L:  Ja det tror jag. För så är ju skolarbetet, jag tror inte att man kan trolla bort den känslan. För 

det är inrutat, det är inrutat med områden. Olika ämnen, där läxor och med prov. Men 

samtidigt så, det låter ju väldigt negativt men för någon som har varit ute på drift under en 

lång tid eller någon som har varit sjuk under en lång tid. Eller som Erik då som har mått 

jättedåligt. Så tror jag också att det kan kännas skönt att nu kan jag beta av de här bitarna 

och lyckas. 

U:  Mm 

L:  Så jag tror att det känns inrutat, väldigt inrutat. 

U:  Mm, När du tittar tillbaka på de här eleverna som har gått här, hur skulle du vilja 

sammanfatta den här perioden? Hur känns det?  

L:  Det känns ju olika för alla tre. För Erik som gick ut här med toppbetyg och som bara var så 

nöjd och glad hela tiden. Så tänk sån tur att han hittade hit. 

U:  Mm 

L:  Så han fick sitt självförtroende tillbaka. För honom handlade det om självförtroende, att 

han kunde skratta igen och kunde ta ansvar, han fick ett mål. Visste vad han ville göra. Det 

var ju bara härligt. 

U:  Mm 

L:  För Elsa som man var så orolig över, från början så hade man inte alla svar. Vad handlar 

detta om?  Vad är detta föräldrarna hade ju inte heller alla svar, ett sökande hon läkare och 

så där va. Elsa är också en mycket begåvad flicka, mycket begåvad. Och jag tänker jau bara, 

wow , tänka att jag har fått vara med om detta. Att kunna hjälpa de här tre flickorna och 

familjerna att få dem att fortsätta och gå vidare, för alla tre klarar ju av att fortsätta 

gymnasiet. Det är ju härlig, alltså för mig var det ju härligt, det gör  ju att man orkar stanna 

kvar.  

U:  Mm 
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L:  För mig är det ju det. Hade jag inte haft några sådana upplevelser så vete katten om jag 

hade orkat gå tillbaka. 

U:  Ja 

L:  Härligt bara 

U:  Ja jag förstår det. Finns det något annat som du vill tillägga som du känner att vi har 

missat? 

L:  Nej det vet jag inte, jag  tror…Det man tänker, man läser artiklar i tidningar och träffar 

kollegor då, som är missnöjda med skolan och ofta tycker jag att det låter som att det 

handlar om, egentligen något väldigt enkelt. Det är ingen som har lyssnat. Vare sig på 

ungarna eller föräldrarna. Utan man har bara hävdat sin professionalitet och sin rätt att 

bestämma i den professionaliteten. Utan att faktiskt ta hänsyn till att föräldrarna är proffs 

på sina barn. Och barnen är ju proffs på sig själva höll jag på att säga. Att man är överkörd 

och det är ju synd för det är ju rätt enkelt att lyssna. Det krävs ju inte någon högre 

kompetens. 

U:  Nej, det är tiden. 

L:  Ja det är tiden. 

U:  Engagemanget. 

L:  Ja,ja.. 

U:  Mm. 

L:  Och att man tänker att det ska jag fixa med dem. Det är också viljan att det ska vi fixa 

tillsammans. 

U:  Härligt! Tack så hemskt mycket 

L:  Varsågod ! 

U:  Tack. 
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Bilaga 10, Intervju Lena  
Informant: Lena  
Datum och tid: 20091114 kl 19.30 
Inspelning: Mapp B fil 8 
Inspelad tid: 18.06 minuter 
Inspelat av: Ulrika Sundback 
Inspelningsplats: telefonintervju 
Språk: Svenska  
Dialekt: Informanten talar skånska 
Intervjusituation: om informantens interagerande med elever 
 

U= Ulrika, intervjuaren 

L= Lena, den intervjuade 

 

U:  Hej och hjärtligt välkommen! 

L:  Hej. 

U: Då undrar jag vad heter du? 

L:  Jag heter Lena Lenadotter. 

U: Och hur gammal är du? 

L:  Jaha… sista gången jag kollade var jag 37 år gammal.[Skratt] 

U: [skratt] Okey… Och du är tjej. 

L:  Ja. 

U: Vad har du för befattning? 

L:  Jag …har… eh.. nu ska vi se här… jag undervisar i musik, just nu F till nio. 

U: Mmm 

L:  Och…  eh … och  engelska sex till nio. 

U: Okey, och  hur många år har du varit yrkesverksam? 

L:  Ehh, tio tror jag att det är. 

U: Och hur många år har du varit på ”nya skolan”? 

L:  Där kan det nog vara en…åtta tror jag. 

U: Mm 

L:  Det är ett tag i alla fall. 

U: Mm, och nu avslutar jag de formella bitarna då. Och börjar med själva intervjun då då. 

L:  Mhm 

U: Vad gäller tillhörighet, Vad gör du för att eleverna skall känna tillhörighet i klassrummet 

och på skolan? 

L:  Tillhörighet till varandra eller … 

U: Ja 

L:  Eller liksom tillhörighet till skolan?.. 
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U: Ja både och, så att de känner att det är trevligt att gå till skolan helt enkelt. 

L:  Ja ibland när vi är lite extra duktiga brukar vi hälsa på varandra och ta i hand och så när de 

kommer till exempel. Eeehh, vi stannar ganska ofta kvar efter skolan och hjälper dem med 

saker. 

U: Mmm 

L:  Eehhh… 

U: Till exempel? 

L:  Till exempel läxor, till exempel arbeten. Jag jobbar mycket med att spela extra musik med 

min dem och sådär. 

U: Jaha 

L:  Eehhh och speciellt när vi ska ha lite större grejer såhär.. så stannar jag kvar rätt mycket. 

Och gör sånt som de inte alltid kanske brukar göra kanske alltid då. Träna i band och  så… 

U: Ja.. 

L:  ..och så där så det är rätt så kul. 

U: Ja det förstår jag. 

L:  Men det är väl mest det jag gör tror jag.. 

U: Hade du de här eleverna Elsa, Eva och Erik? 

L:  Ja det hade jag. 

U: Gjorde du någonting speciellt för dom så att de skulle känna sig tillhöriga i skolan? 

L:  Ehmmm jag vet inte, man hinner ju med dem på ett annat sätt när det är en så här liten 

skola. Man hinner prata med eleverna och man får en dialog. Nu är ju en av de här tjejerna 

väldigt tyst och inåtvänd. Och pratar, tycker om att ha det så liksom. 

U: Mm 

L:  Eehh, men där har jag också spelat mycket musik, hon.. tjejen är en MVG elev i musik så 

hon tycket om att vara där inne och spela gitarr för sig själv. Eller spela… hon kunde bara 

sätta sig och spela piano, hon brädade mig så det small om det.[fniss] 

U: [skratt] Wow 

L:  Det var hennes farfar eller nåt som hade lärt henne spela [skratt] hon [skratt] hon tyckte 

om att vara där inne, och liksom vara för sig själv ibland, ja hon är en sån tjej liksom. 

U: Ja vad mysigt det låter. 

L:  Annars så tror jag väl att jag försökte, ehh i alla fall för Elsa och Erik, där hittade jag ett 

projekt där de fick intervjua en advokat i USA. 

U: Jaha. 
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L:  Via scape, så att de fick känna sig lite duktiga och så. De var ju väldigt duktiga.. man ser ju 

det hos oss på ett annat sätt eller vad man kan säga om det är någon som sticker ut sådär. 

U: Ja. 

L:  Men vad det gäller Eva så var det ju svårare, hon var väldigt omotiverad i skolan och fram 

till slutet kan man väl säga, tyckte jag… 

U: Mm 

L:  …då riktigt satte hon fart men hon har varit en liten tonårstjej så där eller vad man ska 

säga. Upplevde jag, henne kan jag inte säga att jag har åstadkommit några underverk med, 

kan jag säga. 

U: [skratt]  

L:  Det kan jag inte… 

U: Nej. Jag har en fråga om begriplighet, här då. 

L:  Ja. 

U: Hur har du… har du anpassat stoffet på något sätt för att det ska bli begripligt? För just de 

här eleverna, men det är lite det du svarade på innan, att du har gjort specialuppgifter för de 

som var duktiga och… 

L:  Jaa, det är väl det och det är lite, nu var det just de tre är ett dumt exempel för de råkade 

vara  duktigast på skolan och då.. 

U: Jaa.. 

L:  De fick ju sånt som inte andra begriper. ja Det är snarare så att man får göra saker 

begripligt för de andra. Det var inga problem vad gäller dem liksom, de förstod allting. Nu 

har ju vi… nu jobbar ju vi rätt mycket med snurror. 

U: Ja. 

L:  I olika ämnen där vi fyller i då ett ämnes område, för att de ska veta var de ligger eller så,…  

så får de en färg på det här. 

U: Mm 

L:  Antingen om de har IG så får de röd eller gul då så är det G, grön är VG och blå är MVG. 

Vid MVG så är det ju ganska tydligt att se. 

U: Ja 

L:  Så det kan man kanske använda till något, jag vet inte… 

U: Ja,  

L:  Det kör vi ganska mycket rakt av på skolan, emm, förutom i språk, men i musik och SO´n 

och NO så kör vi samma grejer. 

U: Ja. 
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L:  Jag känner jag ska förklara för dig, jag har utgått ifrån en teoretiker som har en massa 

begrepp som han menar på de här sakerna bör samspela för att det ska bli en bra 

skolsituation, det är därför det kan kännas hackigt så här, mina frågor kan kännas konstiga. 

Så då har jag nästa del då och det är hanterbarhet.  

L:  Mhm 

U:  Men när du har märkt att det har varit svårt, hur har du då gjort för att hantera problemet? 

Men det är ju precis som du säger, de var ju duktiga i skolan , så att, det var ju inte så 

mycket problem, kanske andra typer av problem. 

L:  Ja och då tycker jag där att….där har man ju igen en väldig fördel att vi är så små som vi är 

och vi kan hinna gå in och fråga liksom. Både från deras sida och ens egen,  Att de känner 

att man hinner och att man tar sig tiden. Och jag hinner se till.. 

U: Ja  

L:  …eller vad jag ska säga, hinner kontrollera deras inlämningsuppgifter och att jag hinner ge 

feedback på det. Och man hinner se i tid om de tycker att det är svårt och sätta in stöd då, 

vilket inte var nödvändigt i deras fall. 

U: Nej. Har du gjort något. Det finns ju teoretiska uppgifter. 

L:  Mm 

U: Har du tillämpat och gjort om uppgifter så att de ska kännas extra mycket meningsfulla? 

Om du har….. till exempel om du har haft engelska och du har haft grammatik. 

L:  Ja precis. 

U: Hur har du liksom kunnat snurra runt det för att de ska känna att det här ska jag nog lära 

mig. 

L:  Ja det har jag väl inte riktigt, ehh, Det kan vara att jag ibland använder mig av låttexter vi 

går in och jobbar med grammatik i dem. Så där. 

U: Ja.  

L:  Det vet jag inte om jag behövde specifikt i deras fall här men ibland gör jag så. 

U: För jag är ju ute lite grann efter de här trixen 

L:  Ja okey, ja det skulle jag absolut göra. Eller till exempel så blandar jag musik och engelska 

hela tiden. Och sådär. 

U: Ja. 

L:  Och framförallt jobba med låtar och låttexter. Ibland använder vi filmer till exempel, inget 

ovanligt men, men någonting som de  gillar. Att man utgår ifrån det. 

U: Mm 
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L:  Och sen, sen ge dem, gå bakvägen liksom. [skratt] Och ge dem små delar av det i något 

som de redan har ett intresse för. 

U: Ja just de. 

L:  Det brukar jag göra ibland. 

U: Vad gäller makt. Fick de här tre eleverna vara med och bestämma hur arbetet, skolarbetet 

skulle läggas upp? 

L:  Ehh, i musik brukar de få välja, om de ska ha ett prov eller om de ska ha ett arbete eller, 

hur de vill göra om de vill göra det individuellt eller i grupp. 

U: Mm 

L:  Eh. i engelska så plöjde vi nog på rätt bra. Men där gjorde ju jag ett, tog, där tog ju jag ut 

dem  MVG kidsen då, Erik och Elsa, Pojke A och Flicka A  gjorde den här intervjun via 

scape som blev en artikel då. Men där var de ju med rätt mycket och utformade. 

U: Mm 

L:  Ja det var väl det. 

U:  Heh, blev någon av dem arga på dig någon gång. 

L:  Paus, eehh…. 

U: Och i så fall vad hände då? 

L:  Det kan jag inte minnas att det har hänt, det tror jag inte. Det kan ha varit Eva som har 

blivit arg någon gång. Jag vet inte varför i så fall. 

U: [skratt] Nej. 

L:  [Hostar] Nej det tror jag inte 

U: Hur tror du att de här tre eleverna upplevde uppgifterna i skolan? 

L:  Paus… Eehh…..Jag tror att… eeehhh… Elsa hon klarade detta jättebra. Hon tog ansvar 

och sådär. Trots att hon är en rätt så tyst person så klarar hon sig själv väldigt bra. Så det 

funkade rätt så bra. Hon var inte bra på att själv söka stimulans liksom, utan där fick man 

ligga på rätt så bra. Man fick se till att hon inte….Ja, hon glömde bort vad hon höll på med. 

Efter hon själv inte kom och bad om extra grejer och sådana saker. 

U: Nej, nej. 

L:  Det gjorde hon inte. Men däremot Erik, han både gjorde det och precis som man skulle 

och..  

U: Mmm 

L:  …lite till, han var så himla  angelägen att kolla av han hade gjort rätt om han var på rätt 

väg. Han var så motiverad redan liksom. 

L:  Nu har jag glömt frågan igen [skratt] kan du ta den igen. 
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U: Nej men hur du tror att de upplevde uppgifterna i skolan. 

L:  Ja just det, Eva…som inte var speciellt motiverad tror jag tyckte att skolgången var rätt så i 

musik och engelska nu kan jag ju bara prata för mina ämnen då , men så var hon rätt så 

omotiverad och hade kanske inte någon riktig framtidsdröm, sådär.  

U: Mm 

L:  Och det tyckte jag genomsyrade hela hennes person och insats också. Henne var det ju lite 

svårare att motivera liksom. 

U: Mm 

L:  Faktiskt. 

U: Kan du berätta lite om prov och läxor? 

L:  Hur jag gör eller? 

U: Ja. 

L:  Jag har inte så mycket prov i engelska faktiskt, jag har ungefär ett prov per termin. Ibland 

två. Eehh det är rätt så mycket baserat på boken med texter och glosor och grammatik för 

jag tycker att det är väldigt bra utformat enligt kriterier och så vi följer det rätt så mycket. 

Vad gäller läxor så ibland har de skriftliga läxförhör på glosor och så och ibland har de 

någon uppsats, ibland har de någon översättning. Och när vi inte gör sådana traditionella 

saker eller vad man ska säga så kan man bryta av med något projekt att man har någon 

teater eller någonting man filmar eller…så där. 

U: Ja 

L:  Man gör lite kortare projekt så där. 

U: Kul! 

L:  Mm 

U: När du tänker tillbaka på den här tiden nu med de här eleverna. 

L:  Ja. 

U: Hur minns du den? Om du sammanfattar den. 

L:  Eehh, gällande då om vad jag tycker att det har gett eller…. 

U: Hur de har haft det i skolan. 

L:  De kommer från en tuff tid på andra skolor och fick möjlighet att komma till en mindre 

skola och bli sedda och på något konstigt sätt så trots deras, gud vad ska jag säga. Erik hade 

ju varit väldigt utsatt på sin förra skola, han kom till oss och bara gled med. Han tyckte att 

det var , jag har aldrig satt mig ner och pratat med honom jättelänge om detta men jag tror 

att han var väldigt tacksam och han trivdes han fick vara sig själv. Du vet det var inga… 
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Och samma med Elsa och så, hon blev ändå  accepterad av alla fastän hon ville hålla sig 

själv och så. Jag upplevde aldrig att någon har retat dem eller… 

U: Nej. 

L:  …eller sådär. De fick det rätt så tryggt på något sätt. 

U: Hur tyckte du att det fungerade i relation till föräldrarna? Hade du mycket kontakt med 

dem? 

L:  Det hade jag inte. Och tyvärr är det väl så att det har varit lite så, nu har vi börjat lite med 

mejlkontakt här på skolan. Det är jättesmidigt och bra men. Innan vi gjorde det så var det 

ju mycket med utvecklingssamtalen och det var ju alltid jättebra samtal med dem. Eehh.. 

och det är ju alltid de som har problem som tar mycket tid ifrån en och föräldrarna och så, 

så tyvärr har man väl inte kunnat ge lika mycket tid till dem. Som de här som behöver hjälp 

eller vad man ska säga. Så det är väl det som är den dagliga frustrationen, [skratt] tycker jag. 

U: [skratt] 

L:  Att man vill kunna ge till dem som kämpar mycket och att man har, att man pushar folk 

framåt liksom. Istället för att alltid kämpa för att folk ska bli godkända i skolan. För så är 

det ju faktiskt mycket. 

U: Har du någonting annat som du vill tillägga? Som du tycker att jag har missat? 

L:  Inte vad jag kan komma på. Men det var väl lite det där att jag tror att många, många barn 

mår väldigt bra av den här småskaligheten. 

U: Mm 

L:  Och just att de blir sedda och man tar sig den tiden och det finns tid för dem. Även om det 

inte är den lugnaste atmosfären här på skolan så är det ändå på något sätt hjärtligt. De vet 

att vi känner dem alla där, det blir familjärt, det blir som en familj för dem. Så det tycker jag 

är det bästa. ja det var väl det. 

U: Ja, tack så hemskt mycket. 

L:  Tack så mycket. 
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Bilaga 11, Intervju Leif 
Informant: Leif  
Datum och tid: 20091111 kl 10.15 
Inspelning: Mapp B fil 6 
Inspelad tid: 11.40 minuter 
Inspelat av: Ulrika Sundback 
Inspelningsplats: telefonintervju 
Språk: Svenska  
Dialekt: Informanten talar skånska 
Intervjusituation: om informantens interagerande med elever 
 

U= Ulrika, intervjuaren 

L= Leif, den intervjuade 

 

U:  Hej och hjärtligt välkommen får jag säga till dig då. 

L:  Tack så mycket. 

U: Då undrar jag vad du heter? 

L: Jag heter Leif Leifsson 

U: Och hur gammal är du? 

L: Jag är trettioåtta år. 

U: Och du är en kille.  

L: Ja 

U: Vad har du för befattning? 

L: Jag arbetar som lärare på högstadiet. Har SO och idrott. 

U: Okey, hur många år har du varit yrkesverksam? 

L: Eeeeeeeh åtta. 

U: Och på ”nya skolan” 

L: Sex. 

U: Okey, då tänkte jag börja lite med intervjun. Hur eller vad gör du för att elever skall känna 

tillhörighet i klassrummet och i skolan? 

L: [harklar sig] Oj…. Jag försöker att få gruppen att känna sig trygg genom att visa att det är 

okey att misslyckas, men samtidigt vara väldigt snabb på att berömma. jag försöker också 

att ha en trevlig atmosfär, jag visar ganska tydligt, tror jag i alla fall att det är kul när det är 

kul men jag visar också väldigt tydligt när något är fel. Det tror jag att de flesta eleverna 

känner att jag har tydliga gränser. 

U: Mm. Du hade ju de här eleverna Elsa, Eva och Erik.  

L: Ja 

U: Det var ju lite speciellt med dem. Gjorde du någonting extra för att hjälpa dem på traven? 
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L: Erik var ju min mentors elev, så för honom jobbade jag ganska mycket med att öka 

självförtroendet. Eeh, många samtal med honom men också det här vanliga att pusha och 

stötta och berätta vad fantastiskt bra han gjorde och hur bra han var. Jag tror han köpte det 

för han blev en väldigt positiv människa. 

U: Mm. 

L: Eva och Elsa var inte mina mentorselever utan dom, behandlade jag ungefär som övriga 

elever. Men jag tror att klimatet på skolan, eftersom det är en så liten skola, eftersom alla 

känner alla är det ganska lätt att komma in och känna tillhörighet, framförallt att det är 

okey att plugga faktiskt. 

U: Bra, hur gjorde du för att stoffet skulle bli begripligt för de här tre specifika eleverna? 

Tillämpade du stoffet på något annat sätt, för just de här tre? 

L: Ehh, för de här tre så tror jag att deras problem i skolan handlar inte om deras 

intelletu….intellekt. Utan det handlar  främst om yttre omständigheter. I Evas fallhandlade 

mycket om en skoltrött tjej som skolkade mycket och var väldigt jobbig men när hon kom 

hit upptäckte hon faktiskt att vi brydde oss om henne. Vi pratade med henne, klappade om 

henne och så vidare. Och då kunde hon utnyttja sin kapacitet på ett annat sätt. Så hon  fick 

nog inget annat stoff än de andra eleverna. Samma sak med Erik som hade varit ganska 

svårt mobbad på sin skola och kommer till vår lilla skola, där han genast blir en i mängden 

och får kompisar och blir omtyckt. Och då kan han också utnyttja sin kapacitet. 

U: Mm 

L: I Elsas fall var hon väldig väldigt begåvad. Och hade ju en depression som gjorde att hon 

missade väldigt mycket i skolan.. Men sista året var närvaron betydligt högre och då kunde 

man ju verkliggen se hennes kapacitet. Utan en sjukdiagnos på henne så istället för en 

massa VG så hade det varit en massa MVG istället helt enkelt. 

U: Oj då, jag då hoppar vi över min fråga om hur ni gjorde för att de skulle hantera problemet. 

Det har du redan svart på här. Eeh gjorde ni något speciellt för att de teoretiska 

uppgifterna skulle kännas meningsfulla? 

L: [Suck] Eehh….ja alltså……ja det försöker man väl alltid det är väl inte alltid man lyckas. 

men jag kan ju exempel på vad jag gjorde inom SOn. vi lästa bland annat politik.  

U: Mm 

L: Och det kan nog kännas som ett väldigt teoretiskt ämne, man pratar om mandat, 

opposition och motioner. Vi gjorde det men vi gjorde även så att eleverna i klassen  fick 

bilda egna partier. Och eeeh genomförde en röstning på vilket parti som skulle styra. Vi 

hade val och partiledardebatter vi filmade detta här och [harklar sig]. Det är ett sätt att 
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tydliggöra det teoretiska. Ehh, vi läste lag och rätt. Då åkte vi till exempel och besökte en 

rättegång här i Staden, Tingsrätten. 

U: Mm 

L: Lite sådana här, ja, extra grejer som har med ämnet att göra, kan man ju lägga in men det är 

inte alltid man har idéer och man har tid eller pengar att genomföra det. Men det var på 

exempel på SO-lektioner. 

U: De här eleverna fick de vara med och bestämma hur arbetet lades upp eller styrde du 

allting? 

L: Rätt mycket styr väl av mig. Men jag brukar försöka låta eleverna vara delaktiga, i alla fall 

något. Till exempel får de själva välja hur de ska redovisa sina kunskaper. Vill de göra prov 

eller inlämningsarbete eller redovisning eller ibland får man helt enkelt låta det vara helt 

resultatlöst. 

U: Mm 

L: Eeh, det är lite sådana saker som de får vara med och bestämma. Sen får de naturligtvis 

komma med önskemål om de har egna tankar och idéer men det är kanske inte alltid så lätt 

att när man går i skolan, själva så att säga styra sin undervisning. men de får vara med och 

bestämma om vissa delar i alla fall. 

U: De här tre eleverna blev de arga i skolan någon gång? 

L: Eeh, Ja Eva blev arg, vid ett par tillfällen. 

U: Var det på dig då? 

L: Nej det var på andra elever. 

U: Okey. Hur löste ni det då? 

L: Eeh, genom samtal, och i slutet blev det ett ganska så stort bråk där Eva var lite inblandad 

och det var så pass sent på terminen så det blev polisanmälan. Och, jag föräldrar tillkallades 

och man hade möte på möte med elever och vid flera tillfällen även polisen. 

U: Mm. Men det reddes upp i alla fall tillslut?  

L: Ja. Ja. 

U: De här tre eleverna hur tror du att de upplevde skoluppgifterna de fick? 

L: Jag tror, eller min uppfattning är att jag tror att de upplevde skoluppgifterna som 

[inandning] ja de fick en mening att gå i skolan igen och de kände väl att uppgifterna de 

fick här var väsentliga. 

U: Mmm Berätta lite om prov och läxor. 
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L: Ja, jag kör väldigt sällan med läxor, utan jag jobbar lite mer så att vi har en treveckorsperiod 

där vi läser ett ämne och då berättar jag då i början när vi kommer överens om hur detta 

ska redovisas, vilket resultat, eeh. 

U: Mm 

L: Och är det så att eleverna vill ha ett prov på det området så bestämmer vi datum  för 

provet, redan första veckan 

U: Mm 

L: Därefter jobbar jag med att, gå igenom teoretiskt i vissa fall då även praktiskt. Men inga 

läxor utan man vet att den dagen är slutmålet och har inte jag jobbat, har jag inte pluggat 

har jag inte läst, så är det deras fel så att säga. 

U: Mmm 

L: Så det blir lite, jag försöker lära dem att ta eget ansvar, och i åtta, nian funkar det väldigt 

bra. Men i sjuan får man fortfarande styra dem lite mer tycker jag. 

U: När du tittar tillbaka på det här sista året som de här tre eleverna gick, hur minns du den 

tiden? 

L: För de här tre eleverna minns jag den som väldigt positiv. Eeh..Det var som sagt - Erik han 

bara sken på skolan. 

U: Mm 

L: Han verkade verkligen tycka att skolan var rolig. Eh samma sak sista året med Elsa, hon 

deltog oftare och orkade mer. Hon var en väldigt stark tjej som, vi körde lite kampsport på 

vårterminen  där i nian och vi låg och brottades, Elsa blev ensam men vågade utmana mig 

och tyckte inte att det var  pinsamt utan visade att jag är stark och jag bryr mig inte om  

någon typ av värderingar utan hon kämpade på i sitt mak. Eva blandade lite tyckte jag. Det 

var lite slarv men hon visade upp en bra fasad hon tyckte att det var kul, men som sagt 

tjejer i den ålder och killar också, ja, blir ju bråk och så ibland. Så Eva var väl den som 

kunde blanda lite både glädje med ilska. 

U: Är det något annat som du vill tillägga? Som du tycker att jag har missat? 

L: Oj, … Jag kan väl mest nämna deras föräldrar, som efter skoltiden faktiskt kom hit och var 

otroligt tacksamma, dels för att de fick chansen att gå på ”nya skolan” och arbetet som 

lades ner på de här eleverna så att de gick ut från denna skolan med bra betyg. 

U: Ja, härligt, då får jag tacka dig så hemskt mycket 

L: Ja. 


