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Förord

Först vill jag tacka de elever som ställt upp och tålmodigt svarat på alla mina frågor. Det var 
fantastiskt roligt och lärorikt att samtala med dem och höra vad de tycker och hur de tänker. 
Förutom den hjälp jag fått att kunna verkställa detta arbete så har de berikat mitt liv både som 
tonårsmamma och som lärare. Dom har helt enkelt öppnat nya vyer för mig som jag verkligen 
kommer att ha nytta av. Jag tar varmt med mig detta till mitt yrke som lärare.

Vidare vill jag tacka alla de fantastiska lärare vid det samhällsprogram vid den gymnasieskola 
som jag gjort min undersökning. Jag har fått arbeta vid deras datorer och de har med glädje 
och ofattbar vänlighet hjälpt mig med allt jag behövt.

Min familj, inte att förglömma, man, barn, syster, svåger och systerson som hjälpt mig 
andligt, själsligt, praktiskt och ekonomiskt ska ha ett stort tack. Utan er medverkan och ert 
tålamod hade jag inte ridit detta i land.

Till sist men inte minst vill jag tacka min handledare Lena Lundberg-Westerlund för all 
vägledning och stöd.

Helena Pettersson



Abstrakt

Då jag genomförde en verksamhetsförlagd utbildning på gymnasieskolan observerade jag hur 
väl lärarna bemötte sina elever. Jag såg respektfullhet, engagemang och tydlighet. Ändå fanns 
det elever som inte tog sin dag i skolan på allvar och jag funderade på vad som var orsaken. 
Det verkade som om en del elever inte förstod att ansvaret för lärandet var deras eget.

Denna studies syfte är: är att beskriva vilka faktorer det är som inverkar till att elever i årskurs 
1 och årskurs 3 på ett samhällsprogram i en gymnasieskola tar personligt ansvar för sina 
studier. Alltså orsak till vad som ger handling och resultat. Detta är en kvalitativ studie med 
intervjuer med åtta elever från en gymnasieskola i mellersta Sverige. För att se om mognad 
och erfarenhet har betydelse så gjordes också en jämförelse mellan elever från årskurs 1 och 
elever från årskurs 3, fyra från vardera årskurs. Jag har använt olika psykologiska perspektiv 
som teoretiska utgångspunkter för analysarbetet. Detta för att uppmärksamma elevernas egna 
perspektiv på varför de handlar som dem gör.

Studiens resultat visar på att eleverna är väl medvetna om att de på grund av den frivilliga
skolan automatiskt förväntas vara ansvarstagande. I enighet mellan årskurserna är 
studieaspekten störst gällande vad som inverkar till att eleverna vill vara ansvarstagande. Det 
handlar främst om roliga och intressanta uppgifterna och verklighetsförankrad undervisning. 
Flera elever kopplar vidare ihop studierna med lärarens engagemang och förmåga att göra 
undervisningen intressant och meningsfull. Framtidsaspekten är också mycket viktig för 
eleverna. De hänvisar då till utbildning och arbete.
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Det kan vara en trygghet att veta att inget egentligen är 
alldeles nytt under solen, att i stort sett samma frågor som 
ventileras nu har åstadkommit diskussioner genom hela 
pedagogikens historia (Svedberg & Zaar, 2003, s. 8).

Inledning

Att börja en gymnasieutbildning medför flera förändringar för eleverna. Till att börja med så 
byter eleverna skola vilken ofta är förlagd lite längre bort än grundskolan. Många elever får 
resa kommunalt in till en stad eller till annan ort. Hela studiestrukturen ser annorlunda ut. När 
grundskolans läroplan: Läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo 94) talar om ansvaret så 
formuleras det så att eleverna ska ta ”ett allt större ansvar för det egna arbetet” (Skolverket, 
2009, s.13). På gymnasieskolan ökar kravet ytterligare då formuleringen är mer precis, i och 
med att eleven nu ska ta personligt ansvar för sina studier. Läroplan för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94) säger: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig 
och ta ansvar skall omfatta alla elever. Eleverna ansvarar för att planera och genomföra sina 
studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i 
utbildningen” (Skolverket, 2006, s. 13). Utifrån detta och att läraren ska ”utgå från att 
eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan” (ibid., s.
14) har läraren sitt uppdrag utstakat. En del lärare arbetar medvetet utifrån detta men en del är 
inte helt tydliga då jag finner det uppenbart att elever har problem med att se det egna 
ansvaret i skolarbetet. Kanske lärare tar för givet att eleverna automatiskt vet hur man tar 
ansvar. Det är inte så att eleverna har för vana att läsa läroplanen så att de vet hur det ska 
förhålla sig.

Då jag genomförde en verklighetsförlagd utbildning på gymnasieskolan observerade jag att 
det fanns elever som inte tog personligt ansvar för sina studier. Trots att läraren tydligt visade 
verbalt och med sitt bemötande att det är eleven som är den som själv måste ta sitt ansvar för 
studierna så verkade det som om eleven inte förstod eller möjligen struntade i det. Exempel på 
detta var att eleven utifrån vuxenperspektivet visade omognad och betedde sig som yngre i 
form av handling före tanke. Eleven tog inte sin utbildning på allvar utan satt av tiden. Ibland 
ville eleven att läraren skulle servera kunskapen i stället för att eleven sökte den själv. Eleven 
gick med andra ord vidare genom dagarna och inget eller lågt engagemang syntes. Å andra 
sidan mötte jag elever som tog ansvar för sina studier och det gjorde att jag funderade över 
vilka faktorer som inverkar till detta. Jag funderade även om mognad i samband med ålder 
gör någon skillnad.

Svedberg och Zaar (2003) talar om den dolda läroplanen som myntades av den moderna 
debatten om samhällets och skolans oskrivna lagar. Jag ser en koppling mellan detta och 
eleven som förväntas veta men faktiskt inte vet. Den dolda läroplanen infördes ”för att 
beskriva det mer omedvetna, icke utsagda inlärandet av förhållningssätt, egenuppfattning, 
värdehierarkier etc” (s. 37). Just egenuppfattning är intressant för min kvalitativa forskning. 
Vad kommer eleverna att svara?

Med denna studie vill jag alltså beskriva vilka faktorer det är som inverkar till att elever tar 
personligt ansvar för sina studier. Tanken är att jag som lärare och andra lärare ska få insyn i 
elevernas tankevärd. Denna kunskap kan hjälpa oss att möta elever som inte tar personligt 



2

ansvar för sina studier och kanske till och med hjälpa dem att fundera över orsaken och med 
detta leda dem in på den personliga ansvarsvägen. 

Hela läroplanen för de frivilliga skolformerna genomsyras av ansvar för studier utifrån olika 
perspektiv, vilket inte är konstigt då skolverksamheten just handlar om utbildning. Då det 
gäller att ta personligt ansvar för studier så har skolan det största ansvaret att på flera sätt få
eleverna att just ta det ansvaret. Maningsord som i Lpf 94 används för att betona detta är: 
skolans uppgift, skolan skall klargöra, skolan skall främja, skolan skall få, skolan skall sträva 
mot och sen vidare finns det principer i utbildningen som ska få elever att ta ansvar. 
(Skolverket, 2006)

Enligt lärdomsskolan skulle eleven fyllas med ett fast kunskapsstoff som var svårt att 
ifrågasätta. Eleven var tom utan innehåll och förväntades bland annat bli tillförlitliga 
medborgare med hjälp av skolans dygder ”flit, gudsfruktan och lydnad” vilka upprätthölls 
med straff av olika slag (Svedberg & Zaar, 2003, s. 38). Jag funderar om detta arv ligger kvar 
som ett ok över individer idag och hindrar utveckling av förståelse för det egna ansvaret. För 
att från samhällets sida straffas eleverna idag då de inte kommer till skolan och genomför sin 
skolutbildning. Gymnasieskolan kallas förvisso den frivilliga skolan men om man ser till den 
ekonomiska situationen för den elev som inte går till gymnasieskolan och för dennes familj så 
är inte gymnasieskolan frivillig. Kravet finns redan där. Prestation och belöning lever 
fortfarande med i samhället och gör att fokus blir förflyttad från att vilja till ett måste.
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Syfte

Syftet med studien är att beskriva vilka faktorer det är som inverkar till att elever i årskurs 1 
och årskurs 3 på ett samhällsprogram i en gymnasieskola tar personligt ansvar för sina studier.

Forskningsfrågor

 Vilka faktorer uppfattar eleverna i årskurs 1 gymnasiet att det är som inverkar till att 
de tar personligt ansvar för sina studier?

 Vilka faktorer uppfattar eleverna i årskurs 3 gymnasiet att det är som inverkar till att 
de tar personligt ansvar för sina studier?

 Finns det några likheter respektive skillnader mellan årskurserna?

Definitioner

Vad menas med ordet ansvar? Nationalencyklopedins definition av ordet är ’att stå till svars’ 
men beroende på sammanhang så skiljer sig betydelsen. ”Beröm och kritik är nära kopplat till 
ansvar. Den som är ansvarig är den som får skulden när något går fel, men också den som kan 
ta åt sig äran om det går bra”. Diskussionen om definitionen för ansvar har cirkulerat sen 
Aristoteles dagar. Kan en person egentligen hållas för ansvarig om handlingen skett under 
tvång? ”Förutsätter ansvar viljefrihet?” Frågan ställs enligt nationalencyklopedin i den 
filosofiska diskussionen.

När jag använder ordet ansvar har det mer att göra med interaktionen mellan människor eller 
det jag ansvarar över. Jag bryr mig om och övervakar att behov blir tillgodosedda eller jag tar 
själv hand om mina studier. Jag frågar i denna studie efter vilka faktorer som inverkar till att 
elever tar ansvar för sina studier. Ansvar menas då att: Eleven går till skolan och närvarar vid 
lektionerna. Om eleven av någon anledning varit frånvarande så tar eleven reda på den 
informationen eleven missat. Eleven medverkar till sitt eget lärande i form av att eleven söker 
sin kunskap själv. Eleven planerar sina studier och genomför uppgifter som lämnas in i tid. 
Eleven genomför sina kurser.

Motivation ser jag som den variabel som finns emellan orsak och verkan, i det stadiet där 
viljan till handlingen sker. Exempel på det är att Elev C från årskurs 1 (se resultat) i flera 
avseenden hänvisar till sin mamma som den som fostrat och engagerat eleven (orsak) till att 
vilja ta ansvar och studera (motivation) för att därav få bättre betyg till möjlighet till bättre 
jobb efter gymnasiet (verkan). Det jag gör med min studie är att ta reda på vilka faktorer 
(orsaker) som inverkar till att eleverna tar ansvar för sina studier. Det är dessa som utgör 
motivation till ansvarstagande.

I samtalet med eleverna så använde vi termen högstadiet när vi pratade om årskullarna 7-9 på 
grundskolan. Den korrekta benämningen i skolvärlden för högstadiet är idag; grundskolans 
senare år. I hela denna studie kommer benämningen att bli högstadiet så att begreppet blir 
detsamma som eleverna uttrycker sig i intervjuerna.
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Bakgrund

En faktor som kan bestämma varför elever vill ta ansvar för skolarbetet är elevens 
personlighet, vilket skapats av olika påverkan under elevens hela liv. Det finns ett flertal olika 
psykologer, professorer, filosofer och läkare av olika nationaliteter som forskat och skapat 
teorier om just utveckling av människan, vilka några presenteras nedan. Vidare presenteras 
även läroplan för den obligatoriska skolan och läroplan för de frivilliga skolformerna då de 
direkt utgör en påverkan av eleverna. Till sist finns tre studier presenterade där liknande 
undersökningar gjorts av grundskoleelever och gymnasieelever.

Till skillnad från behavioristerna som säger att miljön är den avgörande faktorn i människans 
utveckling så ansåg Arnold Gesell (1880-1961), barnpsykolog och professor i 
utvecklingspsykologi, att det istället var arvet som styr. Utvecklingen är förutbestämt rent 
biologiskt. Från födseln finns ett bestämt schema hur mognaden, som är bestämt av arvet, ska 
utvecklas. Omgivningen kan inte påverka mognaden. De psykodynamiska 
utvecklingsteoretikerna samt de kognitiva teoretikerna ser till både arv och miljö. (Cronlund, 
2003)

Då det gäller arv så innebär det hur människan påverkas rent biologiskt och gällande miljö så 
innebär det hur uppväxtmiljön ser ut. Huruvida det är arvet eller miljön som är avgörande när 
en personlighet ska formas finns det tvist om. Även om man idag är överens om att det båda 
samspelar finns diskussionen huruvida utvecklingen går med små eller stora steg. Man vet i 
alla fall att utvecklingen trots allt sker individuellt för varje unik person. (Cronlund, 2003) En 
detalj att inte förglömma är det genetiska arvet som enligt Hwang & Nilsson (2001) ibland 
kan vara av större betydelse. ”Ju äldre en människa blir, desto mer tycks hennes begåvning 
och personlighet styras av generna” (s. 42).  

Cronlund (2003) säger att Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), upplysningsfilosof, uttryckte 
tanken att ”omgivningen kan inte bestämma barnens utveckling, bara skapa bästa möjliga 
förutsättning” s. 37). Francis Galton (1822-1911) menade ”alla har vi en uppsättning 
egenskaper och beteendemönster som skiljer oss från alla andra” (s. 135). 

Psykologi och utvecklingsteorier som förklaring

För att tolka och förstå intervjusvaren ser jag det som viktigt att ha med några olika 
bakgrundperspektiv; det psykodynamiska perspektivet, den dynamiska 
utvecklingspsykologin, det humanistiska perspektivet, inlärningsperspektivet, det kognitiva 
perspektivet, det socialpsykologiska perspektivet och perspektivet om det genetiska arvet.

”Psykologins uppgifter är att beskriva och också förklara de förändringar som sker med 
människan från spädbarn till vuxen ålder” (Imsen, 2000, s. 28). Utvecklingen sker intensivast 
under barndomen då den inre strukturen formas som ”blir avgörande för hur individens 
relationer i framtiden kommer att gestalts sig” samt hur ”individen kommer att ta hand om sig 
själv och att klara påfrestningar i framtiden” (Carlberg, 1995, s. 21).
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Det Psykodynamiska perspektivet
Psykoanalytiska teorin
Den man som grundade psykoanalysen och som vidare haft stor betydelse under lång tid in i 
modern tid är Sigmund Freud (1856-1939). Han trodde på lagbundenhet ”den psykiska 
determinismen” som säger att ”allt är bestämt av tidigare orsaker” eller ”ingenting i psyket 
sker av en slump” (Cronlund, 2003, s. 17). Carlberg (1995) säger att det handlar om att när 
det händer någonting så ställer man automatiskt frågan: – ”vad är dess orsak? varför gick det 
så här” (s. 33). Vidare säger han att handlingar aldrig är tillfälligheter och därför inte styrda av 
slumpen. Det mänskliga beteendet har sin förklaring i barndomens biologiska drifter och 
relationen till modern och därför har människan ingen valfrihet. Många känslor och konflikter 
som grundades i barndomen är omedvetna och kan inte styras. 

Cronlund (2003) talar om psyket som Freud delar i tre strukturer i ”den strukturella modellen” 
detet, jaget och överjaget eller också id, ego och superego. När dessa strukturer är utvecklade 
hos människobarnet är grunden till dennes personlighet lagd vilket sker de sex första 
levnadsåren. Om det råder balans mellan dessa strukturer så blir barnet en balanserad person. 
Den första strukturen, detet, står för den ”primitiva, kaotiska delen av psyket”. Det handlar 
om människans ”drifter, behov och impulser” som exempel att vilja ha något omedelbart utan 
omsvep. Den andra strukturen, jaget, står för ”förnuft och rationalitet” men även denna del 
önskar tillfredsställelse av behov av olika slag. Jaget ansvarar för ”sinnen, minnet, motoriken, 
tänkandet, språket och förmågan att skilja mellan verklighet, fantasier och drömmar”. Jaget 
utgör en medlare mellan detet och överjaget när de båda pockar på tillfredsställelse. Den 
tredje strukturen är överjaget, och är detets motvikt, och står för ”samvete, moral, normer och 
ideal”. I barndomen då denna struktur blir fullt utvecklad får människan sina värderingar av 
sina föräldrar. Självidealet utvecklas utifrån föräldrars syn på värdering och önskemål (s. 18).

Erik H. Erikson (1902-1994) vidareutvecklade Freuds teori och såg barnet i ett socialt 
sammanhang, där den sociala miljön var rådande i utvecklingen, i form av mötena mellan 
individer. Erikson menade på att människan genomgår åtta olika åldrar, alltså 
utvecklingsperioder, vilka har sina egna speciella egenskaper. Denna teori kallas för 
”Människans åtta åldrar” Han talar om att varje period har kriser och problem som ska lösas 
och en positiv lösning underlättar övergången till nästa period. Intressant är att titta på den 5:e 
perioden som är mellan 13-19 år, vilka personer vi idag kallar för ungdomar. Här söker 
ungdomarna sin identitet i ett gränsland mellan barn och vuxen. Det gör dem med smärta när 
frågor som ”duger jag” och ”vem är jag” cirkulerar i deras fokus. Osäkerheten är ett faktum 
och kamraterna visar vägen. Här kan utvecklingen ske negativt eller positivt. (Cronlund, 
2003, s. 38)

Den dynamiska utvecklingspsykologin
Carlberg (1995), utvecklingspsykolog, presenterar i sin bok Dynamisk utvecklingspsykologi
en sammanfattande teori över ”den psykologiska utvecklingen under främst barn- och 
ungdoms- åren”. Den psykoanalytiska teorin har främst fått ligga till grund för denna 
dynamiska utvecklingspsykologi. Carlberg talar om den inre strukturen som byggs upp då 
barnen är små. Det handlar om att barnet finner ut ”vem är jag”. Barnet föds med olika 
kapacitet, gällande jagfunktioner och den starka driften, vilka påverkas av föräldrars förmåga 
att klara föräldraskapet. Eftersom denna förutsättning är olika från individ till individ är det 
inte möjligt att veta vad som är medfödda anlag eller miljöns inflytande. Vidare då barnet 
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växer upp revideras den inre strukturen av nya erfarenheter. Det finns flera stadier i 
utvecklingen som exempelvis adolescensen, vid tonåren, som är den ålder som är mest 
intressant för en gymnasielärare.

Adolescensen
Detta är den tid i utvecklingen då tonåringen befinner sig mellan barn och vuxen. Denna tid 
får numera i vår kultur ”en allt större plast i livscykeln” som troligen beror på att ”sociala, 
politiska och psykologiska orsaker” samverkar (Carlberg, 1995, s. 312). I adolescensen sker 
många förändringar för en individ som exempelvis förhållandet till sina föräldrar och 
jämnåriga samt inställningen till sin kropp. Denna är en tid av oförutsägbarhet. Handlingar 
och känslor som nu betraktas ’normala’ uppstår som exempelvis motsägelser, som att ibland 
vara generös och ibland egoistisk eller ibland revolutionär och ibland beroende. Carlberg 
(1995) menar att denna tids uppgift är att ”via en inre psykologisk frigörelse ta ett definitivt 
steg från beroende av föräldrarna till självständigheten” (s. 314). Ett nytt idealjag skapas här. 
Den tid i adolescensen, ungefär vid 14-18 år, uppstår bland annat frågorna, ”’Vem är jag?” 
och ”Vad är meningen med livet?’” (ibid., s. 327). Denna ålder bär också på stark skaparlust 
och ett fantasiliv som är rikare än förut. Driftimpulserna är stora i denna ålder och när 
försvaret till dessa inte håller så ”kan man se fenomen som extrem asketism eller utlevande”. 
Skolprestationerna kan drabbas negativt då kraven från vuxna leder till skolk och/eller 
passivitet. Annat försvar är även intellektualisering. Det är ju så att ”energin är redan 
uppbunden vid funderingar kring den egna personen och de första verkliga försöken att nå det 
motsatta könet” (ibid.).

Det humanistiska perspektivet  ”den tredje kraften”
Detta perspektiv har en humanistisk människosyn som ligger nära existentialismens fråga om 
meningen med livet och fenomenologins teori om den subjektiva världen. De olika 
humanistiska företrädarna är enhetliga i tänkandet att tyngdpunkten ligger på strävan efter att 
kunna förverkliga sig själv samt att människan har en fri vilja. Imsen (2000) säger att ”man 
understryker alltså den fria viljan och det personliga ansvaret. Man kan inte skylla på 
föräldrarna, miljön eller skolan om det går galet – man skall själv bära ansvaret” (s. 37).  
Människan gör också sina egna tolkningar och därifrån beslutar och handlar hon. Förstår man 
det inre livet så kan olika beteenden förklaras. Varje person har alltså ansvar för sitt eget liv 
vilket innebär att inget är förutbestämt.

Inlärningsperspektivet
Behaviorism
Cronlund (2003) presenterar John Lockes (1632-1704) teori som bygger på att det nyfödda 
barnet är en tom tavla ”tabula rasa” vilka erfarenheterna rister in sina spår på. Enligt det 
behavioristiska perspektivet är den vuxna människan resultatet av sina erfarenheter. Det 
inlärda styrs av miljön och påverkar människans beteende. Där har människan ingen valfrihet. 
De opåverkbara ärftliga faktorerna har obetydlig roll i handlandet. Oönskade beteenden är 
omöjliga att ändra. Känslor existerar förvisso men är ointressanta då de inte kan studeras. 
Molander (2003) menar att: ”Inom behaviorism har man hävdat att det enda som är möjligt att 
säkert studera hos människan är hennes yttre, observerade beteende” (s. 211).

John B Watson (1878-1958) trodde å andra sidan att man kunde påverka människor med 
miljön. Han ansåg att vem som helst kunde bli vad som helst. Förutsättningen fanns just i 
miljön. Ett exempel på detta demonstrerar han då han uttrycker ”Ge mig ett dussin sunda, 
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välskapade barn och min egen speciella värld att uppfostra dem i, och jag kan garantera att jag 
kan välja ut vilket barn som helst och träna honom till att bli den sorts specialist jag 
bestämmer mig för – läkare, advokat, konstnär, direktör, ja också tiggare och tjuv, helt 
oberoende av hans anlag, intressen förmåga, framtidsplaner och ras” (Cronlund, 2003, s. 24). 

B. F. Skinner (1904-1990) är en behaviorist som är känd för att använda råttor i sina 
experiment där han ville bevisa kopplingen mellan stimuli och respons som är grunden i det 
behavioristiska perspektivet. Människan reagerar, enligt Skinner, på olika sätt beroende på om 
denne straffas alternativ belönas. Tankarna är dolda beteenden och de fysiska reaktionerna 
utgår från känslorna. (Cronlund, 2003)

Motivation
Hwang & Nilsson (2001) förmedlar ett gammalt ordspråk som säger att: ”det går att leda en 
häst till vattnet men att det är betydligt svårare att få den att dricka” (s. 77). Det är mycket 
mer befogat att vilja ta ansvar för sitt lärande om man har ett utstakat mål framför sig. Andra 
anledningar kan också vara att vilja träffa kamrater, att göra bra ifrån sig, att vara bäst, att 
utvecklas eller att visa duglighet inför föräldrarna. Det som visats sig i all forskning är att 
”effektiv inlärning kräver aktivitet hos den som ska lära sig” (ibid., s. 76). Man brukar skilja 
på inre och yttre motivation i inlärningssammanhang. Den inre motivationen handlar om 
viljan, och att eleven bestämmer själv. Eleven tar ansvar för sitt lärande om det känns 
meningsfullt. När andra bestämmer över eleven så kan det bli svårare att motivera sig. Det vill 
säga den yttre motivationen som då utgör kontroll med exempelvis betyg och straff som 
exempelvis indraget studiebidrag. Andra faktorer som stärker den inre motivationen är ”att 
känna sig trygg i inlärningssituationen, att ha roligt, att det nya materialet är lagom svårt, att 
själv kunna styra inlärningen, att kontinuerligt få feedback från någon som är kunnig på 
området så att man vet att man gör framsteg” (ibid., s. 78).

Det kognitiva perspektivet  ”tänkande och intellektuella funktioner”
Cronlund (2003) menar att den kognitiva psykologin har mycket stor betydelse idag gällande 
hur ”kunskaper utvecklas och byggs upp” om livet och omvärlden. Denna psykologi 
fokuserar sig mest på människans minne och perception men bryr sig också om känslorna och 
motiven. Enligt Imsen (2000) är nyckelorden ”inlärning, minne, tänkande och 
problemlösning” (s. 37). 

Ett viktigt begrepp i den kognitiva psykologin är uppmärksamheten vilket styr vilken 
information som lagras i tankeschemat. Personer som ”känner att de kan påverka sitt liv, fatta 
egna beslut och ha en egen fri vilja” och som känner att ansvaret är deras lägger kontrollfokus 
på sig själv och har lätt för att lösa uppkomna problem. En person, å andra sidan, som lägger 
kontrollfokusen utanför sig själv, det vill säga, som känner sig som ett offer, lägger över allt 
ansvar på andra. Den personen har svårt att själv finna lösningar på problem (ibid., s. 31). 
Frederick Bartlett (1886-1969), psykolog, sa i början på 1900-talet att ”människan framförallt 
strävar efter mening” (ibid.). Om det känns meningsfullt att minnas, så gör vi det.

”Konsekvenserna av de egna handlingarna styr moralen. Det som belönas är rätt, det som 
straffas är fel” (ibid., s. 58). Bland annat detta fann psykologen Lawrence Kohlberg då han 
studerade barns moraluppfattning. Utifrån sin undersökning och ur kognitivt perspektiv 
skapade han en teori om moralutveckling formulerad i tre perioder. Den första perioden är 
den preoperationella tänkandets period där barnets handlingar, som i citatet ovan, bestäms av 
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det egna behovet. Negativa följder ger lydnad. Den andra perioden är de konkreta 
tankeoperationernas period. Här förstår barnet regler, följer normer samt vill vara den vuxne 
till lags. En god handling är rätt oavsett följderna. Den sista perioden är det abstrakta 
tänkandets period och innebär att ”rättigheter får inte kränkas, regler är heliga, beslut ska 
följas och löften hållas”. Under tonåren, i den senare delen av perioden, börjar individen tänka 
mer som en vuxen individ, moraliskt sett, där ”en individens handlingar påverkas förutom av 
allmänna normer av olika omständigheter och egna principer” (ibid.).

Konstruktivism
Konstruktivismen finns i två former, den kognitiva och den sociala konstruktivismen. Hos 
Jean Piaget (1896-1980) som var barnpsykolog finner vi den kognitiva konstruktivismen som 
menar att inlärningen ”sker ’i huvudet’ på den som lär” i interaktion med omvärlden. 
”Inlärningen blir primärt en individuell angelägenhet”. Enligt den sociala konstruktivismen är 
inlärningen ”primärt en social angelägenhet” där ”språket och sociala förhållanden bidrar till 
att utforma kunskapen”. Denna form förespråkade psykologen Lev S. Vygotskij (1896-1934).
(Imsen, 2000, s. 39).

Cronlund (2003) presenterar Piaget som menade att ”tänkandet utvecklades enligt ett speciellt 
mönster” där strävan efter att förstå omvärlden utgör intelligensen. En människa får antingen 
anpassa sig efter rådande omständigheter eller organisera sig för att ta makt över kaos. Dessa 
två tendenser är medfödda och viktiga för individens överlevnad. De två tendenserna kallas, 
assimilation och ackommodation, vilka används för att anpassning ska vara möjlig. 
Assimilation innebär att individen anpassar ”nya erfarenheter” i ”gamla tankemönster” och 
ackommodation innebär att individen helt måste ändra på sitt tankemönster för att kunna ta in 
nya erfarenheter. För att få ordning och reda på den kaotiska omvärlden organiserar individen 
erfarenheterna. Organisationen från ”kaos till ordning” innebär att individen stoppar undan 
information som ska sparas, till senare behov i livet. Cronlund (2003) liknar detta med att 
hjärnan är som en byrå med lådor om människan lägger sina erfarenheter i.

Vygotskij satte utvecklingen i fokus för sina studier. För att förstå ”här-och-nu-perspektivet” 
så måste man se till individens kommande utveckling och förhistorien, hur alltså en person 
utvecklas över tid. ”Vygotskij hävdade”, till skillnad från andra etablerade teorier, ”att 
utveckling måste förstås som ett resultat av flera olika utvecklingsprinciper och att olika 
principer kan göra sig gällande med växlande styrka under livets olika perioder” (Imsen,
2000, s. 183).

Det socialpsykologiska perspektivet
De psykologer som förespråkar detta perspektiv anser att samspelet mellan människor är det 
mest väsentliga. Människan styrs inte av inre drivkrafter något avsevärt utan beteendet 
bestäms av de ”normer som gäller i det omgivande samhället och av de roller och den status 
individen har i detta samhälle” (Hwang & Nilsson, 2001, s. 35). Detta synsätt hade forskaren 
George Herbert Mead (1863-1931) som menade på att det enda sättet för barnet att utvecklas 
var att ”se sig själv med andras ögon” och ”uppkomsten av ett medvetande och en jagbild är 
således ett resultat av sociala skeenden”. Allt eftersom utvecklingen framskrider får individen 
sin roll som denne kan identifiera sig med samt försöka etablera (ibid.).
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Det genetiska arvet
Det genetiska arvet kan ibland vara av större betydelse. De personliga egenskaperna 
ledarskap, äventyrslystnad och begåvning av olika slag kan anses som ärvda egenskaper. 
Genetiskt så talar man om en samverkan av många gener, som enskilt inte har någon påverkan 
av personligheten, men som kan dra åt samma håll. Arvet kan också visa sig senare i livet ”Ju 
äldre en människa blir, desto mer tycks hennes begåvning och personlighet styras av generna” 
(Hwang & Nilsson, 2001, s. 42). 

Ansvar enligt styrdokument

Imsen (2000) säger att ”skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla attityder, 
kunskaper och färdigheter” (s. 51). Han pratar om att skolan är en ”fabrik” där eleverna skall 
tillägna sig kunskap som gör dem till fungerande samhällsmedlemmar. ”Kort sagt – elevens 
inlärning skall bidra till att de växer upp och utvecklas till fria, upplysta och självständiga och 
ansvarsfulla individer” (Imsen, 2000, s. 51).

Elevernas ansvar och inflytande enligt Lpo 94 och Lpf 94:
Lpo 94: ”Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar allt större 
ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 
utbildningens utformning” (Skolverket, 2009, s. 13). Lpf 94: ”Eleverna ansvarar för att 
planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall 
vara viktiga principer i utbildningen” (Skolverket, 2006, s. 13). Lpo 94: ”Genom att delta i 
planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman 
och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” 
(Skolverket, 2009, s. 5). Lpf 94: ”Elevernas möjlighet att utöva inflytande på undervisningen 
och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål,
innehåll och arbetsformer” (Skolverket, 2006, s. 4). ”Utbildningen skall främja elevernas 
utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet” (ibid., s. 5). 

Lpo 94 och Lpf 94 talar om begreppet ansvar som en av dem demokratiska principerna. Där 
Lpo 94 säger: ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga,
skall omfatta alla elever” (Skolverket, 2009, s. 13). Där Lpf 94 säger: ”De demokratiska 
principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga skall omfatta alla elever” 
(Skolverket, 2006, s.13). Den nya skollagen säger: ”Utbildningen syftar också till att i samarbete 
med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare.” Begreppet ansvar förknippas här med demokrati 
och med skapandet av medborgare och av det sammanhanget framgår det att ansvarstagande 
är mycket grundläggande inom skolan. (Utbildningsdepartementet, 2009, s. 25) 
(se min definition av ordet ansvar s. 3)
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Tidigare gjorda studier

Jag kan inte finna några studier där det direkt söks efter faktorer som inverkar till att elever tar 
ansvar för sina studier. Däremot finns mycket forskning om motivation och sådana arbeten 
som därför liknar min studie. (se min definition av motivation s. 3)

En studie om motivationsskapande faktorer hos elever i årskurs 1 och 3 på en 
gymnasieskola i Norrbotten
”Hur många lärare har inte någon dragit en djup suck över sina elevers motivation och 
ambitionsnivå?”. Denna fråga börjar Johansson och Teskeredzic (2008) sin inledning med 
vilken också är orsak till att studien har genomförts. Syftet var alltså att ”beskriva och förstå 
vilka faktorer som stimulerar gymnasielevers motivation till lärande” (s. 1). Här har både 
kvantitativ och kvalitativ metod används till att få svar av eleverna. Respondenterna kommer 
från ett samhällsprogram i Norrbotten och enkäterna har genomförts av 80 elever, med lite 
drygt hälften från årskurs 1 och resten från årskurs 3. Intervjuerna genomfördes med fyra 
elever från varje årskurs. I enkäten kan vi se att valet av motivationsfaktorer är gjorda av 
författarna.

Johanssons & Teskeredzics (2008) enkät visar att de allra flesta eleverna är helt eller delvis 
motiverade till skolarbetet. Vid intervjuerna framkom det att elevernas inre motivation gör att 
de presterar bättre. Författarna talar om ”iögonfallande skillnad” i frågan om det är läraren 
som skapar motivationen. Här har endast några få elever från årskurs 1 hänvisat till läraren 
och hälften från årskurs 3. Intervjuerna visade samma sak. När det gäller om motivationen 
kommer från hemmet eller annan omgivning så var det dubbelt så många elever från årskurs 1 
än från årskurs 3 som tyckte det i enkäten men vid intervjuerna var de lika mellan åldrarna. 
Några elever talar om föräldrarna medan elev 3 talar om både föräldrarna och klasskamrater. 
En fråga handlade om motivation till högre betyg och var kopplad till att komma in på önskad 
utbildning. Nästan alla elever instämde mer eller mindre till det i både enkäten och 
intervjuerna. En elev uttrycker sig, enligt Johansson och Teskeredzic: ”Jag insåg att man 
måste kämpa för att lyckas nå dit man vill” (ibid., s. 22). Då det gäller motivationsfaktorn, i 
enkäten, att vilja lära sig mer, är eleverna i årskurs 3 mer benägna att vilja det, än eleverna i 
årskurs 1 där det även finns ett större antal som tar avstånd till detta. Samma tendens ser man 
i intervjuerna. Å andra sidan så har eleverna i årskurs 1 ett större inre krav på sig själva att 
göra sitt bästa än vad tredjeårseleverna har, vilka i och för sig inte ligger långt efter. 
Författarnas slutsatts till studien är att: ”eleverna till största delen motiveras av den egna inre 
motivationen och att den viktigaste enskilda motivationsfaktorn är elevernas egna grav på att 
alltid göra sitt bästa” (ibid., s. 31).

Faktorer som skapar och stimulerar gymnasieelevers studiemotivation
Bakgrunden till varför denna studie gjordes är för att elever lämnar grundskolan utan 
fullständiga betyg. Melentieva (2007) funderade kring: ”vilka förutsättningar som måste bli 
uppfyllda för att en individ skall känna behovet att gå framåt i sin utveckling. Det vill säga 
vilka faktorer är avgörande för gymnasieelevers studiemotivation.” För att söka svar har 
enkätmetoden används på cirka 80 gymnasieelever och lärare intervjuats. Resultatet i studie 
visar på att eleverna tycker att skolan ger de kunskaper som behövs för klara sig i framtiden. 
De är alltså medvetna om vilka kunskaper som behövs. Alternativa kunskaper får de på annat 
sätt exempelvis via hemmet och media. Drygt hälften av eleverna säger sig ha ett bestämt mål 
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för framtiden och de flesta av dem vet hur de ska nå dit. En fjärdedel har inte ett bestämt mål 
och resten är osäkra. Studien säger också att trygghet och trivsel är viktigt för att eleverna ska 
tycka om skolgången. När det gäller frågan vilka faktorer som motiverar till studier så har 
flest elever svarat ”ett bra yrke och kunna tjäna pengar”. Andra faktorer är ”att vara redo att 
möta framtiden”, ”intressanta och användbara” kunskaper, ”personlig utveckling”, studier 
som ger ”självständighet och frihet” till valmöjligheter och ”ämnen som stimulerar elevernas 
nyfikenhet och kreativitet”. Faktorer som flest två elever hänvisat till är ”att ha eget ansvar, 
flyt, bli något/klara sig själv, vidare studier, eget utövande av idrott, frihet, trevlig studiemiljö, 
föräldrarna/familjen, duktiga lärare, prestation och godis”. Författaren sammanfattar elevernas 
hänvisade faktorer som ”belöning” av olika slag (ibid., s. 24). Eleverna fick även frågan vad 
lärarna kan göra för att öka elevernas motivation. Svaren blev ”att läraren är glad och rättvis, 
varierar sina metoder och uppmuntrar/stöttar” eleverna. Men även att läraren ger roliga och 
intressanta uppgifter samt att det som är svårt görs lätt. Slutligen säger Melentieva att den 
viktigaste faktorn som motiverar till studier är att eleverna vill ”få framtiden betryggad genom 
att kunna försörja sig själv” (ibid., s. 27).

Skolan en framgångsfaktor – ungdomars uppfattningar om motivation och vägar till 
framgång

Dahl & Lindahl (2008) har gjort en kvalitativ studie byggd på intervjuer av elever från 
grundskolans senare år, årskurs 9. Avsikten är att ta reda på elevernas uppfattning om ”dagens 
svenska skola som framgångsfaktor” där två teman ”motivation och vägar till framgång” är 
den teoretiska utgångspunkten. Det som ligger till grund för studien är det höga antalet elever 
som inte klarar godkänt i de ämnen som utgör en gymnasiebehörighet (svenska, engelska och 
matematik) och det att Statens folkhälsoinstitut säger att skolan med en effektiv undervisning 
och en utvecklande miljö ”tillhör en av de mest avgörande skyddsfaktorerna för att förhindra 
sociala problem framåt i livet” (ibid., s. 1). Risken är nämligen stor att elever, som skolan inte 
lyckas nå till, hamnar i kriminalitet och utanförskap. Frågorna som författarna ställt sig är ”(a) 
hur ser eleverna på motivation i skolan, (b) hur ser eleverna på sin framtida väg till framgång 
samt (c) ser eleverna andra vägar till framgång utöver den väg som skolan och utbildning 
erbjuder och hur påverkar detta deras motivation att prestera i skolan?” (ibid., s. 2).

Dahls & Lindahls (2008) resultatet i studien har sammanställts i tematiskt ordning med 
underrubriker. Här blir det tydligt att motivationen utgör både inre och yttre motivation. Att 
eleverna tycker att skolan är viktig hänvisar de till yttre anledningar. ”Diskussionerna med 
respondenterna om skolans roll, kretsar således till större delen kring framtidsaspekter och 
strävan efter att socialisera sig […] Flera av ungdomarna uppger att det är viktigt med höga 
betyg, just för att nå målen i framtiden” (ibid., s. 21). Även känslan till att vilja göra sitt bästa 
är av yttre karaktär då eleverna i det känner påtryckningar utifrån, exempelvis från föräldrar 
och lärare, förutom då eleverna hänvisar till självkänslan av att prestera. Studien talar även 
om ett ”inre mervärde med skolgången” där eleverna sagt att det viktiga med skolan är att lära 
sig nya saker samt få kunskaper för livet. Betyget är också kopplat till den inre motivationen 
då eleverna hänvisat till ”en inre känsla av att uppleva sig kompetenta” (ibid., s. 22). Eleverna 
vill även ha högt betyg där ämnet är intressant. Denna studies respondenter anser att de egna 
prestationerna påverkar betygen som sedan vidare påverkar framtiden. ”Respondenterna ger 
bilden av att resultatuppnående till stor del är beroende av tydliga uppsatta mål och en stark 
vilja att uppnå dessa” (ibid., s. 24). Huruvida eleverna ska nå målen så lägger de ansvaret på 
sina lärare, ödet och de egna möjligheterna till påverkan. Eleverna svarar i studien att de går 
till skolan för sin egen skull. Men här finns en tydlig ambivalens hos eleverna, som författarna 
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antyder, att eleverna även hänvisat till andra saker med ett ”symptomatiskt ’men’” (ibid., s.
22). I denna studie visar det sig att elevernas syn på skolans betydelse varierar och är 
motsägelsefulla. Några av eleverna förknippar dock skolans funktion med framtiden. 
”Elevernas väg genom olika klasser och stadier, kan sägas skapa en naturlig 
framtidskoncentration” (ibid., s. 26). Enligt studien ser eleverna till det egna ansvaret för det 
som händer i deras liv men man behöver nödvändigtvis inte ha bra studieresultat för att lyckas 
i livet. Studien visar på andra alternativ utanför skolan. (Dahl & Lindahl, 2008)

Sammanfattningsvis säger Dahl och Lindahl (2008) att studien visar att eleverna i årskurs nio 
tycker det finns andra vägar till framgång än den genom skolan. Framgångstankarna som 
föreligger goda resultat i skolan sägs utgöra ”ett tydligt exempel på ett modernt ideal” medan 
trenderna i samhället driver till ”alternativa vägar till framgång” ses som exempel på 
postmoderna normer. För ungdomar uppstår ambiguitet vilket påverkar motivationen att 
prestera i skolan. Studien säger vidare att eleverna kommer att välja alternativa vägar till 
framgång än skolkarriären ”i takt med det postmoderna samhällets framväxt” (s. 30). De 
alternativa vägarna kan då även vara de kriminella. En elev ur studien säger: ”Det finns 
ganska mycket att välja på. Dagens samhälle gör att man blir kriminell och sådant, fast har 
man satt upp ett mål och sagt att man inte ska det, att man ska plugga och så, då tar man ju 
skolans väg. Därför ska man sätta upp mål” (ibid.).
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Metod

Metodologiska överväganden

För att försöka fylla ut luckan i vetandet, som lärare upplever de har, om vad som inverkar till
att eleverna tar eget ansvar för sina studier bedriver jag en grundforskning. I och för sig, om
resultatet blir givande, kan det leda till snabb respons från lärare, vilket händer i en tillämpad 
forskning. Här är det dock så att ”kunskapen är intressant” med tanke på åtgärder för 
framtiden (Patel & Davidson, 2003, s. 10). Studien kommer att vara deskriptiv vilket enligt 
Patel & Davidson (2003) handlar om att beskriva nuet där jag begränsar mig att undersöka de 
faktorer jag är intresserad av, här då de faktorer som ger ansvarstagande och sambanden 
mellan dessa.

För att nå många elever och därmed få en bred kunskap i vad som inverkar till att eleverna tar 
ansvar för sina studier skulle den kvantitativa metoden, enkäten, i första anblick varit given. I 
en förenkling av jämförelsen av kvantitativa och kvalitativa metoder menar Trost (2001). 
”Om jag sålunda använder ord som längre, fler eller mer är jag inne på ett kvantitativt 
tänkande” (ibid., s. 17). I ett kvantitativt förfarande används sådana variabler till att samla 
data och statistik. I ett kvalitativt tänkande, å andra sidan, används inte sådana variabler. De 
intervjuades livshistoria är istället i fokus och dessa skiljer mellan individer. Kvale (1997) 
säger om styrkan i intervjusamtalet ”att det kan fånga en mängd olika personers uppfattningar 
om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld” (s. 14). Därför 
väljer jag den kvalitativa forskningsintervjun som metod. 

Deltagare

Undersökningen är genomförd med 4 elever från årskurs 1 och 4 elever från årskurs 3 från ett 
samhällsprogram på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Dessa årskullar är valda med tanke 
på att det är en viss skillnad mellan dem i ålder och eventuellt mognad. 

Avgränsningar

Alla elever tillhör samma samhällsprogram och går på samma skola. Detta kan ha betydelse 
för resultatet. Urvalet gjordes på det vis att jag under lektionstid bad eleverna om hjälp och 
informerade om villkoren ifall de ville medverka. Vem som helst, i de klasser jag besökte,
kunde anmäla sig tills kvoten var uppfylld nämligen fyra elever från vardera årskurs. På grund 
av uppsatsens omfattning, C-uppsats, såg jag det inte möjligt att ta med och jämföra olika 
program. Jag tar inte heller hänsyn till genusperspektivet i denna studie och eftersom jag bara 
är intresserade av elevperspektivet är inte några lärare intervjuade.

Material

Intervjuer
Information kan inhämtas på olika sätt menar Backman (1998) ”Den kan ske via det skrivna
eller det talade ordet, formellt eller informellt”. Metoder, teorier och tidigare forskning 
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hämtas från det ”skrivna” ordet i form av exempelvis uppsatser, böcker, avhandlingar, 
rapporter och Internet medan den viktigaste information hämtas ”talande” från 
intervjusamtalen med eleverna. Intervjuerna är den viktigaste informationskällan därför att de 
förväntas ge svar på syftet (s. 148). Kvale (1997) säger att ”om det inte fördes några samtal, 
skulle det knappast finnas någon delad bild om den sociala scenen” (s. 15).

”En känsligt genomförd intervju som bevarar närheten till den intervjuades livsvärld kan ge 
kunskaper som sedan kan utnyttjas till att förbättra människors situation” (Kvale, 1997, s. 18).
För att skapa förtroende mellan eleverna och mig vill jag genomföra intervjuerna i denna 
samtalsform. Tanken är att frågorna ska vara densamma för alla elever men eftersom syftet 
ska vara i fokus väljs en halvstrukturerad livsvärldsintervju som ”definieras som en intervju 
vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s. 13). Jag har alltså enligt denna studies syfte
tänkt ställa samma frågor till alla elever men eftersom människor har olika bakgrund, olika liv 
och olika förutsättningar så kommer svaren att bli olika. Och beroende på svaren kommer jag 
även ställa passande uppföljningsfrågor för att få ut så mycket som möjligt av eleverna om
vilka faktorer som gör att de tar ansvar för sina studier. Därmed kommer intervjuerna till viss 
del vara lågt standardiserade. Mina första frågor är till för att skapa ytterligare kontakt än den 
intervjupersonen och jag fick i det första mötet (bilaga 1 och 2). Senare i intervjun blir 
frågorna mer och mer specifika. Patel & Davidson (2003) talar om ”tratt-tekniken” vilket 
menas stora öppna frågor som mynnar ut i mer specifika frågor. Denna teknik ”anses vara 
motiverande och aktiverande” (s. 74). 

Inspelning
Det finns ett antal fördelar med att spela in intervjuerna, vilket jag väljer att göra. Trost (1997) 
tar upp dessa fördelar. Han betonar det som är väsentligt för oss, nämligen att använda 
inspelning för att ordagrant dokumentera vad som sägs. Dels finns hela intervjun med och 
ingenting glöms bort och dels hörs det om intervjuaren varit tydlig med frågorna. Goodson & 
Numan (2003) säger om användningen av bandspelaren ”Jag tror att om man inte använder 
den så avbryts den viktiga ögonkontakten, och det hårda arbetet för att nå närhet och tillit 
måste man börja från början igen” (s. 146). Eftersom bandspelaren inte är aktuell längre som 
inspelningsalternativ ska jag använda en minidisk.

Etiska överväganden

”Forskning är viktig och nödvändig för både individernas och samhällets utveckling” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Men för att skydda individer för exempelvis förödmjukelse 
eller kränkning finns forskningsetiska principer utformat av Vetenskapsrådet. Med detta finns 
ett krav på hur forskaren ska förhålla sig till sina respondenter då ett forskningsarbete 
framskrider. Detta krav kallas här individskyddskravet. Under individskyddskravet finns 
huvudrubrikerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenten före medverkande får 
information om forskningsprojektet och villkoren, vilket var aktuellt för mitt arbete. Gällande 
samtyckeskravet har deltagarna all rätt på sin sida. Deltagarna bestämmer alltså själva om 
dem vill medverka och har därför rätten att när helst dom vill, hoppa av medverkandet. När 
mina respondenter, de åtta eleverna, anmälde sitt intresse och även genast bokade tid med mig 
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gav de sitt samtycke. Eleverna är inte under 15 år och arbetet är inte av etiskt känslig karaktär 
därför var det inte nödvändigt att söka tillstånd av deltagarnas föräldrar. Angående
konfidentialitetskravet gäller det för mig att med tydlighet formulera mig så att ingen 
medverkande på något vis blir offentlig. Nyttjandekravets innebörd är självklar. Intervjuerna
kommer endast att användas till detta arbete. 

Genomförande

Empiriinsamling
Efter det att jag vidtalat ett flertal lärare fick jag på lektionstid presentera mitt arbete för de 
årskullar som var målet för denna studie. De fick veta att intervjuerna skulle ske individuellt, 
bli inspelade samt att de var konfidentiella. Det var inte alls så svårt att få tag i elever som 
ville ställa upp för intervjuer, så jag hade snabbt fyllt upp kvoten. Intervjuerna kunde även 
genast bokas och veckan därpå, v.14, genomfördes 6 intervjuer av 8. De två sista intervjuerna 
fick genomgöras efter påsklovet, alltså v. 15. Under själva påsklovet användes tiden till 
transkribering av de 6 intervjuerna och veckan därefter de 2 sista. 

Bearbetning av intervjuer
Efter det att intervjuerna genomförts ska de transkriberas, vilket innebär att det inspelade 
intervjuerna skrivs ner på papper och blir till textdokument. En forskare har ofta en 
sekreterare som gör transkriberingen, jag får jag dock göra detta arbete själv. Detta kan göras 
på olika sätt. Man kan skriva ner varenda detalj med varje ord som yttras eller välja att bortse 
från vissa delar som anses oviktigt för syftet. I detta arbete har jag valt att transkribera nästan i 
detalj vad som sades. Jag har ibland endast utelämnat en del upprepande utryck som exempel 
alltså, liksom och sådära. Jag har även utelämnat eventuella pauser och ”hm” för i denna 
studies syfte: att beskriva vilka faktorer det är som inverkar till att elever tar personligt ansvar 
för sina studier, är endast de uttalade variablerna intressanta som inverkar till att eleverna tar 
ansvar för sina studier. Det som Kvale (1997) säger: ”Graden av detaljrikedom beror på vad 
utskriften ska användas till” (s. 156).

I analysen ska jag använda mig av de tre analysmetoderna meningskoncentrering, 
meningskategorisering och meningstolkning. Meningskoncentrering innebär att innebörden i 
de långa uttalandena koncentreras till kortare och koncisare meningar. I denna studie är 
metoden nödvändig då intervjusvararen är transkriberade nästan exakt och därför annars kan 
bli besvärliga att analysera. Vissa uttalanden som är tydliga i tal kan verka oförståeliga i text. 
”Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier […] vilket anger förekomst 
eller inte förekomst av ett fenomen” (ibid., s. 174). För mig innebär det de olika faktorerna 
eleverna hänvisar till som inverkar till eget ansvar. Meningstolkning innebär för min studie att 
jag tolkar intervjuerna samt de faktorer jag finner i intervjusvaren. ”Forskaren har ett 
perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta perspektiv” (ibid., s. 183). 
Mitt perspektiv är att ta reda på vilka faktorer som inverkar till att elever tar ansvar för sina 
studier. Det innebär att jag kommer att samla faktorerna under huvuddimensioner och därefter 
registrera hur många elever som hänvisar till de olika dimensionerna.
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Resultat

Till årskurs 1 hade jag 9 frågor plus underfrågor och till årskurs 3 hade jag 11 frågor plus 
underfrågor (bilaga1 och 2). För att treorna redan varit ettor så fick de fler frågor. Jag ville de 
skulle jämföra ansvaret de nu har i årskurs 3 med då de gick i årskurs 1. Efter transkriberingen 
meningskoncentrerades intervjuerna som sedan delades upp i mindre stycken. Dessa stycken 
blev till 9 huvuddimensioner för årskurs 1 och 10 huvuddimensioner för årskurs 3. Vidare 
nedan har varje stycke meningskategoriserats, var årskurs för sig, med efterföljande 
jämförelse. Med denna studies syfte i fokus: att beskriva vilka faktorer det är som inverkar till 
att elever tar personligt ansvar för sina studier, har faktorerna samlats under 
huvuddimensioner, som framkommer i det eleverna har sagt. Exempel på en huvuddimension 
är: Ansvarstagande aspekt, och exempel på faktor är: Får ta eget ansvar. För varje fråga görs 
en sammanfattning, sedan antal elever för varje aspekt och vidare en jämförelse mellan 
årskurs 1 och årskurs 3. Elevernas anonymitet bevaras med att de fått benämningarna Elev A, 
Elev B, Elev C och Elev D för de som går i årskurs 1 och Elev E, Elev F, Elev G och Elev H 
för de som går årskurs 3.

Intervjusammanställning

1. Börja på gymnasiet, årskurs 1

Elev A
Elev A tyckte det var skönt att börja på gymnasiet där man fick välja själv hur man lägger upp 
sitt arbete och ta eget ansvar, vilket gör det lättare att jobba. Eleven har valt 
samhällsprogrammet.

Elev B
Att börja på gymnasiet var skönt tycker Elev B för att man fick mer ansvar och läraren 
övervakar inte eleverna. Lärarna lägger sitt engagemang på de elever som sköter sig. Eleven 
valde natur först och var där en tid men bytte till samhällsprogrammet vilket vederbörande 
trivs mycket bättre med.

Elev C
Elev C tyckte det var nervös, spänt, nytt och förvirrat när vederbörande började gymnasiet 
och tänkte frågande om det skulle finnas några kompisar där. Det gick bra och skolan var bra, 
klassen var jättetrevlig och lärarna var trevliga och hjälpsamma. En trevlig upplevelse menar 
eleven som har valt samhällskunskapsprogrammet för att det leder till det eleven vill bli.

Elev D
För Elev D var det spännande och lite oroligt att börja gymnasiet. Det har gått en tid men man 
känner sig fortfarande ny säger eleven som har valt samhällskunskapsprogrammet. 

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Ansvarstagandeaspekt:

Får ta eget ansvar
Fick mer ansvar
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Framtidsaspekt:
Leder till det man vill bli

Läraraspekt:
Ingen övervakning

Social aspekt:
Kamrater

Studieaspekt:
Välja själv hur lägga upp studier

2 elever talade om det egna ansvaret. 
2 elever funderade över om det skulle gå bra med kompisar vilket det gjorde 
1 elev valde samhällsprogrammet i åtanke till vad eleven vill bli.
1 eleven är glad för att lärarna inte övervakar eleverna på gymnasiet. 
1 elev talar om valet att få lägga upp sina studier.

Börja på gymnasiet, årskurs 3

Elev E
Elev E tyckte det var underbart att börja gymnasiet och det hela förändrade dennes liv. Det 
var elevens förstahandsval som gjordes efter översikt på vilka jobb utbildningen leder till. 

Elev F
Elev F tyckte det var både roligt och tråkigt att börja gymnasiet. Det var svårt att göra ett val. 
Eleven började på en skola med bytte efter ett år efter envis övertalning. Intresset styrde valet 
av utbildning.

Elev G
Elev G tyckte det var roligt och intressant att börja på gymnasiet. Eleven var väldigt 
imponerad av skolan. Eleven har valt samhällsprogrammet.

Elev H
För Elev H var det kul, nervöst och spännande att börja gymnasiet. Det var en helt ny grej i 
livet. Eleven hamnade med sina kamrater och kände sig nöjd. Eleven hade valt 
samhällsprogrammet men bytte mellan skolor två gånger innan eleven kom till aktuell skola.

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Framtidsaspekt:

Jobb
Social aspekt:

Kompisar 
Studieaspekt:

Intresse

1 elever valde samhällsprogrammet i åtanke av framtiden. 
1 elev funderade över om denne skulle hamna med sina kamrater vilket eleven gjorde.
1 elev gjorde valet av intresse.
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Jämförelse mellan årskurs 1 och årskurs 3:
Tre av eleverna, två från årskurs 1 och en från årskurs 3, talar om kamraternas betydelse.
Två av eleverna i årskurs 1 nämner det egna ansvaret medan ingen i årskurs 3 nämner detta. 
Två av eleverna, en från varje årskurs, talar om framtiden i valet till samhällsprogrammet.
Två av eleverna, en från varje årskurs, pratar om studieaspekten.
En elev från årskurs 1 tycker det är skönt att inte längre vara övervakad av lärarna.

2. Elevens förväntningar på studierna, årskurs 1

Elev A
Gymnasieskolan var bättre än förväntat rolig miljö, roliga människor och bra lärare, tycker 
Elev A.

Elev B
Gymnasiet var bättre än förväntat, tycker Elev B, just för att man fick eget ansvar, får 
bestämma tempot själv och för att det finns massor av tid till förfogande och tid till planering.

Elev C
Elev C hade förväntat sig mer fristående lektioner och inte den integrerade undervisningen 
som nu var. Alltså bättre än förväntat. 

Elev D
Elev D hade inte riktiga några förväntningar på gymnasiet, men tycker det blev väldigt 
mycket eget arbete och mycket egen frihet vilket eleven tycker är skönt. Det var lite som 
eleven tänkt sig. Man får jobba ganska fritt på lektionerna. 

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Ansvarstagandeaspekt:

Fick eget ansvar
Läraraspekt:

Bra lärare
Social aspekt:

Kompisar
Miljö
Frihet

Studieaspekt:
Arbetstempo
Integrerad undervisning
Eget och fritt arbete

3 elev talar om studierna.
2 elev talar om den sociala aspekten där 1 elev pratar om trivseln med kamrater, miljön och 
bra lärare och 1 elev talar om friheten.
1 elev talar om det egna ansvaret där eleven får bestämma själv.
1 elev talar om bra lärare
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Elevens förväntningar på studierna, årskurs 3

Elev E
Elev E:s förväntningar var att det skulle bli bättre än på högstadiet. Det var positivt med en 
högre nivå där man kunde lägga upp sina arbeten själv, ha fritt arbete och större valfrihet. 
Bara man följer målen. Eleven trodde det skulle vara svårare på gymnasiet än vad det var. 

Elev F
Gymnasiet var som förväntat tycker Elev F men trivdes inte med klassen på den första skolan. 
Den skolan som eleven går på nu är rätt mycket som denne förväntade sig. Eleven tycker 
egentligen inte om skolan eftersom att man måste i skolan. ”Jag blir inte motiverad av att jag 
’måste’ utan att jag vill göra nånting”, säger eleven. Eleven förväntade sig att lärarna sätter 
upp ramar för betygskriterierna, så man vet vad man ska göra. Man får bra betyg om man 
följer deras instruktioner på bästa sätt. Och så är det också, vilket eleven inte tycker är 
utvecklande. Det är mer frihet på gymnasiet och det är bra tycker eleven.

Elev G
Elev G hade direkt inte några förväntningar på gymnasiet. Det finns inget att jämföra med 
menar eleven. Eleven hade fått höra gott om denna skola vilket infriades. 

Elev H
Elev H hade inga egentliga förväntningar på gymnasiet. Eleven trodde att det skulle bli 
mycket mer allvar och eget ansvar på gymnasiet och att lärarna inte skulle hjälpa eleverna 
eller säga till om de kom för sent. Att det skulle vara mer distans mellan lärare och elever och 
inte samma sammanhållning som i nian. Men så blev det inte och det var skönt tycker eleven. 

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Social aspekt:

Frihet
Personlig aspekt:

Att själv vilja
Studieaspekt:

Högre nivå
Valfrihet

1 elev tycker det är bra att det är mer frihet på gymnasiet.
1 elev blir inte motiverad av att denne måste utan för att eleven vill göra nånting.
1 elev tyckte det var bra med den högre nivån på studierna samt valfrihet.

Jämförelse mellan årskurs 1 och årskurs 3:
Tre elever från årskurs 1 och en elev från årskurs 3 talar om studieaspekten.
Två elever från årskurs 1 och en elev från årskurs 3 talar om den sociala aspekten.
Endast en elev, då från årskurs 1, talar om det egna ansvaret där eleven får bestämma själv.
En elev från årskurs 1 talar om läraraspekten.
En elev från årskurs 3 talar om den egna viljan.
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3. Uppgifter, studietakt och undervisningsmetoder, årskurs 1

Elev A
Uppgifterna kan ibland vara lite otydliga, säger Elev A, och speciellt i den integrerade 
undervisningen där uppgifterna kan komma omlott på varandra. Uppgifterna känns bra att 
göra för att där är stor valfrihet men det är lättare om det är roligt. ”Man får mycket välja, 
man brukar ju få ett ämne, å så får man välja inom det där ämnet ganska mycket själv då hur 
man vill göra det då å sånt där”, säger eleven. Ibland kan studietakten gå lite fort tycker 
eleven. Gällande undervisningsmetoderna så tror eleven att lärarna ger eget ansvar med flit.

Elev B
Elev B tycker att uppgifterna alltid är tydliga i och med att eleverna får veta precis vad som 
ska göras och att det finns lagom tid för arbetet. Sen får man jobba fritt. Studietakten är 
behaglig och välplanerad utan stress. Angående undervisningsmetoderna säger eleven: ”Jag 
hade ju inte förväntat mig att det skulle vara så här mycket lektionstid som inte är lektioner. 
Alltså schemalagda-eget-arbete-tider.” Men eleven trivs med det sättet. Eleven tycker att alla 
undervisningsmetoder går fram vilket är skönt. Lärarna har genomgångar där eleverna inför 
en uppgift får veta det dem behöver veta.

Elev C
Gällande uppgifterna så tycker Elev C att de är lite knepigare än vad som behövs. Eleven 
menar på att det förmodligen är lärarnas avsikt för att eleverna ska arbeta nerifrån grunden, 
vilket inte fungerar utan bara är jobbigt anser eleven. Eleven säger även att: ”Formuleringen 
är inte på vår nivå. Det är deras nivå och då förklarar de för oss en gång vad allting betyder 
och sen så glömmer kanske man bort. […] Man borde ha en bättre förklaring till oss 
ungdomar. Men vuxenspråk liksom som vi inte förstår.” Angående studietakten så har 
eleverna mycket tid på sig men jobben ska in samtidigt vilket eleven inte är så nöjd med. Det 
hade varit bättre att få ett jobb i taget och inte i stora sjok.

Elev D
Elev D tycker att uppgifterna är tydliga för att eleverna har tillgång till vad de ska göra och får 
även ett slutdatum. Studietakten går ganska snabbt men i en bra fart och inte speciellt svårt 
om man skulle komma efter tycker eleven. Är man borta någon dag så går det att återhämta 
sig. Eftersom det är ens egna arbete så går det att skicka hem jobbet och jobba vilket eleven 
tycker är skönt. Läxorna är inte heller så speciellt många. Undervisningsmetoderna är bra och 
lite som i högstadiet. Eleven tycker det är mycket eget ansvar. Man får skriva upp saker och ta 
ansvar. Lärarna gör undervisningen ganska intressant. ”Jag inte minne av nån dålig 
undervisning […] Det skulle vara om någon ger felaktig information eller kanske snackar om 
odemokratiska saker. Det tycker jag inte är riktigt korrekt”, säger eleven.

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Studieaspekt:

Valfrihet
Roliga uppgifter
Tydlighet
Bra tid till arbete
Fritt arbete
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Välplanerad studietakt
Eget-arbete-tider
Undervisningsmetoder
Tydliga instruktioner

Alla 4 elever talar om olika faktorer som är viktiga för deras studier.

Uppgifter, studietakt och undervisningsmetoder, årskurs 3

Elev E
Uppgifternas tydlighet och studietakt är blandad och olika mellan ämnena, tycker Elev E. 
Ibland är dom jätteproduktiva på lektionerna och ibland går det inte framåt alls. Denna elev 
vill ha hög takt på studierna annars känns det meningslöst. Eleven säger: ”Ja, annars känns det 
meningslöst, man är ändå här, det är ju som vårat arbete, vi är här 8-4 varenda dag, och ska 
jag ändå vara här så vill jag lära mig någonting. Så känner jag.” Är det långsamt och tråkigt 
tappar eleven motivationen. Metoderna för undervisning tycker eleven är viktiga men mer blir 
inte sagt.

Elev F
Uppgifterna tydlighet är olika mellan lärare och uppgifter, säger Elev F. Det finns lärare som 
ser att man lär sig fast man inte helt följer instruktionerna medan andra lärare menar att man 
då gjort fel. Utifrån det tycker eleven att uppgifterna är för tydliga. Men eleven tycker det ska 
finnas en tydlighet för att en del elever vill lära sig på egen hand och en del elever behöver 
mera hjälp. Men eleven säger: ”Jag tycker inte att det är rätt håll lärandet kommer ifrån för jag 
tycker att i första hand skolan inte är till för att lärarna ska lära ut saker utan för att eleverna 
ska lära sig saker.” Ur ett samhälligt perspektiv så skapar skolan människor som är bra på att 
följa instruktioner. Eleven vill ha mer flexibilitet och vill alltså inte vara en sådan person som 
måste följa instruktioner. Eleven tycker heller inte om betyg som målsättning. Studietakten är 
rätt lagom tycker eleven. Ibland går det långsamt och ibland är det mycket att göra. Lärare 
prioriterar sina kurser och eleverna har många ämnen och då är det svårt att prioritera. Man 
får utgå från sig själv menar eleven. Undervisningsmetoderna skiljer mycket. Eleven ogillar 
lärarstyrda lektioner. I årskurs tre borde man få ta mer eget ansvar menar eleven. Att få 
planera sina arbeten själv. Man är ju inte jättemotiverad varje dag utan vill då kunna jobba lite 
ibland och mycket ibland. Då är de större uppgifterna bättre tycker eleven.

Elev G
Uppgifternas tydlighet varierar från lärare till lärare. Vissa ämnen är det svårt att vara tydlig 
med anser Elev G. Om något är otydligt så kan man fråga. Eleven tycker sig vara en ganska 
långsam person och vill därför ha uppgifter som kan göras på lektionerna med klara 
slutdatum. De uppgifter som däremot ska göras mellan lektionerna kan det vara problem med 
då eleven har lång resa hem och är trött efter skolan. Eleven vill alltså göra arbetena på 
skolan. Gällande undervisningsmetoder vill eleven ha tydlighet. Lärarna ska vara direkta med 
vad de vill. De får inte vara luddiga utan det ska vara tydliga direktiv. 

Elev H
Angående uppgifternas tydlighet säger Elev H att det beror mycket på lärarna. Eleven tycker 
sig ha ganska lätt för sig. Eleven säger även, att om man känner trygghet så kan man ju fråga 
läraren och då spelar det ingen roll hur uppgifterna ser ut. Det visade sig några veckor in i 
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terminen att man kunde ha samma kontakt med lärarna på gymnasiet som på högstadiet. 
Gymnasielärare var inte farliga. Studietakten är mycket snabbare och hetsigare på gymnasiet 
än på högstadiet och mycket mer att göra för att lärarna och ämnena är fler. Det kan bli tre 
uppgifter på en vecka menar eleven, vilket är både stressigt och jobbigt. Men planerar man så 
går det, menar eleven. Det kan köra ihop sig men det gör inget om uppgifterna blir inlämnade 
en vecka för sent, har eleven märkt. Det blir inget IG för den skull. Orsaken att uppgifter kan 
lämnas i för sent är att eleven stressar upp sig, vill ha bättre betyg och lägger press på dig. Är 
eleven inte nöjd med uppgiften då den ska lämnas in tar eleven en vecka till i arbete för att bli 
nöjd. Stressandet beror på att det ibland blir för mycket och eleven har numera fler 
fritidsintressen. Man blir äldre och med det kommer ansvaret att skaffa jobb och göra rätt för 
sig. Undervisningsmetoderna är bra men olika. Eleven tycker om de uppgifter som ska göras 
hemma. Och om läraren ger telefonnummer och mailadress så kan eleverna alltid höra av sig 
och fråga om något är oklart. Det tycker eleven är tryggt och absolut uppmuntrande och man 
känner att läraren bryr sig. En bra kontakt med läraren gör att man vill göra bra ifrån sig. 

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Ansvarstagandeaspekt:

Vill få mer eget ansvar
Läraraspekt:

Bra lärarkontakt
Social aspekt:

Trygghet
Studieaspekt:

Hög takt
Undervisningsmetoder
Flexibilitet
Göra uppgifter under lektionstid
Tydliga slutdatum
Tydlighet/inget luddigt
Uppgifter som kan göras hemma

Alla 4 elever talar om faktorer inom studieaspekten men1 elev tillägger att denne helst arbetar 
hemma medan 1 elev helst arbetar i skolan. 
Alla 4 elever talar om lärarens ansvar angående studier och tydlighet.
1 elev säger tydligt att denne vill få mer eget ansvar gällande att planera sina studier.
1 elev talar om trygghet i skolan.

Jämförelse mellan årskurs 1 och årskurs 3:
Alla elever både årskurs 1 och 3 talar om studieaspekten när de talar om hur de vill ha sina 
studier. Detta kopplar de direkt eller indirekt till lärarens undervisningsmetoder. 
En elev i årskurs 3 säger tydligt att denne vill få mer eget ansvar gällande att planera sina 
studier och en elev från årskurs 3 talar om trygghet i skolan. 
En elev från årskurs 3 talar om lärarkontakten som en faktor.
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4. Krav och förväntningar från skolan, årskurs 1

Elev A
Gällande förväntning så menar Elev A angående lärare att ”det känns inte som om dom har 
för höga förväntningar på mig än vad jag har” mer än att eleven ska ligga kvar på den nivå 
denne kommit upp till. När vi pratar om vilka krav gymnasiet kan tänkas ha så hänvisar 
eleven till sådant som uppförande.

Elev B
Om lärarnas förväntningar på eleverna säger Elev B: ”Jag tycker dom är ganska rimlig. Det är 
väl rimligt att en lärare förväntar sig att man åtminstone har G sen om den ser att personen har 
möjlighet att få högre så är det ju bara att han förväntar sig att den kan uppnå högre om den 
jobbar också”. Eleven tycker inte att gymnasiet kräver mer än vad det ska. Kravet kan ligga i 
att eleverna ska komma på lektionerna, men det är för att det ska gå bra för eleverna. Det är 
upp till dem. 

Elev C
Lärarnas förväntningar beror på elevens mål säger Elev C. Vill eleven ha MVG så säger 
lärarna vad som behövs för att nå dit. Eleven tycker gymnasiet kräver mycket av eleven. Vill 
man ”ha bättre arbete till exempel då måste man ju jobba som sjutton”, säger eleven. 
Gymnasiet kräver höga betyg och då måste man lägga ner tid. Detta är i och för sig frivilligt 
och man får bestämma sig hur man vill göra menar eleven.

Elev D
Det egna ansvaret menar Elev D är lärarnas förväntning på eleven vilket denne tycker sig vara 
bra på. ”Jag försöker så gott jag kan. Men det är mycket eget ansvar att man ska bli vuxen och 
sånt där”, säger eleven. På högstadiet var det mer lek och bus men på gymnasiet är arbetet 
frivilligt. Eleverna har själva valt att komma till skolan. Eleven tycker att det inte är någon 
som tvingar dem. Ingen annan kan beskyllas om eleverna tycker det är jobbigt menar eleven 
som tycker att utbildning är bra och viktigt. Det enda gymnasiet kräver, är det egna ansvaret. 
Det är slut på leken och har man inte skärpt sig förut så är det dags nu.

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Läraraspekt:

Förväntan till prestation
Förväntan till ansvar

Studieaspekt:
Har valt skolan

Alla 4 elever talar om läraraspekten där 3 elever talar om lärarnas förväntan till prestation 
som något positivt och 1 elev talar om förväntan i samband med ansvaret.
2 elever säger att studierna är frivilliga för att skolan är ett val eleverna gjort.
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Krav och förväntningar från skolan, årskurs 3

Elev E
Gymnasiet har inga krav för Elev E behöver egentligen inte vara där. ”Det som krävs av mig 
själv, det är mer att det blir egna krav på jag ska klara gymnasiet”, säger eleven. Det kravet 
känns inte jobbigt. 

Elev F
”Jag har ändå valt den samhällsvetenskapliga inriktningen. Då har ju ändå lärarna berättigat 
några slags förväntningar på mig att jag har nåt slags intresse av dom här ämnena”, säger Elev 
F. Förväntningarna varierar mellan lärare. Eleven tycker läraren ska utgå från eleven. En del 
lärare gör det och en del inte. Den som utgår från eleven ser vad denne lär sig i uppgifter och 
då kanske eleven inte behöver göra allt. Den lärare som inte utgår från eleven är enkelspåriga 
och tar inte fasta på det eleven lär sig. Eleven ger exempel på en resa denne gjorde där läraren 
istället för att låta eleven berätta om resan och dela med sig av sin nyförvärvade kunskap var 
irriterad för att eleven inte gjort sina medskickade uppgifter. Så generellt är förväntningarna 
ojämna anser eleven som vill att man ser mer på ett brett perspektiv.

Elev G
Gällande förväntningarna så tycker Elev G att är det stor skillnad mellan högstadiet och 
gymnasiet. På högstadiet fanns knappt några förväntningar medan på gymnasiet ”förväntas vi 
göra saker. Eftersom att vi faktiskt har valt att göra dem här sakerna, så blir det lite högre 
förväntningar. Vilket kom lite som en kalldusch”. På frågan om gymnasiet kräver något 
svarar eleven: ”Det är väl mer att man ska tänka själv. I nian så kunde man ju läsa en bok och 
skriva av det helt enkelt. Nu ska man reflektera av det man läst också.” Eleven tycker om det 
för eleven gillar att tänka. Eleven hänvisar ytterligare en gång till sitt ego ”för att det är inte 
alltid tillfredsställande att bara skriva av det man läst. Man känner sig inte intelligent då, eller 
hur jag ska säga. Då tänker jag, men det här kan ju vem som helst göra, varför har vi den här 
uppgiften, varför är det här intressant? Men så nu ska jag alltså läsa nånting, lägga ihop ett 
och ett och få det till svaret”.

Elev H
Elev H känner från vissa lärare att dem har förväntningar på eleven, speciellt dom som skapar 
ett band med eleverna och ”ger ut mailadress och då, får man en positiv förväntan av läraren 
och då vill man absolut göra bättre ifrån sig, än dom som man bara får negativt ifrån”. Och 
dessa sänker motivationen. Det gymnasiet kräver är att man går till skolan säger eleven. Det 
blir ju ingen positiv reaktion om man varit borta en vecka och inte gjort uppgiften. Det som 
eleven känner är bäst för sig, är att lärarna inte tjatar. Men lärarna förväntar att eleverna 
kommer på lektionerna.

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Läraraspekt:

Brett lärandeperspektiv
Relationen lärare – elev
Inget tjat

Personlig aspekt:
Eget krav att klara skolan
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Studieaspekt:
Har valt skolan
Uppgifterna

2 elever talar om läraraspekten där 1 elev vill att läraren vidgar sitt lärandeperspektiv 
angående uppgifterna och 1 elev säger att personligt engagerade lärare ökar motivationen 
samt att denne inte vill att läraren tjatar.
2 elever talar om hur valet till skolan skapar förväntningar från skolan vilket är berättigat.
1 elev har eget krav på sig själv att klara skolan.

Jämförelse mellan årskurs 1 och årskurs 3:
Alla fyra ettor och två treor talar om lärarens roll i skolan.
Två ettor och två treor talar om den frivilliga skolan.
En trea talar om det egna kravet på sig själv.

5. Jämförelse mellan ”högstadiet” och gymnasiet, årskurs 1

Elev A
I frågan om skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet tycker Elev A att det är skönare och 
mer avslappnat i gymnasiet samt att det är lättare i diskussioner där man får säga vad man 
tycker. På gymnasiet har man mer ansvar, lärare peppar eleverna men bryr sig inte så mycket 
om annat eftersom att skolan är frivillig och det hänger på en själv, man jobbar för sig själv 
och för sin utbildning.

Elev B
Skillnaden på högstadiet och gymnasiet är att på gymnasiet är det mer fritt arbete och inte 
skolplikt så det är upp till eleven själv att arbeta, säger Elev B. Lärarna jagar heller inte 
eleverna utan koncentrerar sig på de elever som kommer på lektionerna. Det tycker eleven är 
väldigt skönt. Det egna ansvaret för uppgifterna är större på gymnasiet.

Elev C
På frågan om skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet tyckte Elev C att på gymnasiet är 
det mer seriöst. Gällande ansvaret och skillnaden mellan högstadiet och gymnasiet fick elever 
en stor chock. I högstadiet var det läxor och prov men i gymnasiet är det frivilligt att plugga. 
Det finner eleven inte går så bra för i högstadiet sa lärarna till om vad som skulle göras och 
här i gymnasiet ska man tänka själv vad som behöver göras. Alltså ta eget ansvar.

Elev D
Elev D säger att det inte är så vanligt längre med att man sitter framför läraren som visar nåt 
på tavlan. Det händer, men i högstadiet var det så nästan alltid. Nu på gymnasiet är det 
mycket eget arbete med datorer m.m. Eleven trodde det skulle vara mer frihet på gymnasiet, 
mer ansvar och eget arbete, vilket det blev. Skillnaden från högstadiet är att gymnasieskolan 
är frivillig och därför går det inga elever här som inte vill vara här. Eleven menar på att alla i 
klassen valt samhällsprogrammet och alltså liknar eleven i och med att de tycker om samma 
ämnen. Eleven tycker det är skönt att slippa höra folk som klagar hela tiden. Gällande 
ansvaret var det jobbigt att i nian hela tiden bli tillsagda menar eleven. Här är lektionerna 
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upplagda så att eleverna kan jobba med nästan vad de vill. Eleverna har datorer att tillgå 
vilket inte fanns i nian. Eleven är väldigt nöjd med det.

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Ansvarstagandeaspekt:

Det egna ansvaret
Studieaspekt:

Har valt skolan

4 elever talar om den frivilliga gymnasieskolan.
3 elever talar om det egna svaret som blivit större på gymnasiet.

Jämförelse mellan ”högstadiet” och gymnasiet, årskurs 3

Elev E
Elev E och jag pratade om vad som skiljer mellan högstadiet och gymnasiet. På högstadiet 
används en undervisning där eleverna sitter i bänkarna och läraren står framvid tavlan och 
föreläser. På gymnasiet görs genomgångar och sen är det fritt arbete och kanske någon 
föreläsning på universitet som vidareutvecklas till en uppsatts. Ansvaret är större i gymnasiet 
än i nian. Läraren håller inte efter eleverna på samma sätt. Har man missat nåt så får man leta 
rätt på det missade själv. Eleven säger att eleverna inte är individer på samma sätt i gymnasiet 
fast vederbörande har haft tur som har bra kontakt med sina lärare. Men skulle eleven inte 
haft det så hade det varit ett godtagbart offer för möjligheten att få ta ansvar, ha frihet och 
valmöjligheter. Eleven har inget behov att ha relation till lärare, bara med klasskamrater. 

Elev F
I nian i den åldern är det mer passande med lärarstyrda lektioner menar Elev F. På gymnasiet 
får man ta mer ansvar för skillnaden är att man valt ett program. Man kan inte begära att man 
ska kunna lika mycket på högstadiet som på gymnasiet menar eleven. Men säger även att för 
en del elever i ettan på gymnasiet så är kunnandet lika dåligt. Lärare måste vara flexibel och 
utgå från att elever till en början inte har samma kunskaper och att de inte lär sig på samma 
sätt. I en samhällskunskapsklass finns en stor skillnad. Det är roligare på gymnasieskolan än 
på högstadiet med de nya människorna, nya lärare och större skola. 

Elev G
I nian var det slappt med barnsliga eleven menar Elev G. På gymnasiet är det mer effektivt 
och definitivt ett högre ansvar eftersom att lärarna kan ge en uppgift och sedan efter fyra 
veckor förvänta sig få tillbaka ett fullständigt arbete. 

Elev H
I högstadiet är man inte mogen nog att tänka på varför man går till skolan, tycker Elev H. Det 
ända man förstår är att man ska lära sig saker. Det är mycket mer ansvar och svårare uppgifter 
på gymnasiet än på högstadiet menar eleven. Det som var skillnad mellan nian och gymnasiet 
var att lärarna påminde mer om uppgifter och prov. De kontaktade föräldrarna om man 
skolkade. Man var mer barn som lärarna var tvungna att ha ansvar över. På gymnasiet hotar 
de med indraget CSN. Det är viktigare med självständighet på gymnasiet än på högstadiet 
menar eleven. Man gör gymnasiet för sin egen skull, man håller på att bli vuxen och ska stå
på egna ben. 
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Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Ansvarstagandeaspekt:

Det egna ansvaret
Framtidsaspekt:

Stå på egna ben
Social aspekt:

Roligt med nya kamrater, lärare och miljön
Studieaspekt:

Frihet
Valmöjligheter
Har valt skolan
Pluggar gymnasiet för sin egen skull

Alla 4 elever talar om det egna ansvaret som blivit större på gymnasiet.
3 elever talar om studieaspekten där 1 elev talar om att gymnasieskolan är frivillig, där 1 elev 
talar om frihet och valmöjligheter och där 1 elev talar som att man studerar för sin egen skull.
1 elev studerar för att man i framtiden ska stå på egna ben.
1 elev talar om sociala aspekter.

Jämförelse mellan årskurs 1 och årskurs 3:
Nästan alla elever förutom en elev i årskurs 3 säger att ansvaret blivit större på gymnasiet. 
Alla fyra eleverna från årskurs 1 och tre elever från årskurs 3 talar om studieaspekten där 
faktorn den frivilliga gymnasieskolan har fem röster varav fyra av dessa är från årskurs 1. 
En elev från årskurs 3 talar om framtiden.
En elev från årskurs 3 tycker att det var roligt med ny miljö, nya kamrater och lärare.

6. Jämförelse mellan årskurs 1 och 3 på gymnasiet, årskurs 3

Elev E
I jämförelse med åk 1 i gymnasiet så har självständigheten med tiden ökat successivt och 
kurserna innehåller mer eget arbete, säger Elev E. Man lär sig per automatik. Eleven tycker 
sig ha utvecklats. Annars klarar man inte gymnasiet. Man måste vara självgående, menar 
eleven, som själv alltid varit det och klarat sig själv i skolan. Det har att göra med 
personligheten tror eleven. ”Eller också att man har formats på nåt sätt också men att man har 
i alla fall olika förmåga för att ta ansvar, redan innan. Jag tror inte alla har inte samma 
förmåga.” 

Elev F
Det är svårt att jämföra mellan etta och trean tycker Elev F men tycker ändå att det är bättre 
och roligare i årskurs tre. Det är mycket att göra nu på slutet med inlämningar och 
projektarbete, menar eleven, som har fått lära sig många ämnen och sett många olika lärare 
med olika lärstilar.

Elev G
Förändringen från årskurs ett till årskurs tre sker successivt och därför inte märkbar menar 
Elev G. Men nästan alla ämnen eleven har nu i trean har eleven fått välja själv, medan många 
ämnen i ettan var obligatoriska, sådant eleven drog sig för att göra. I trean är det mer inriktat 
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på det man faktiskt vill göra, mer individuellt vilket gör att motivationen blir starkare. Det är 
intresset för ämnet som gör att eleven vill prestera. Angående uppgifterna så har de flesta 
lärarna haft eleven i tre år och vet då att de kan lita på eleverna samt att de vet att eleverna kan 
ta ansvar. Elev G säger: ”Ja, det har blivit lite mer större nu när vi fått lite mer kött på bena. I 
ettan kunde det vara lite så här, smygstart från nian, att vi fick göra grupparbeten mycket, och 
diskussioner. Nu får vi skriva uppsatser istället.” I trean är eleverna mer självständiga enligt 
eleven. När eleven gick årskurs ett så såg denne fram emot att ta bort de ämnena eleven inte 
ville läsa.

Elev H
Elev H kommer knappt ihåg hur det var i ettan i gymnasiet. Eleven förstod inte allvaret och 
hur viktigt det var med bra betyg. Hur viktiga betygen var för framtiden och ”att man måste 
verkligen ta tag i det”. Eleven förstod inte det viktiga med bra lärarkontakt. Uppmuntran från 
läraren har blivit bättre i trean.

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Personlig aspekt:

Utveckling
Självgående

Påverkanaspekt:
Man har formats på nåt vis

Studieaspekt: 
Arbeta individuellt
Intresse

2 elever talar om studieaspekten, 1 elev tycker det är mer motiverande att jobba individuellt 
och 1 elev säger att intresset för ämnet gör att eleven vill prestera.
1 elev säger att eleven formats på något vis.
1 elev talar om utveckling och att vara självgående som ett måste för att klara studierna.

7. Varför skolan, årskurs 1

Elev A
Anledning till att Elev A går till skolan är för att det är en bra miljö, intressanta lektioner och 
kamrater. ”Jag kulle få problem om det var väldigt tråkig miljö om man inte hade kompisar o 
sånt där. Det skulle vara jobbigt tror jag”, menar eleven. De jobbigare dagarna då eleven är 
trött kan denne ibland vara hemma och sjuk. Ibland är det stress från prov som stör och denna 
stressfaktor kan ge vederbörande ont i magen samt att det går sämre i skolan. Det som gör att 
eleven ändå går till skolan, är en inre ’pepptalk’ om att skärpa sig för man kan sova då man 
kommer hem. 

Elev B
Elev B säger angående varför denne går till skolan: ”Jag känner mig ju mest sporrad att klara 
det så bra som möjligt och komma in där jag vill efteråt och kunna göra vad jag vill efter
gymnasiet.” Eleven skulle inte förlåta sig själv i framtiden om vederbörande bröt skolan nu. 
De dagar det är jobbigt går eleven till skolan i alla fall. På natur var det annorlunda. På frågan 
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om det är det som driver eleven och gör att eleven vill, blir svaret: ”Ja, framtiden gör att jag 
vill klara det bra nu […] Jag tror då det är lättare att känna att det jag gör har någon mening.”

Elev C
”Skolan är ett måste för det mesta, kanske inte gymnasiet, men för mig ett måste”, säger Elev 
C. Eleven vill ha en utbildning, bra betyg, bra jobb, träffa kompisar, bästa vänner och möta 
bra miljö. Det har nu dock varit en period av vacklande säger eleven för att pluggsättet och 
ansvaret varit nytt. Eleven säger sig först nu ha kommit in i tänket där denne vill satsa på en 
höjning i tvåan. Ytterligare faktor till att eleven går till skolan är mamman som belönat eleven 
om denne skött sin skola. Eleven vill också göra sin mamma stolt men menar att pluggandet 
numera sker för elevens egen skull, men lite för mamma. De jobbiga dagarna kommer och då 
har det hänt att eleven stannat hemma och fått hjälp och stöd från sin mamma. Detta har sen 
blivit en vilopaus och en dag då krafterna kommit tillbaka. Eleven menar på att det är en bra 
lösning för att man ska fortsätta orka. 

Elev D
Anledningen till att Elev D går till skolan är för att eleven vill säkra sin framtid. Eleven tycker 
också att skolan är rolig, trivs i sin skola och gillar sin klass. Hade det varit så att eleven tyckt 
illa om skolan och klassen så är det inte säkert att eleven gått dit. I alla fall hade det varit 
svårt. Men det går ju att byta skola konstaterar eleven. Även de dagar eleven tycker det är 
jobbigt så går eleven till skolan. ”Jag tror inte jag skolkat en hel dag i hela sitt liv” säger 
eleven. Man får gå till skolan och vara trött efteråt menar eleven. Man hamnar efter och 
missar viktiga tillfällen och saker som ska göras. Eleven tycker det är irriterande vilket 
inträffat vid sjukdom. 

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Framtidsaspekt:

Utbildning
Jobb
Valmöjligheter
Bra betyg

Personlig aspekt:
Inre pepptalk
Klara det så bra som möjligt 
Meningsfullhet
Disciplin

Påverkanaspekt:
Ett måste
Belöning från mamma
Göra mamma stolt

Social aspekt:
Kamrater
Bra miljö
Roligt i skolan

Studieaspekt:
Intressanta lektioner
Missar viktigheter annars
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3 elever talar om framtiden om varför de går i skolan.
3 elev hänvisar till den sociala aspekten med kamrater och bra miljö.
3 elever hänvisar till personlig aspekt. 1 elev peppar sig själv att går till skolan. 1 elev vill 
klara de så bra som möjligt. 1 elev menar på att man får gå ändå.
2 elever talar om studieaspekten. 1 elev vill ha intressanta lektioner. 1 elev menar att man 
missar viktiga saker om man stannar hemma från skolan. 
1 elev pratar om att skolan är ett måste samt att eleven har ett belöningssystem tillgängligt. 

Varför skolan, årskurs 3

Elev E
Det har alltid varit kul i skolan men nu i slutet av utbildningen börjar Elev E bli skoltrött och 
går lite på sparlåga. Men eleven intalar sig att det snart är färdigt, det är bara att köra på. ”Just 
nu så ser jag det här som ett sista steg som jag måste ta. Det är liksom ett mål. Att ta 
studenten. Och efter det få göra det man vill”, menar eleven. Det är det som tar eleven vidare 
trots skoltröttheten. Det som räddar en är att man vill bli färdig med skolan innan man 
påbörjar nåt annat. Eleven stannar aldrig hemma i skolan i onödan men går inte alltid med 
glädje, exempelvis de gångerna då bara en lektion av fem känns meningsfulla att gå till. Man 
har ingen rätt att stanna hemma, menar eleven, men vet inte riktigt varför vederbörande tycker 
så. Eleven hänvisar till att det är en principsak och för att eleven på grund av sina uppdrag är 
en person på skolan som måste föregå med gott exempel. Om det finns något bakomliggande 
vet eleven inte. Möjligen att eleven blivit uppfostrad så, att man ska göra rätt för sig och gå i 
skolan. Det finns ingen ursäkt om man inte är sjuk förstås. 

Elev F
Elev F går till skolan för att denne tycker om att lära sig saker men mest för att eleven måste. 
Många ämnen eleven läst hade denne kunnat lära sig på annat sätt menar eleven. Att gå i 
skolan är djupt rotat. Går man inte till skolan så får man ingen gymnasieutbildning och inte 
heller något jobb någonstans. En stor anledning är också för att träffa kompisarna. Eleven 
poängterar: ”Så det är framför allt för att jag måste och för att det är trevligt liksom […] 
trevligt att träffa folk och befinna sig i ett sammanhang.” Det är en plikt att gå till skolan. 
Eleven jagar inte närvaro eller betyg utan tycker sig kunna värdera sig själv. Är eleven 
jättetrött någon dag så tar eleven det ansvaret att värdera om en lektion är värd att gå till. 
Eleven kan då välja att stanna hemma och arbeta vilket går snabbare och enklare. Eleven blir 
inte borta så mycket att studiebidraget blir lidande. ”Men det tycker jag ändå är ett rätt skönt 
förhållningssätt eftersom att man orkar inte varje dag. Då är det bättre att man tar en lugn dag 
och så orkar man nästan dag på riktigt istället för att bara köra på”, säger eleven. 

Elev G
Elev G går till skolan för att denne tycker det är roligt där, eleven tycker om ämnena, lärarna 
och de flesta av kamraterna. Men det är också ett visst nödtvång. Eleven vill ha denna 
utbildning för att kunna gå vidare med det i framtiden. Eleven har inget bestämt mål men 
denne vet vilket håll denne vill. Eleven vill inte bryta nu utan gå framåt. De dagarna som är 
jobbiga går eleven ändå till skolan. ”För att man förlorar mycket mer att stanna hemma”, 
säger eleven. Och stannar man hemma så missar man saker och föreläsningar. Man måste 
vara på plats för att få saker gjort. Och så blir det en vana, man går bara iväg utan att tänka.
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Elev H
Elev H går till skolan för att denne vill få fullständiga betyg så att eleven kommer in på 
universitetet. Det finns dagar eleven skippar skolan vilket gör mentorerna irriterande. Men 
eleven tycker sig vara vuxen och har koll på det ändå. Om en sådan vilodag inverkar till 
studierna så är det i så fall inte negativt. Skolkdagarna kan ge en positiv verkan, menar 
eleven, som då fått sova ut och stressa ner, plugga eller göra ny planering inför studierna. Tid 
för omstrukturering. Och sen tillbaka till skolan igen med nya krafter.

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Framtidsaspekt:

Gymnasieutbildning
Jobb
Valmöjligheter
Universitetsutbildning
Bra och fullständiga betyg

Läraraspekt:
Bra lärare

Personlig aspekt:
Målfokuserad 
Principsak
Koncentrerad
En vana

Påverkanaspekt:
Uppfostran
Djupt rotat
Ett måste/plikt/nödtvång

Social aspekt:
Föredöme
Kamrater
Befinna sig i ett sammanhang
Roligt i skolan

Studieaspekt:
Göra klart innan man går vidare
Tycker om att lära sig saker
Kunskap
Tycker om ämnena
Missar viktigheter annars

4 elever går till skolan för att få betyg, arbete eller utbildning i framtiden.
3 elever hänvisar till påverkanaspekten till varför de sköter skolan. 1 elev hänvisar till 
uppfostran. 1 elev talar om att det är djupt rotat. 1 elev går av vana. 2 av eleverna hänvisar 
även till att det är ett måste att gå till skolan .
2 elever hänvisar till den personliga aspekten. 1 elev hänvisar även till att vara målfokuserad 
och att det är en principsak att går till skolan. 1 elev går av vana och vill inte bryta sin 
utbildning nu.
2 elever talar om studieaspekten.
1 elev talar om trevnaden där det handlar om kamrater, miljön, ämnen och lärare.
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Jämförelse mellan årskurs 1 och årskurs 3:
Tre elever från årskurs 1 och fyra elever från årskurs 3 talar om framtiden om varför de går 
till skolan. 
Tre elever från årskurs 1 och två elever från årskurs 3 hänvisar till den personliga aspekten. 
Två elever från vardera årskurs talar om studieaspekten. 
Tre elever från årskurs 1 och en elev från årskurs 3 pratar om den sociala aspekten. 
En elev från årskurs 1 och tre elever från årskurs 3 hänvisar till påverkanaspekten.

8. Studieteknik, årskurs 1

Elev A
Gällande uppgifterna finner Elev A sig inte ha någon bra planering men det brukar lösa sig i 
slutänden. Ibland är vederbörande hemma från skolan och pluggar inför ett prov. Det går 
bättre att koncentrera sig hemma. På frågan om varför eleven gör så hänvisar vederbörande 
till lathet men vill gärna understryka att det blir för mycket ansvar ibland och därför kommer 
man efter. Eleven medger att den dåliga planeringen går ut över fritiden men hänvisar också 
att aktiviteterna på fritiden gör att motivationen för skolan ökar. Man mår bra. Annat som gör 
att eleven skjuter uppgifterna framför sig är att vederbörande vill ha roligt med andra saker.  
Det som gör att eleven vill arbeta med sina uppgifter är möjligheten till bättre utbildning sen. 
”Ja, sen så är det ju så klart om nånting är intressant så är jag mycket hårdare på det, det har ju 
göra med intresse”, säger eleven. Är läraren och dennes undervisning tråkig så sjunker 
intresset och även betyget för då vill eleven inte jobba då motivationen uteblir. Intresse ger 
motivation. Ofta är det inte ämnet det är fel på utan lärarens undervisning. Skulle alla kurser 
vara så på skolan så skulle eleven få låga betyg. En bra undervisning är viktig för att eleven 
ska ta eget ansvar. 

Elev B
Elev B klarar sina uppgifter med koncentration och att sitta så länge det behövs. Angående 
studietekniken så jobbar eleven kontinuerligt från då arbetet delas ut av läraren till dess 
uppgiften ska lämnas in. Eleven vill inte vrålplugga men har alltid lämnat in jobben i tid. 
Eleven ser det som en ”heder att kunna lämna in nånting i tid” och vill även göra arbeten 
denne inte behöver skämmas över. En engagerad lärare kan bidra till motivation medan en 
oengagerad lärare bidrar med tvärtom. Angående planering av studierna så planerar eleven 
sina fritidsaktiviteter och gör skolarbetena vid ledig tid, direkt efter skolan och direkt efter 
fritidsaktiviteter. Eleven vill ha struktur och ordning och tycker om disciplin. På fråga vad det 
kommer ifrån så menar eleven att det sitter i ryggmärgen. Föräldrarna har alltid sporrat 
vederbörande att göra sitt bästa. Läxa först och fritid sen, då blir det ingen stress. Visserligen, 
kan eleven känna stress men fixar det på grund av att vederbörande strukturerar sitt liv. 

Elev C
För att klara uppgifter tänker Elev C för sig själv att denne ska lägga ner tid. Eleven vill ha 
högt betyg och visa sin mamma. Vid ansträngning fungerar detta bra men gällande ämnen 
som eleven inte tycker om så går det tungt. Det är så tråkigt att eleven inte orkar lägga ner den 
tiden som behövs. Det är extra tungt. Eleven lägger upp sina studier så att om det exempelvis 
är prov så delar eleven in de sidor som ska läsas på antal dagar fram till provet. En uppsats 
kanske tar att par dagar. Men ibland blir arbetena förskjutna framåt, speciellt i tråkiga ämnen. 
Eleven berättar att det har hänt att denne skjutit fram jobb till sista minuten och fått jobba som 
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en galning. Eleven säger sig ha prioriterat fritidsaktiviteter ett tag vilket är ett sätt att hämta 
krafter. ”Jag prioriterar att jag dansar ju på fritiden. Jag kanske prioriterar min elitdans då lite. 
Så […] Man pluggar i två timmar och sen åker och dansar och har skitkul en till två timmar”.
Eleven berättar om hur hårt vederbörande jobbade på högstadiet för att nå goda resultat. 
Eleven känner att den tiden inte är värt någonting för att i gymnasiet måste man börja om från 
början och producera resultat. Jag frågar eleven om denne brukar lägga ner för mycket tid på 
sina arbeten. Vederbörande svarar att denne inte orkar jobba lika hårt längre. Eleven har inte 
orkat hålla samma nivå och därför sänkt sina betyg.

Elev D
Om uppgifterna är svåra så menar Elev D att det alltid finns en lösning. Det går att fråga en 
lärare eller en kompis, fråga hemma eller slå upp det på nätet. Eleverna jobbar ofta 
tillsammans. Det funkar oftast bra med alla uppgifter, förutom nåt ämne som är svårare, säger 
eleven. Det finns lektioner som eleven drar sig för att gå till och hellre vill vara utan men 
eleven går dit i alla fall. Det är ju inte speciellt svårt menar eleven. Gällande studierna pluggar 
eleven så mycket som möjligt i skolan. Ett jobb i taget vilket är lättast och skönt och utan 
problem. Jobben är ju inte speciellt svåra och inte heller är det jättemycket menar eleven. ”Jag 
pluggar så mycket som möjligt i skolan […] ifall det är nåt som jag ska skriva skickar jag det 
för det mesta hem till mig själv för det är mycket lättare att koncentrera sig hemma”, säger 
eleven. Och så kan man göra det över några dagar. Eleven tycker inte om att bli sen med 
uppgifterna så därför händer det inte så ofta. Tar tiden slut skickar eleven hem jobbet för att få 
det klart. Ett tekniskt missöde försenade en uppgift en gång vilket eleven inte är glad för. 

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Framtidsaspekt:

Möjlighet till bättre utbildning sen
Högt betyg

Läraraspekt:
Engagerade lärare 
Intressanta lärare

Påverkanaspekt:
Föräldrarna
Visa mamma

Studieaspekt:
Roliga ämnen
Bra undervisning
Struktur och ordning
Vill ha punktlighet

3 av eleverna talar om hur de vill ha studierna.
2 elever talar om framtiden.
2 elever talar som lärarens betydelse.
2 elever talar som föräldrar och mamman som påverkanaspekt.
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Studieteknik, årskurs 3

Elev E
Numera känner Elev E sig vara dålig på att planera sina studier men menar att det bara är att 
åka hem och börja på en gång. Annars är det lite olika med hur eleven lägger upp sina studier. 
Eleven berättar att det som är roligt och intressant så ”gör jag gärna på en gång” eller i förtur 
och då får eleven tid över för de jobb som är tråkiga och känns påtvingade. Det är intresset för 
det som ska läras som styr. Om eleven ser att denne inte kommer att lära sig något intressant 
så är det uttråkande säger eleven som istället vill ha nått att bita i. Vissa arbeten kan eleven 
fortsätta tänka på fast de sen länge varit färdiga. Då är det lära för livet och då är det kul och 
givetvis det som gör att eleven vill klara sina kurser. 

Elev F
I frågan på hur Elev F gör för att klara sina uppgifter svarar eleven, om uppgifterna är värda 
att göra så läser eleven väldigt mycket om ämnet och gör uppgiften bra. Eleven är väldigt 
teoretisk. Eleven gillar att lära sig saker men uppgifterna ska gärna vara verklighetsbaserade. 
”Men om man inte kan applicera den på verkligheten så fyller det ju inte sin funktion att lära 
sig nånting. Eftersom det man lär sig ska komma ut i praktiska saker inte i en massa fin 
resonemang”, tycker eleven. Ogillar eleven uppgiften så skjuter eleven upp att göra den till 
sista kvällen. Eleven tycker om längre uppgifter som fördjupningsarbeten där man har rätt 
mycket frihet att välja och där man har mycket tid på sig att arbeta. Kanske hinna läsa en bok 
eller åka på ett studiebesök och ”verkligen göra om informationen till kunskap istället för att 
bara ha det som information som man glömmer bort liksom”, konstaterar eleven. Eleven 
planerar alltså sina studier efter hur intressant det är. Eleven vill lära för livet och inte bara 
göra uppgifter för att de ska göras. Eleven tycker inte om att göra uppgifter i onödan. Det som 
styr att eleven valt att arbeta som ovan är att eleven är självständig och mogen nog att 
bestämma själv. Att det finns saker man måste lära sig, trots att de inte är intressant, vet 
eleven. Men eleven poängterar att denne inte vill bli tvingad att göra saker, men måste man så 
gör eleven det i alla fall. 

Elev G
Att eleven gör arbetena hänvisar Elev G till att vara egoistisk för att eleven kan egentligen 
inte göra ett arbete för någon annans skull utan gör ett arbete om eleven är intresserad av det. 
Eleven finner en vinkling som är intressant och då går det hur lätt som helst. De flesta ämnen 
är intressanta tycker eleven. Är det jobbigt så får man bita ihop vilket händer ibland. Gällande 
hur eleven gör sina uppgifter sätter sig denne med en bok eller de informationskällor denna 
har, läser, reflekterar, tar upp frågeställningen och skriver svaren. Bara så enkelt. Eleven 
tycker sig inte kunna tänka i matematiska banor vilket gör att denne inte har en så bra relation 
till läraren. Man projicerar ämnet på läraren menar eleven. En bra lärare kan göra att man blir 
motiverad ändå tycker eleven: ”Jag tror att en intressant lärare kan göra stor skillnad, eftersom 
att det får ämnet att verka mer intressant.” En flummig lärare som inte har koll på vad han 
själv gör är inte inspirerande. Eleven förhalar, väntar, skjuter upp och stressar för att klara 
uppgifterna och det kan hända ibland att jobben lämnas in för sent. Annars så jobbar eleven så 
mycket som möjligt i skolan, på lektionstid, håltimmar och innan bussen går hem. Eleven 
skriver upp de ämnen som ska göras på en lista och inriktar sig sen på en sak i taget. Ibland 
kör det ihop sig. Beroende på uppgifterna så går de också olika fort att göra. Det kan ha att 
göra med om eleven vet vad som ska göras eller inte. Det kan hända det blir sådant problem 
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om frågan är otydlig. Men vid bra instruktioner så går det bättre menar eleven. Att eleven gör 
sina uppgifter är för att: ”Det är väl det att man fått det inpluggat de senaste sex åren. Att man 
fått det inkört i bakhuvudet att man ska göra det helt enkelt.” Eleven gör också uppgifterna för 
ämnets skull. 

Elev H
För att klara sina uppgifter hemma så planerar Elev H in när det är lämpligast. Eleven skaffar 
material, ställer in hjärnan och sätter igång. Är eleven en vecka sen med uppgiften så gör 
eleven en ny deadline i huvudet. Det tycker eleven fungerar bäst för sig. Det är ju bäst att göra 
saker i skolan medger eleven men miljön är stressig. Att få mycket tid på sig på lektionerna är 
bra för då kan man använda tiden till att leta material, begära hjälp från läraren och sen har 
man en början som man sen slutför, menar eleven. Eleven är sådan att denne brukar vänta 
med att göra sina uppgifter men det beror på vad det är. I tvåan var eleven duktig att lämna in 
uppgifterna i tid men i trean har eleven inte gjort det vilket också fungerar då det inte blir 
några repressalier. Uppsatser kan eleven vänta med att göra. Är ämnet en favorit och om 
läraren öppnar upp lektionen på ett bra positivt, kul och uppmuntrande sätt så vill eleven sätta 
igång och jobba på en gång. Om eleven istället inte förstår något eller tycker det är tråkigt så 
gör eleven jobbet nästa vecka. Det som styr att eleven gör så hänvisar eleven till två saker. 
Dels är det för att det inte blir några repressalier och dels för att eleven är lat och hellre känner 
för att vila, se tv, vara med kompisar, eller är utmattad och kan inte prestera för tillfället. På 
frågan hur eleven tacklar latheten förklarar eleven att denna efter skolan vilar, äter och får sen 
ny energi som gör att eleven klarar att plugga och arbetena blir gjorda. Eleven säger: ”Det 
tycker jag är ett väldigt bra tankesätt för mig. Då har jag fått känna av att göra ingenting som 
jag själv behöver, att göra ingenting ibland.” Det som inverkar på att eleven gör sina uppgifter 
är att man måste göra dem för att få betyg. När lärarna är tydliga med betygskriterierna ”blir 
det väldigt synligt för ögonen att jag kommer få ett betyg på det här och om jag gör det”. Det 
är väldigt uppmuntrande tycker eleven. 

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Framtidsaspekt:

Betyg 
Lära för livet

Läraraspekt:
Bra lärare
Engagerad lärare
Tydliga betygskriterier

Påverkanaspekt:
Tränad till elev
Att man måste

Studieaspekt:
Roliga ämnen
Kul att lära sig saker
Intresse för ämnet
Favoritämne
Tid till studier
Hög svårhetsgrad
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4 elever talar om hur de vill studera.
3 elever nämner påverkanaspekten där 2 elever talar om faktorn måste i betydelsen för betyget 
och 1 elev menar på att man blivit tränad.
2 elever hänvisar till framtidsaspekten.
2 elever talar om lärarens betydelse för intresset och motivationen.

Jämförelse mellan årskurs 1 och årskurs 3:
Tre elever från årskurs 1 och fyra elever från årskurs 3 talar om studierna. 
Tre elever från årskurs 3 och två elever från årskurs 1 hänvisar till faktorer som påverkar. 
Två elever från vardera årskurs pratar om lärarnas betydelse för studierna och intresse. 
Två elever från vardera årskurs talar om framtiden.

9. Prestation, årskurs 1

Elev A
Det som gör att Elev A gör sina uppgifter, om dock lite för sent, är intresset att vilja lära sig, 
att inte vilja vara ovetande utan veta det man ska och att inte känna sig dum. Det är frihet att 
kunna saker säger eleven för då kan man känna sig lugn och slipper känna stress. Eleven vill 
kunna saker för sin egen skull men det finns dock en liten press från läraren att eleverna är 
insatta i det dom ska vara insatta i. Eleven vill känna sig nöjd med sig själv och hänvisar till 
att vederbörande vill lyckas, ha bra argument, göra bra redovisningar, vill prestera bra på prov 
och tillföra nåt på lektionerna. Det mår eleven bra av. Varför eleven klarar kurserna beror på 
de egenskaper vederbörande har och att veta vad lärarna vill ha. 

Elev B
Det som inverkar till att Elev B gör sina läxor och arbeten är för att kunna prestera bra, få bra 
betyg, att kunna göra det vederbörande vill efter skolan samt den positiva känslan som 
kommer när bedömningen blir bra. ”Man får sporra sig själv, och se till att man vet vad man 
siktar på”, menar eleven. På frågan om eleven är sådan att denne gärna gör en sak i taget blir 
svaret att vederbörande har många bollar i luften men kan hålla isär grejerna. 

Elev C
Ett verkligt engagemang gör att studierna funkar säger Elev C men menar samtidigt sig inte 
ha dåliga betyg men eleven har sänkts sig. Eleven har tänkt sig en uppryckning därför att 
eleven vill ha bättre betyg för att kunna få bättre jobb efter gymnasiet. Det är målet. Eleven 
gör alltid sina arbeten, frågan är bara hur mycket tid som läggs ner menar eleven. Att eleven 
klarar en kurs beror på denne själv. Valet är ju att gå i skolan och göra sina arbeten, antingen 
bättre eller sämre. Det avgör ju om eleven klarar kursen. Valet: ”kommer ju ifrån första 
gången jag kom till sjuan, att jag vill gå i skolan. Att jag vill kämpa. Det sitter ju fortfarande i 
ryggmärgen. Jag har ju aldrig varit en sån slafs som inte orkat med skolan och inte vill gå och 
inte vill lämna in sina arbeten. Det har inte funnits där i min närvaro över huvud taget. 
Mamma har inte uppfostrat mig så heller. Hon har alltid sagt att – om du får bra betyg så 
kommer du får ett bra jobb. Vill du ha ett bra jobb så måste du ha bra betyg. Det sitter i att 
hon alltid har stötta mig. Ge inte upp.” 
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Elev D
Att Elev D gör sina arbeten beror på att om man struntar i läxorna så får man sämre betyg och 
så lära man sig ingenting. Läxorna är även så få att det är dumt att strunta i dem menar eleven. 
Eleven hänvisar även till att man har tur som får gå till skolan och att det är otacksamt att 
slösa bort det på något annat. Eleven är en nöjd elev som ”exakt” tar dagen som den kommer. 
”Nej, jag försöker att inte skjuta på saker för då bara byggs det ju berg och sånt, och det är 
inte roligt,” säger eleven som jobbar hårt för att bli klar med sina kurser. Om det någon gång 
känns tungt så kan orsaken vara att det är mycket som eleven inte förstår, eller strul med 
organisationen.

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Framtidsaspekt:

Valmöjlighet
Jobb 
Betyg
Bli klar med kurserna 
Vill prestera bra och lyckas

Läraraspekt:
Lärarens förväntan

Personlig aspekt:
Må bra av att kunna
Nöjd med sig själv
Engagemang
Tacksamhet

Påverkanaspekt:
Mamman

Studieaspekt:
Intresse 
Att inte vara ovetande
Frihet att slippa känna stress
För sin egen skull 
Att lära sig mer 

4 elever hänvisar till den personliga aspekten. 2 elever vill vara nöjda med sig själva 1 elev 
talar om det verkliga engagemanget. 1 elev säger att det är otacksamt att slösa tiden på något 
annat.
3 elever talar direkt om betyget som en biljett in i framtiden. 1 elev vill få möjligheten att 
välja, 1 elev talar om bättre jobb efter skolan och 1 elev vill bli klar med sina kurser.
2 elever talar om studierna.
1 elev talar om att det finns en viss förväntan hos läraren att eleven ska prestera.
1 elev hänvisar till mamman och uppfostran som gör att eleven kämpar.

Prestation, årskurs 3

Elev E
Elev E hänvisar även till tävlingsinstinkten och utmaningen att klara kurserna. Eleven har 
samma betyg för roliga som tråkiga ämnen. Eleven tror det ligger i generna. Eleven vill även 
vara bäst i gruppen och för sig själv på den nivå eleven känner sig bli nöjd med. ”Jag för 
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liksom på nåt sätt en dubbel tävling hela tiden”, menar eleven. Föräldrarna har dock inget 
med kravet att göra. De snarare försöker hejda sin tonåring att vara nöjd med mindre. Men 
eleven vill maxa och tror att det ligger i personligheten eftersom att det inte kommer från 
föräldrarna. 

Elev F
Det som inverkar på att Elev F gör uppgifter överhuvudtaget är att arbetena måste lämnas in 
samt att eleven vill klara sina kurser och få ett slutbetyg. Eleven menar även att det går att 
vinkla uppgifter så att de blir intressanta men det går inte att hinna göra alla uppgifter så bra 
man vill. Så man blir tvungen att prioritera. Det som gör att eleven klarar sina kurser är att 
eleven är envis och plikttrogen. Eleven tycker sig inte vara topp på det men förmår ändå att 
göra saker som inte är roligt för att man måste. ”Men det är ju rätt mycket så här påtvingat 
ansvar. För man måste ju gå i skolan liksom […] Även fast det är frivilligt med gymnasiet, så 
är det inte det i praktiken, liksom”, säger eleven. Man måste ha en gymnasieutbildning för att 
kunna gå vidare inom arbetslivet eller plugga vidare. Det är för framtiden. Eleven vill inte 
kalla det för motivation men absolut en stor anledning. Eleven vill bestämma sitt ansvar själv 
men problemet med skolan är att man inte får det. Uppgifter delas ut som ska göras, alltså 
plikt. Fast det är ju också ett ansvar menar eleven och påpekar att här finns en konflikt.

Elev G
Elev G vill få ut något av ämnet och förväntar sig att läraren ger uppgifter som ger insikt. 
Eleven tar för givet att kunskaperna ska gå att användas, förr eller senare. Till dess är det lika 
bra att skaffa kunskapen, menar eleven. Att kunna något ger även tillfredställelse. ”Jag är 
smart”. Det är givande om man läst eller sett något och kan ta med det i en diskussion i 
klassrummet. På frågan vad som inverkar till att eleven klarar en kurs är: ”Ren tur, jag vet 
inte. Ja, brukar sällan inrikta mig stenhårt på att jag ska klara betygskriterierna utan jag gör 
det jag kan, hellre. Vilket brukar landa nånstans mellan VG och G.” Eleven tror det kan vara 
intresset och ren viljestyrka samt drivkraften i bakhuvudet att absolut inte få IG som inverkar. 
Vilket fungerar.

Elev H
Elev H känner sig trygg om läraren bryr sig. En bra klass, bra sammanhållning och mentor, 
klasstider och fungerande lektioner dit elever kommer är saker som gör att eleven vill ta 
ansvar. Och en trygghet i klassen där ingen är utstött är jätteviktigt. Om eleven känner sig 
osäker, läraren är stressad och inte har koll på sina elever så gör eleven sämre ifrån sig. Fast 
eleven säger också: ”Men ändå så vet jag att det är ju mitt ansvar så jag kan ju inte tvinga 
lärare att ge mig uppmärksamhet för att jag ska göra bra ifrån mig.” Men eleven har bäst 
betyg i de ämnena där samspelet mellan elev och lärare är bra. I tvåan började eleven tänka på 
framtiden vilket har gjort att betygen blivit bättre det sista året. Eleven tycker det är kul att 
lära sig saker och eleven vill göra bra ifrån sig, vill visa lärarna att eleven kommer på deras 
lektioner, vill ha bra betyg och vill hänga med vännerna. Om det är roligt så gör eleven också 
bättre ifrån sig och tar mer ansvar. En orsak till att eleven vill göra bra ifrån sig är denne vill 
komma in på universitetet. En bakomliggande orsak kan vara att eleven är uppväxt med att 
man ska gå till skolan. Eleven har ju gjort det hela sitt liv och är lärd att så ska vara. Eleven 
har alltid velat gå i gymnasiet. 
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Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Framtidsaspekt:

Betyg/Slutbetyg
Ha en gymnasieutbildning
Arbete
Kunna plugga vidare/Universitetet
Kunskap till framtiden

Läraraspekt:
Ger uppgifter som ger insikt 
Lärare/Mentor som bryr sig
Fungerande lektioner
Trygg lärare
Fokuserad lärare
Bra samspel mellan lärare och elev
Vill visa läraren/göra bra ifrån sig

Personlig aspekt:
Tävlingsinriktad 
Envis och Plikttrogen
Viljestyrka
Nöjd med sig själv
Trygghet 
Kunskap ger tillfredställelse

Påverkanaspekt:
Generna/personlighet
För att man måste
Uppväxten

Social aspekt:
Bra klass
Sammanhållning
Kamrater

Studieaspekt:
Utmaning
Arbetena måste in
Viljan att lära sig
Vill få insikter
Verklighetsförankrade kunskaper
Intresse
Kul att lära sig saker

Alla 4 elever talar om studieaspekten.
4 elever talar om faktorer som hör till den personliga aspekten.
3 elever talar om framtiden där 2 elever vill få möjligheten att välja jobb och utbildning och 
där 3 elever menar på att faktorer som påverkar till studier är generna, att man måste och 
uppväxten.
2 elever talar om lärarens roll för studierna.
1 elev berättar att sociala faktorer gör att eleven arbetat bättre.
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Jämförelse mellan årskurs 1 och årskurs 3:
Alla de intervjuade eleverna talar om faktorer som rör personligheten. 
Tre elever i vardera årskurs talar om framtiden. 
Fyra elever i årskurs 3 och två elever i årskurs 1 pratar om studiernas betydelse för prestation. 
Tre elever från årskurs 3 och en elev från årskurs 1 hänvisar till olika faktorer under 
påverkanaspekten om varför de studerar så som de gör.
Två elever från årskurs 3 och en elev från årskurs 1 talar om lärarrollen. 
En elev från årskurs 1 hänvisar till sociala faktorer för att det ska gå bättre i skolan.

10. Eget ansvarstagande, årskurs 1

Elev A
Varför Elev A tar ansvar för sina studier är framförallt intresse och en intressant lärare med 
intressant undervisning. Det ger motivation och bättre resultat. Eleven vill jobba även om det 
är jobbigt, just för betyget, för att kunna få en bättre utbildning och valet att kunna välja. 
Eleven utrycker hur denne tänker: ”nej nu orkar jag inte göra mera, men man gör det i alla fall 
[…] om jag gör det här för så får jag bättre betyg och då är det värt att man suttit så här 
länge.” Framtiden är viktigast att satsa på menar eleven.

Elev B
Elev B tror att ansvarstagandet denne känner påverkar skolarbetet positivt. ”Man måste ju 
liksom ta ansvar”, menar eleven. Lär man sig saker nu så kan man det sen då man flyttar 
hemifrån. Eleven tror det är svårt att lära sig det sen. Man slösar inte bort tiden som är nu. 
Angående vilka faktorer som inverkar till att eleven tar ansvar för sina studier är det att 
föräldrarna drillat eleven att prestera, att man mår bra av bra resultat och för att med planering 
får man tid över till annat. ”Det är alltid lite kul att kunna komma hem och visa upp ett MVG 
eller nåt sånt där”, säger eleven och vidare att ”när man går i gymnasiet så ska man kunna ta 
ansvar för sitt liv och sina egna val och det man gör”. Eleven tycker också att man inte ska  
kunna skylla sin misslyckanden på nån annan. Det är upp till en själv. Man borde lära sig det 
när man går i ettan. Efter gymnasiet kan man göra det man vill, menar eleven.

Elev C
Ansvarstagandet påverkas av hur väl Elev C planerar, disciplinerar sig och ’håller’. En 
höjning av betyg är ju till det bättre. Eleven säger att det som inverkar till att denne tar ansvar 
för sina studier är för att inte göra sin mamma besviken. Mamman har stöttat, uppmuntrat, 
berömt och peppat så mycket att ”hon är ju anledningen till att jag sitter här idag”, menar 
eleven. Men betonar också sitt egna ansvar i det hela.

Elev D
Elev D tror sitt ansvarstagande påverkar skolan så att om eleven inte jobbar som denne gör så 
skulle eleven få sämre betyg över lag. ”För då är inte mina betyg rättvisa för då ger jag inte 
allt jag kan och får därmed inte ett riktigt betyg liksom. Jag får bara ett betyg som visar på vad 
som händer om man klantar sig”, säger eleven. Eleven vill få bra betyg för att lättare få jobb i 
framtiden. Eleven vill resa utomlands, arbeta och tjäna mycket pengar. Eleven har även alltid 
önskat bli polis och vill inte klanta bort den möjligheten. Det ska vara lätt nu och det är lättare 
om man är organiserad och har bra ansvar. Eleven vet hur viktigt det är med utbildning för 
jobb och överlevnad.
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Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Ansvarstagandeaspekten:

För att man måste ta ansvar
Det egna ansvaret
Lättare med ansvar

Framtidsaspekt:
Bra betyg
Utbildning
Valet att kunna välja
Kan saker då man ska flytta hemifrån
Jobb
Resa och Pengar

Läraraspekt:
Intressant lärare
Intressant undervisning

Personlig aspekt:
Mår bra
Tid över för annat
Framtidsplaner

Påverkanaspekt:
Föräldrarna 
Man måste, annars får man sämre betyg
Glädja mamma

Studieaspekt:
Intresse

3 elever talar om det egna ansvaret i någon form. 1 elev för att man måste. 1 elev betonar det 
egna ansvaret. 1 elev säger att det går lättare om man tar ansvar.
3 elever hänvisar till framtiden, i någon form, varför de tar ansvar för sina studier. 
3 elever talar om faktorer som påverkar till att eleverna tar ansvar där 1 elev vill ta ansvar för 
att inte göra mamman besviken samt glädja henne, 1 elev för att föräldrarna drillat eleven till 
ansvarstagande och 1 elev säger att man måste för betyget.
2 elever pratar om sin personlighet då de talar om ansvaret. 
1 elev säger också att intresse för ämnet, intressant lärare och undervisning gör att eleven tar 
ansvar.

Eget ansvarstagande, årskurs 3

Elev E
Elev E tror att det är det egna ansvarstagandet som påverkar hur eleven studerar samt att det 
är principer och vinnarinstinkt som gör att eleven klarar sina kurser. Eleven menar att det 
behövs att man får frihet och förväntan på sig att man tar ansvar för att man ska klara sina 
studier. ”Man tar ansvar när man får möjligheterna att ta ansvar”. Man måste göra saker för 
att det ska gå framåt och ska man lyckas så gör man det man ska, menar eleven. Det är tydligt 
och indikerat från lärarna att eleverna ska ta eget ansvar, tycker eleven. 
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Elev F
Elev F tar ansvar för de arbeten eleven gör och de arbeten eleven inte gör. Valet är elevens 
och ett medvetet val. ”Ett sorts ansvarstagande om man ser på det på ett bredare perspektiv”, 
menar eleven. Det är viktigt med ansvarstagande tycker eleven, men med frihet. Det som 
inverkar till att eleven tar ansvar för sina studier är att eleven lär sig något på vissa uppgifter 
och att eleven måste på andra uppgifter.

Elev G
Elev G menar sig vara mer envis än ansvarstagande. När eleven gick i ettan fanns det ämnen 
som eleven inte tyckte om. Dessa ämnen gick dåligt för eleven. Men eleven klarade av att 
rycka upp sig och få studierna att gå bra igen. Eleven tycker inte om känslan av ostadighet 
vilket gör att eleven kämpar för att komma högre upp för att komma på den säkra sidan. Det 
är alltså envisheten som gör att eleven tar ansvar för sina studier samt det att eleven hellre tar 
eget ansvar än litar på andra. I mellanstadiet ville lärarna att eleverna skulle ta föräldrarna till 
hjälp i läsningen men eleven ville klara sig själv. Tyckte det gick bäst så. ”Då kan väl 
’självandet’ ha bitit sig in i ryggraden”, konstaterar eleven. Just i skolarbeten vet eleven vad 
denne kan och hur eleven ska lägga upp det.

Elev H
Elev H säger att denne måste ta ansvar för sig själv. Mamma kan inte tjata på eleven som nu 
är myndig. ”Och man måste göra bra ifrån sig för att klara sig här i livet. Om det är det man 
vill. Om man vill söka till universitetet […] Det visar sig ju att man måste ju faktiskt ta tag i 
det själv”, menar eleven. Ingen tvingar en. Man kan skolka hur mycket som helst men man 
går i skolan för sin egen skull. Eleven tror att ansvarstagandet påverkar nästan allt hur denne 
klarar skolan. Det är eleven som har ansvaret att göra det som ska göras. Föräldrarna är inte 
inblandade om eleven inte ber om hjälp. ”Men jag är ändå inpräntad på att man ska gör det. 
Det är viktigt och så då tar jag ansvaret. Även om jag kommer för sent så gör jag det. Jag har 
blivit lärd genom hela skoltiden att det är viktigt”, säger eleven. Eleven poängterar att det är 
viktigt att lärare informerar eleverna att det är deras egna ansvar. Eleverna behöver få det klart 
för sig. Det som inverkar till att eleven tar eget ansvar för sina studier är en positiv relation till 
sina. Att läraren uppmuntrar och ger ut positivt istället för att tjata på det negativa.

Huvuddimensioner med efterföljande faktorer:
Ansvarstagandeaspekt:

Man får ansvar/Tydligt indikerat
Ansvar med frihet
Tar ansvar hellre än litar till någon annan
Måste ta ansvar för sig själv

Framtidsaspekt:
Klara sina studier
Framgång
Universitetet

Läraraspekt:
Positiv relation 
Förväntan på sig

Personlig aspekt:
Principer och vinnarinstinkter
Vill inte känna ostadighet
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Envishet
Påverkanaspekt:

Lärd att det är viktigt 
Att man måste

Studieaspekt:
Att man lär sig saker
Kämpar för att vara på den säkra sidan

Alla 4 elever talar om det egna ansvaret ut olika perspektiv. 1 elev hänvisar till det faktum att 
man får tillåtelse att ta ansvar.1 elev säger att ansvarstagandet är viktigt men det ska vara med 
frihet, 1 elev tar ansvaret själv hellre än ge det till någon annan. 1 elev menar på att man är 
lärd genom skoltiden att ta ansvar och nu är det elevens egna sak och inte föräldrarnas.
2 elever talar om framtiden och att man måste klara sina studier.
2 elever talar om lärarens roll där 1 elev talar om förväntan som man får på sig och1 elever 
talar om en positiv relation med lärare som bryr sig om. 
2 elever talar om faktorer som rör personlighet.
2 elever talar om faktorer som påverkar varför eleverna tar ansvar.
2 elever talar om studieaspekten.

Jämförelse mellan årskurs 1 och årskurs 3:
Tre elever från årskurs 1 och fyra elever från årskurs 3 talar om det egna ansvaret i någon 
form. 
Tre elever från årskurs 1 och två elever från årskurs 3 talar om framtiden. 
Tre elever från årskurs 1 och två elever från årskurs 3 talar om påverkanaspekten. 
Två elever från vardera årskurs talar om faktorer som rör personligheten. 
Två elever från årskurs 3 och en elev från årskurs 1 talar om studierna. 
Två elever från årskurs 3 och en elev från årskurs 1 talar om läraraspekten.
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Diskussion

Reliabilitet och Validitet och Generalisering

Reliabiliteten har att göra med tillförlitligheten på mätinstrumentet. I mina intervjuer betyder 
det om frågorna varit tydliga och om dessa varit samma för alla intervjupersoner. ”Att 
mätningen är så att säga stabil” (Trost, 2001, s. 59). Det innebär att om en annan person skulle 
transkribera och meningskoncentrera mina intervjuer så skulle resultatet bli samma som mitt. 
Då räknas det inte in här att eleverna med tiden blir äldre, mognar och eventuellt ändrar åsikt.
En annan aspekt är den mänskliga interaktionen, d.v.s. mötet mellan forskaren och eleven, 
som också spelar in på om resultatet kan bli detsamma. Jag kan bara nämna de skillnader jag 
utsatte mina respondenter för, när jag ibland formulerade ihop frågorna så att de blev för
långa eller då frågan blev formulerade med två frågor i en. 

Vid transkriberingen hörde jag tydligt de misstag jag gjort i intervjun, dels i formuleringen av 
de aktuella frågorna och dels i uppföljningsfrågorna. När jag lyssnade på mig själv hände det 
ibland att jag förväntade mig att jag skulle ställa en viss uppföljningsfråga och den uteblev. 
Jag kunde också tycka att frågorna var lite upprepande vilket ibland i och för sig var bra då de 
intervjuade gav mer av sina tankar. Validiteten har att göra med giltighet vilket betyder att 
”instrumentet eller frågan skall mäta det den är avsedd att mäta” (ibid., s. 61). I min studie 
innebär det om just frågorna verkligen ledde till kunskap om vad som inverkar till att eleverna 
tar ansvar för sina studier. Frågorna var samma för alla respondenter men fick ibland olika 
formuleringar vilket gjorde att kärnfrågan ändå blev besvarad.

Å andra sidan hörde jag att jag anpassade mitt språk till respondenten vilket gjorde att 
intervjun blev mer som ett samtal mellan två likställda parter. Det gjorde också att en del 
frågor inte är exakt formulerade efter intervjuguiden. Men meningen med frågan kvarstår. 
Gällande mätinstrumentet minidisken och inspelningens akustiska kvalitet så var den i 
toppklass, endast ett ord från en deltagare har jag problem med att höra. 

Då jag bara har intervjuat ett mycket litet antal elever och dessutom från sammas skola och 
utbildningsprogram så kan jag inte påstå att resultatet är vedertaget för hela Sveriges 
elevpopulation. Studien är inte generaliserbar. Det lilla elevantalet kan möjligen ses som ett 
litet stickprov, ”en miniatyr av populationen” som Runa & Patel (2003) utrycker det (s. 54). 
”Forskaren tenderar att studera specifika fall för att dra slutsatser om det generella fallet” kan 
jag läsa i Kvales bok (1997, s. 211). Med det vill jag säga att min studie måste ses som en 
inblick i elevers värld i såväl det lilla som det stora och om möjligt också ses som en liten 
vägledning. Kvale tar upp tre mål för generalisering och det ”tredje målet för generalisering är 
det som kan finnas – att lokalisera situationer som vi tror är ideala och exceptionella och 
studera dem för att se vad som pågår där” (ibid., s. 212).

Metoddiskussion

”Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med varandra –
de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får veta 
något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld de lever i” (Kvale,
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1997, s. 13). Detta upplevde jag då jag intervjuade eleverna. Jag kunde förstå olika faktorer de 
beskrev för att jag upplevt detta själv i min egen ungdom samt i mitt yrke som lärare och 
därför uppstod det ibland ett samtal där även jag delade med mig av mina erfarenheter. Ett 
samspel utvecklades mellan respondenten och mig. Intervjuerna förflöt alltså mycket bra och 
jag kände att jag fick mycket ’kött på benen’. 

Kvale (1997) talar om ”malmletaren och resenären” som metaforer som står för två olika 
teoretiska föreställningar som jag som intervjuare kan ha. Efter det att jag gjort dessa 
intervjuer vill jag identifiera mig som malmletaren där kunskapen uppfattas ”som en begravd 
metall och intervjuaren är en malmletare som bringar den värdefulla metallen i dagen” (s. 11). 
En ypperlig metafor hur jag som intervjuforskare försökte ur eleven leta fram de faktorer som 
denne uppfattade inverkar till ansvarstagande gällande studierna. Just här kändes det som om 
kunskapen var given. Det var bara för mig att hitta den. 

På grund av intervjuguidens form av en tratt, där frågorna till en början var mer allmänna till 
att senare bli mer specifika, så innehåller den första delen av varje intervju, med mitt syfte i 
fokus: att beskriva vilka faktorer det är som inverkar till att elever i årskurs 1 och årskurs 3 på 
ett samhällsprogram i en gymnasieskola tar personligt ansvar för sina studier, bara ett lågt 
antal faktorer (se resultat). För att finna faktorerna i intervjuerna så har jag meningstolkat 
dessa och det kan tänkas att resultatet blivit något annorlunda om någon annan forskare tolkat 
texten. 

Resultatdiskussion

Fråga en grupp grundskoleelever varför de går i skolan och du kommer helt säkert att få 
följande svar ’Vi går i skolan för att lära något, vi går här för att lära svenska, matte och 
engelska, vi går här att vi ska komma in på gymnasiet, universitetet.’ Eleverna ger ofta 
uttryck för att skolans främsta uppgift är att ge dem ämneskunskaper, och att skolan skall 
hjälpa dem fram här i livet. Och att lära, ja, det är något som försiggår i skolan och inte 
på något annat ställe. Eleverna vet intuitivt att skolan är viktig för deras egen framtid. 
Instrumentalist, kallar vi vuxna det (Imsen, 2000, s. 24).

Börja på gymnasiet
När mina respondenter från de båda årskurserna började gymnasiet var känslan lika blandad 
som de olika personligheterna. Men ändå helt vanliga känslor som normalt cirkulerar i 
huvudet på människor som börjar något nytt. Dessa känslor var nervositet, spänning, 
förväntan och förvirring. Dessa känslor får mig att tänka på den 5:e perioden i Eriksons teori 
”människans åtta åldrar” som är ett gränsland mellan barn och vuxen där mina respondenter 
befinner sig. Några av dem uttrycker kamraternas betydelse i gymnasieskolan, där ettorna var 
nervösa över de nya kamraterna, vilket jag kan hänvisa till Eriksons teori där ungdomar i 
perioden frågar sig om denne duger. Eleverna från båda årsklasserna uttrycker liknande 
faktorer gällande starten till gymnasiet vilken givetvis kan bero på att de var i ungefär samma 
ålder då de började. 

Ser jag till mitt syfte så talar två av eleverna från årskurs 1 om det egna ansvaret medan ingen 
elev från årskurs 3 nämner detta. Elev A, årskurs 1, tyckte det var skönt att börja på gymnasiet 
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där man får välja hur man lägger upp sina studier samt ta eget ansvar. Andra faktorer som rör 
framtiden, studierna och lärarna nämns även i detta skeende av eleverna från årskurs 3. Av de 
huvuddimensioner som finns med så är det ungefär lika mellan årskurserna.

Elevens förväntningar på studierna
Från mitt syfte sett, i denna fråga, som rör elevernas förväntan på skolan och studier, talar tre 
elever från årskurs 1 och en elev från årskurs 3 om studieaspekten. En elev från årskurs 1 talar 
om läraraspekten. Elev B, årskurs 1, tycker gymnasieskolan är bättre än förväntat just för att 
man får ansvaret att bestämma själv medan Elev F, årskurs 3, som egentligen inte tycker om 
skolan, talar här om den egna viljan till att studera: ”Jag blir inte motiverad av att jag måste 
utan att jag vill göra nånting”. Hwang & Nilsson (2001) talar att den inre motivationen 
handlar om viljan och att det är svårare att motivera sig när andra bestämmer över en. En elev 
från årskurs 1 och en elev från årskurs 3 talar om den sociala aspekten. Elev H, årskurs 3, som 
förväntade sig en större distans mellan lärare och elever på gymnasiet tyckte det var skönt då 
eleven insåg att så inte var fallet.

Uppgifter, studietakt och undervisningsmetoder
Eftersom att frågorna som samlats under denna del handlar om studier så är det naturligt att 
studieaspekten har störst antal faktorer med ett ungefär lika antal faktorer från båda 
årskurserna. Eleverna säger att uppgifterna och kurserna ska vara intressanta och meningsfulla 
att lära sig, alltså en verklighetsförankrad undervisning. Elev A, årskurs 1, menar att det är 
lättare om det är roligt. Eleverna talar även om tydlighet gällande uppgifter och 
undervisningsmetoder. Detta kopplar de direkt eller indirekt till läraren och dennes metoder. 
Vidare säger Elev H, årskurs 3, att en bra lärarkontakt gör att man vill göra bra ifrån sig. 
Hwang & Nilsson (2001) talar om det som stärker den inre motivationen, att det är viktigt att 
kontinuerligt ”få feedback från någon som är kunnig på området så att man vet att man gör 
framsteg” (s. 78). Söker jag fler faktorer som rör mitt syfte finner jag några i intervjuerna med 
årskurs 3 där en elev uttryckligen vill få mer eget ansvar gällande att planera sina studier och 
en elev från årskurs 3 talar om trygghet i skolan.

Krav och förväntningar från skolan
Den största huvuddimensionen här är läraraspekten där alla fyra elever från årskurs 1 och två 
elever från årskurs 2 talar om detta. Tre av fyra elever från årskurs 1 talar om det i samband 
med att läraren förväntar sig att eleverna ska prestera och 1 elev förväntar sig att få ansvar av 
läraren. Elev B, årskurs 1, säger: ”Det är väl rimligt att en lärare förväntar sig att man 
åtminstone har G.” Det två eleverna från årskurs 3 tycker att läraren ska vara engagerad och 
ha brett lärandeperspektiv. Elev A, årskurs 1, säger att det inte känns som om lärarna har 
högre förväntningar på eleven än vad denne har på sig själv. Elev E, årskurs 3, talar istället 
om kravet som denne elev har på sig själv. Två elever från vardera årskurs uttrycker i 
intervjuerna att gymnasieskolan är frivillig och att det är upp till eleverna, som har valt 
skolan, om de kommer på lektionerna eller inte. Det är frivilligt om man ska lägga ner tid på 
studierna, det är bara att bestämma sig. Eleverna behöver egentligen inte vara på skolan, och 
de har faktiskt valt att göra dem här sakerna. Detta är en syn som humanisterna förespråkar 
där man även tillägger att ansvaret och skulden är elevens om det går dåligt. Denna syn 
bekräftar Elev D, årskurs 1, då denna säger att ingen kan beskyllas om det går dåligt för 
eleven då skolan är frivillig. Elev B, årskurs 1, uttrycker hur denne inte skulle förlåta sig själv 
om denne bröt från skolan vilket visar på elevens insikt om att ansvaret är elevens.
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Jämförelse mellan ”högstadiet” och gymnasiet
Det som är gemensamt med eleverna från båda årskullarna är åsikten att ansvaret skiljer från 
högstadiet. På gymnasiet har ansvaret förflyttas fån läraren till eleven och blivit större. 
Nästan alla elever förutom en elev i årskurs 3 säger att ansvaret blivit större på gymnasiet. 
Alla fyra eleverna från årskurs 1 och tre elever från årskurs 3 talar om studieaspekten där 
faktorn den ’frivilliga gymnasieskolan’ har fem röster varav fyra av dessa är från årskurs 1. 
Här blir huvuddimensionerna Ansvarstagandeaspekten och Studieaspekten störst. En elev från 
årskurs 3 talar om framtiden och en elev från årskurs 3 tycker att det var roligt med ny miljö, 
nya kamrater och nya lärare. 

Jämförelse mellan årskurs 1 och 3 på gymnasiet.
Det socialpsykologiska perspektivet säger att samspelet mellan människor är viktigast där 
normer bestämmer beteendet. Det är det sociala skeendet som utvecklar en medveten jagbild. 
Med utvecklingen följer identiteten. De som kommit upp till årskurs 3 har funnit till sig rätta 
under åren i gymnasiet och finner att skolan blivit både bättre och roligare. Det ligger bland 
annat i valmöjligheterna av kurser samt lärarkontakten som blivit mer personlig allteftersom 
individerna lärt känna varandra. Det kognitiva alternativet i utvecklingsteorin säger att lärare 
och elever påverkar varandra. ”Vi tar efter andra och konsekvenserna av andras handlingar 
påverkar oss”. Det kognitiva schemat är påverkbart (Cronlund, 2003, s. 32). 

Varför skolan
Eleverna är eniga om att gymnasieskolan är vägen in i framtiden. Eleverna hänvisar till 
faktorer som bra betyg, arbete och utbildning. Bara en elev från årskurs 1 nämner inte detta. 
Tre av eleverna från årskurs 1 och två elever från årskurs 3 hänvisar även till den personliga 
aspekten att de går till skolan. Elev B, årskurs 1, berättar att denne känner sig sporrad att klara 
skolan så bra som möjligt för att komma in där eleven vill efteråt samt kunna göra vad denne
vill efter gymnasiet. Elev E, årskurs 3, som alltid tyckt att skolan är kul är målfokuserad, för 
att trots skoltröttheten, komma i mål och ta studenten för att efteråt bli vad denne vill. Hälften 
av eleverna, två från vardera årskurs, talar även om studieaspekten. Det handlar om 
intressanta lektioner och att det är roligt att lära sig saker. Både Elev D, årskurs 1, och Elev G, 
årskurs 3, menar att man missar viktiga saker om man stannar hemma från skolan. Tre elever 
från årskurs 1 och en elev från årskurs 3 pratar om den sociala aspekten där miljön, 
kamraterna och lärarna är viktiga för trivseln och viljan att gå till skolan. Elev A, årskurs 1, 
menar att: ”Jag kulle få problem om det var väldigt tråkig miljö om man inte hade kompisar o 
sånt där. Det skulle vara jobbigt tror jag”. I Freuds tre strukturer om jaget är ”överjaget” det 
”jag” som utvecklas fullt ut i barndomen. Vid den tiden kommer normerna och värderingarna 
från föräldrarna. Påverkanaspekten finns också med här som huvuddimension. Tre elever från 
årskurs 3 tar upp faktorer som uppfostran, djupt rotat och att det är en vana att gå till skolan. 
Två av de eleverna hänvisar även till att det är ett måste att gå till skolan. Elev G, årskurs 3, 
talar om skolan som ett nödtvång för att få bli det man vill. En elev från årskurs 1 pratar om 
att skolan är ett måste samt att eleven har ett belöningssystem tillgängligt. Det som belönas är 
rätt och det som straffas är fel, säger det kognitiva perspektivet om moraluppfattningen. Elev 
C, årskurs 1, hänvisar flera gånger i intervjun till sin mamma som fostrare, inspirationskälla 
och belöningsgivare. Detta har föranlett till att eleven tar ansvar för sina studier. 

Angående prestation, straff och belöning och fokusen som blir flyttad från att vilja till ett 
måste tycker Elev F, årskurs 3, att denne främst går till skolan för att man måste. Eleven 
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tycker sig gott kunna skaffa sig kunskap på annat håll än i skolan men nu är samhället 
konstruerat så att det är i skolan man ska få kunskap. Detta gör att eleven inte går till skolan 
av vilja utan för att denne måste. Elev H, årskurs 3, nämner i skillnaden från högstadiet att på 
gymnasiet hotar man med indraget studiemedel om eleverna inte sköter skolan. I det 
behavioristiska perspektivet talar man om ’stimuli och respons’ där människan reagerar olika 
beroende på straff eller belöning. Elev F, årskurs3, som ibland stannar hemma från skolan för 
att hämta krafter ser till att inte vara borta så mycket att studiebidraget blir lidande.

Studieteknik
Det är inte så olika hur de båda årskullarna ser på sina uppgifter. Tre elever från årskurs 1 och 
fyra elever från årskurs 3 talar om studierna och den mest förekommande orsaken till att man 
vill göra sina uppgifter är intresse av något slag. Ett tråkigt ämne eller undervisning eller en 
oengagerad lärare sänker motivationen menar dessa elever. För att ytterligare skapa intresse 
vill Elev E, årskurs 3, ha uppgifter med hög svårhetsgrad. Två elever från vardera årskurs 
pratar om lärarnas betydelse. Elev F, årskurs 3, talar om uppgifter som är värda att göras. 
Eleverna talar även om det som påverkar till att eleverna gör sina studier. Tre elever från 
årskurs 3 och två elever från årskurs 1 hänvisar till faktorer: som att man måste studera för 
betygen; till föräldrar som sporrar; och mamman som eleven vill visa prestation för. Hälften 
av eleverna, två elever från vardera årskurs, talar om framtiden. Eleverna vill få bra betyg, 
utbildning och lära för livet. 

Prestation
Eleverna är eniga när det gäller huvuddimensionerna personlig aspekt och framtidsaspekten. 
Alla elever pratar om faktorer som kan härröra till personligheten och tre elever från vardera 
årskurs pratar om hur de sköter sina studier för möjligheten till en bra framtid. Alla elever 
från årskurs 3 och hälften av eleverna från årskurs 1 talar om studieaspekten men i denna 
fråga blev det inte så mycket prat om lärarens roll för studierna, bara en elev från årskurs 1 
och två elever från årskurs 3 nämner läraraspekten. Elev H, årskurs 3, hänvisar dock till en 
personligt engagerad lärare, som viktigast för elevens utveckling till att vilja ta ansvar för sina 
studier. Detta bekräftar Eriksons teori där den sociala miljön och mötena mellan individer är 
rådande i utvecklingen. Detsamma menar de socialpsykologiska perspektiven där samspelet 
mellan människor är det mest väsentligaste i utvecklingen. Vidare säger eleverna att orsaken 
till att de tar ansvar för sina studier kommer av påverkan från föräldrarna och att skolan är ett 
måste för annars blir det inga studieresultat och ingen framtid. Elev C, årskurs 1, säger att ett 
verkligt engagemang gör att eleven vill kämpa. Det sitter i ryggmärken. Elev E, årskurs 3,
menar att föräldrarna däremot inte har att göra med det pågående kravet eleven har på sig 
själv. Eleven menar att valet att ”maxa” i skolan har att göra med personligheten och hänvisar 
till sin tävlingsinstinkt som orsak till att eleven vill ta ansvar för sina studier. Eleven avfärdar 
att denna instinkt skulle komma från föräldrarna som istället försöker få eleven att vara nöjd 
med mindre. Istället tror eleven att det kommer från generna. Om jag skulle säga att Freuds 
teori om den psykiska determinismen är riktig så skulle jag i samma påstående säga att Elev E 
har fel och inte är medveten om att dennes personlighet är nedlagd i eleven från barnsben. 
Men utgår jag från elevens insikt så är det Freuds teori som inte stämmer. Eleven hänvisar 
istället till generna som faktor och skulle det vara riktigt så bekräftar det att teorin om den 
genetiska arvet skulle vara det riktiga alternativet till att elever tar ansvar för sina studier. 
Bara en elev, då från årskurs 1 talar om sociala faktorer i skolan som gör att eleven vill 
prestera och ta ansvar.
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Eget ansvarstagande
Tre elever från årskurs 1 och fyra elever från årskurs 3 talar om det egna ansvaret i någon 
form. Allt emellan att man får tillåtelse att ta ansvar till att man måste ta ansvar. Elev G, 
årskurs 3, vill hellre ta det egna ansvaret för studierna än att lita på att andra ska sköta det. Det 
bekräftar det kognitiva perspektivet som säger att en person som känner att ansvaret är 
dennes, att personen kan påverka sitt liv, lägger kontrollfokus på sig själv och kan därav lösa 
eventuella problem. I detta perspektiv finns också Piaget som talar om strävan att förstå 
världen, där det gäller att anpassa sig eller organisera sig. Elev G, årskurs 3, har tagit kontroll 
över sitt lärande. Tre elever från årskurs 1 och två elever från årskurs 3 som talar om 
framtiden. Elev D, årskurs 1, arbetar för bra betyg för att lättare få jobb i framtiden. Eleven 
vill även resa utomlands och arbeta och tjäna mycket pengar. Denna elev har visioner och vill 
inte klanta bort möjligheten. Hwang & Nilsson (2001) menar på i samband med motivation 
att det är mer befogat att vilja ta ansvar för sitt lärande om man ser målet framför sig. Tre 
elever från årskurs 1 och två elever från årskurs 3 talar om påverkanaspekten. Två elever från 
vardera årskurs talar om faktorer som rör personligheten. Två elever från årskurs 3 och en
elev från årskurs 1 pratar om studierna. Elev F, årskurs 3, tar ansvar för sina studier för att 
eleven lär sig något på vissa uppgifter och att eleven måste på andra uppgifter. Eleven menar 
på att denne ser studierna i ett bredare perspektiv då eleven tar ansvar för de arbeten eleven 
gör och de arbeten eleven inte gör. Valet är elevens och ett medvetet val. Två elever från 
årskurs 3 och en elev från årskurs 1 talar om läraraspekten.

Slutdiskussion

Alla de intervjuade eleverna är personer som vill prestera och göra bra ifrån sig eller så bra 
som möjligt eller helt enkelt vara bäst. Om detta har att göra med att eleverna har fått balans i 
sina strukturer, som i Freuds teori, är svårt att utröna. I adolescensen som betraktas som en 
föränderlig tid där känslor och handlingar kan vara motsägelsefull eller där driftimpulserna 
driver eleverna åt olika håll, så kanske jag kan påstå att mina respondenter i intervjuerna 
uttrycker intellektualisering som reaktion på detta.

Tittar man på intervjuerna i sin helhet och räknar antal faktorer för varje huvuddimension så 
blir studieaspekten den största gruppen för båda årskurserna med några fler faktorer för 
årskurs 3. Tredjeårseleverna har alltså pratat mer om studierna än årskurs 1, vilket kan ha att 
göra med att eleverna i årskurs 3 varit på gymnasiet och studerat längre tid än ettårseleverna. 
Dessa elever har inte lika stor erfarenhet som de äldre studenterna. Å andra sidan hänvisar 
eleverna från årskurs 1 lika intensivt och med samma faktorer som eleverna från årskurs 3, 
vilket säger mig att alla mina respondenter i allra högsta grad vet hur de vill ha sina studier 
och vad det är som inspirerar till eget ansvarstagande. Både i Melentievas (2007) studie, gjord 
på en gymnasieskola i Norrbotten och Dahl och Lindahl (2008) studie, gjord i en grundskolas 
nionde klass, talar eleverna om vad som motiverar till studier. Svaren är liknande som i min 
studie. Det som är lika mellan årskurserna, när jag rangordnar aspekterna, är att 
framtidsaspekten kommer på andra plats med nästan lika många faktorer plus att denna 
aspekt, för årskurs 3, har lika många faktorer som den personliga aspekten och läraraspekten. 
På tredje och fjärde plats kommer, då för årskurs 1, den personliga aspekten och sen 
läraraspekten. Den personliga aspekten har lite fler faktorer i årskurs 3 än i årskurs 1, medan 
läraraspekten har dubbelt så många faktorer för årskurs 3. 
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Här kan jag se att framtiden är lika viktig för alla eleverna som faktor till varför de tar ansvar 
för sina studier. I Johansson och Teskeredzics (2008) studie, på en gymnasieskola i 
Norrbotten, instämde nästan alla elever till att motivationen var kopplad till att komma in på 
önskad utbildning. Melentieva (2007) säger i sin diskussion att den viktigaste faktorn som 
motiverar till studier är en tryggad framtid. Av det kan jag se en tendens till att framtiden är 
viktig för väldigt många elever oavsett var de bor. I Dahl och Lindahls (2008) studie, säger 
eleverna att det är viktig med det egna ansvaret och den egna prestationen som ger betyg och 
som vidare påverkar framtiden. Eleverna tycker dock att de kan nå framgång på andra vägar 
än den genom skolan. Vad min studie visar är en helt annan sak. Mina respondenter anser de 
behöver gymnasieskolan som en väg till fortsatt utbildning och arbete. En av mina 
tredjeårselever ifrågasätter dock det systemet. De flesta av mina elever kopplar ihop studier 
med läraraspekten, om läraren är kunnig, fokuserad, engagerad, motiverande och framförallt 
om läraren kan göra meningsfull och intressant undervisning. I Johansson och Teskeredzics 
(2008) studie är det en majoritet av eleverna från årskurs 3 som hänvisar till läraren medan det 
är ett fåtal elever från årskurs 1 som tycker det. Min studie berättar om samma sak. Möjligen 
kan det vara så att eleverna i årskurs 1, precis som gällande studieaspekten, inte har lika stor 
erfarenhet av gymnasieskolan som tredjeårseleverna och därför inte hunnit bilda sig en bred 
uppfattning om saken.

Den personliga aspekten, i min studie, fick även några fler faktorer från tredjeårseleverna än 
från ettårseleverna. Även detta, vill jag hänvisa till erfarenheten eleverna i årskurs 3 får efter 
några år i gymnasieskolan och den insikt om den egna personen som infinner sig, allteftersom 
en individ åldras och mognar. Precis som mina respondenter, hänvisar elever i Melentievas 
(2007) studie till den personliga utvecklingen som motiverande till studier. Dahl och Lindahls 
(2008) elever pratar om självkänslan av att prestera och exempel på ytterligare faktorer som 
eleverna i min studie talar om är att vara självgående, målfokuserad, envis, plikttrogen, att 
vilja ha meningsfullhet samt det egna kravet att klara skolan. Detta krav har några av mina 
respondenter på sig själva och Johansson och Teskeredzics (2008) slutsatts i deras studie är att 
det egna kravet, att alltid göra sitt bästa, utgör den största motivationsfaktor för deras 
respondenter. 

Vidare i rangordningen kommer, för årskurs 1, påverkanaspekten och sedan den sociala 
aspekten medan det är tvärtom för eleverna från årskurs 3. Även här har tredjeårseleverna 
hänvisat till fler faktorer än eleverna från årskurs 1. Det som menas med påverkan är 
elevernas uppfostran eller om det finns någon eller något annat som gör påtryckningar. En av 
eleverna från årskurs 1 har ett belöningssystem tillgängligt som påverkar. Det att skolan 
upplevs som ett måste för att eleverna ska kunna ta sig vidare i framtiden utgör också 
påverkan. Jag har skiljt aspekterna åt men egentligen är det så att den sociala miljön utgör 
även den en påverkan på eleverna och lärandet. Johansson och Teskeredzics (2008) studie 
visar också på att eleverna hänvisar till hemmet och annan omgivning då de talar om 
motivation. I Dahl och Lindahls (2008) studie talar eleverna istället om påtryckningar utifrån. 
I min studie genomsyrar ansvarstagandet genom och hela intervjuerna på grund av syftets 
karaktär. De faktorer som placerats här är det som eleverna uppenbarligen uttalat. 
Ansvarstagandeaspekten har minst antal faktorer från båda årskurserna. 

Arv, miljö eller genetik
Jag har tagit upp några psykologiska förhållningssätt som existerar sida vid sida. Fokusen jag 
haft på dessa psykologiska teorier är frågeställningen om ”människan är en självständig, 
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tänkande varelse med fri vilja eller om hon är styrd utifrån av förhållanden i miljön” (Imsen,
2000, s. 29). Samt om medfödda drifter eller ärftliga anlag styr människans beteende.

Det behavioristen Watson säger att man kan påverka människor med miljön kan både jag och 
mina respondenter avfärda. Denna syn skulle innebära att en envägskommunikation och en 
tjusig miljö skulle räcka för att eleverna ska ta ansvar för sina studier. Efter vad jag har 
kommit fram till med mina intervjuer så säger eleverna det raka motsatta. Givetvis, alla vill 
väl ha en tjusig arbetsplats, men om samspelet ska fungera mellan människor så måste 
kommunikationen fungera från båda hållen. Elev H, årskurs 3, säger tydlig vid flera tillfällen 
att det som är en av dem viktigaste faktorerna för dennes ansvarstagande är just 
kommunikationen mellan lärare och elev. Carlberg, den dynamiska utvecklingspsykologin,
säger att det inte är möjligt att veta vad som är medfödda anlag eller miljöns inflytande 
eftersom att eleven har olika förutsättningar gällande medfödd kapacitet och föräldrars 
uppfostringsförmåga. Här tolkar jag ’medfödd kapacitet’ som genetiskt arv och gällande 
’föräldrars förmåga’ så tänker jag på miljöns inflytande. Det finns alltså ett samspel mellan 
arv och miljö och även den genetiska aspekten. Detta kan jag tydligt se i alla mina intervjuer 
där de olika personligheterna ger sig tillkänna. En elev hänvisar direkt till generna men också 
till uppfostran vilka några av de andra eleverna också gör. Några av eleverna talar om den 
egna personligheten eller om både ock.

I adolescensens föränderliga tid kan ungdomarna hamna i splittring. De går från styrda 
högstadieelever där andra tänker åt dem till självständiga gymnasieelever som ska tycka och 
tänka själva. Där i ungdomarnas inre uppstår de motsägelser som vidare formar eleven till 
vuxna individer. Elev F, årskurs 3, exemplifierar detta med att säga att denne inte tycker om 
skolan men att det är roligt att lära sig saker. Eleven talar om påtvingat ansvar för att skolan är 
ett måste, annars får man ingen utbildning. Eller den motsägelsen att skolan fostrar eleverna 
till individer som följer instruktioner och Elev F heller vill vara en person som får tänka själv. 
I Dahl och Lindahls (2008) studie konstaterar författarna att eleverna visar på ambivalens då 
svaren är motsägelsefulla. En elev uttrycker sig om att vilja vara bäst i klassen: ”Nej, det 
spelar väl inte så stor roll ändå, om man tänker efter. Men man vill ju liksom inte vara den 
som sitter ensam i ett hörn, liksom om man säger så” (Dahl & Lindahl, 2008, s. 23). Elev A i
min studie säger: ”man sitter och pratar här i skolan … lite på lektion och … å så klart om 
man själv pratar är det så att andra pratar så om man själv behöver gör något på lektion så blir 
det lite pratigt å sånt där. Det känns lättare att koncentrera sig hemma” (originalintervjun). 
Detta är tydliga exempel på hur ungdomar kan vara motsägelsefulla, vilket naturligt påverkar 
studierna och det egna ansvaret.

Huruvida det är arvet, miljön, den sociala eller den genetiska aspekten som styr att en person 
utvecklas till en ansvarstagande individ eller inte skulle jag med tanke på resultatet av denna 
studie vilja jag främst ställa mig till det kognitiva perspektivet. Men inte enbart. Det genetiska 
perspektivet är intressant att beakta då man framhäver här att ”en begåvningsprofil styrs alltså 
mer av miljön under barndomen och mer av arvet under vuxenlivet” (Hwang & Nilsson,
2001, s. 42). Här finns en logisk kombination av arv och miljö. 

En jämförelse i mognad
Mognadsprocessen är en viktig del i människans utveckling. De fyra elever som jag intervjuat 
från årskurs 1 är i ålder inte långt från grundskolan medan eleverna från årskurs 3 snart ska 
vidare in i nästa period i livet. Här finns en åldersskillnad på 3-4 år och i ungdomsåren borde 
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denna mängd av år utgöra stor skillnad i mognaden. Men så är inte fallet med mina 
respondenter. Hade jag intervjuat dem utan vetskap om deras ålder så hade jag kanske inte 
kunnat placera dem i de rätta åldrarna. Mina respondenter är helt på det klara med varför de 
går i skolan och vad som förväntas av dem. Om jag kan se någon skillnad mellan årskullarna 
skulle det möjligen kunna vara elevernas svar och resonemang som helhet. Ettorna talar 
mycket om framtiden som orsak till att de tar ansvar för sina studier. Treorna gör det också 
men inte med samma intensitet. De ser sina studier ur ett annat perspektiv som mer har att 
göra med personlig utveckling. Elev E hänvisar just till sin personlighet som egenskapen 
tävlingsinriktad samt principer, Elev F talar om frihet att få planera och genomföra sitt eget 
lärande, Elev G är mer envis än ansvarstagande, vill få insikter som kan användas i framtiden 
samt att eleven resonerar så att denne hellre tar eget ansvar än litar på andra, och Elev H 
pratar om trygghet och personligt engagerade lärare.

När och Var och Tidsfaktorn kontra begreppet Ansvar
Detta arbete har belyst det faktum att elevernas engagemang, som jag pratade om gällande 
definitionen ansvar, inte har att göra med tidsfaktorn. Man kan fråga sig om det är så att om 
eleverna planerar sina studier och jobbar kontinuerligt från det att eleven får uppgiften tills att 
den lämnas in i tid, så har eleven tagit ansvar för sina studier. Har det med ansvaret att göra 
om uppgifter kommer in i tid eller inte? Vitsen är dock inte att arbetena ska in i tid utan vitsen 
är att uppgifterna görs så att eleven får sitt betyg som bekräftar att kursen är avklarad. Målet 
är att klara sina studier och få ett slutbetyg. Elev H, årskurs 3, bekräftar detta resonemang när 
denna berättar att det inte blir några repressalier om uppgifterna blir inlämnade för sent vilket 
gör att handlingen uppfattas vara okey av eleven. En brist på repressalier medger alltså att det 
är okey att lämna in uppgifter för sent och därför har eleverna skött sitt ansvar i alla fall. 
Därför kan man diskutera om tidsfaktorn verkligen ingår under definitionen ansvar, vilket jag 
bestämde under min definition. Vidare kan man då fundera om lärare kan anklaga elever för 
oansvarlighet om uppgifter kommer in för sent. Men å andra sidan kan man fråga sig om det 
är respektlöst mot läraren om arbetena inte kommer in i tid. Det är dock en annan fråga. Ej 
heller finns någon anknytning till ansvaret när eleverna gör uppgiften eller var uppgiften görs. 
Det kan tyckas revolutionärt då uppfattningen hos skolan är att eleverna ska göra sina arbeten 
i lagom tid för att lämnas in i tid och att eleven i första hand ska arbete i skolan på 
lektionstimmarna och absolut inte samla ihop och sitta hemma och arbeta i sista minuten. 
Men jag påstår att om eleverna dock gör sina uppgifter och får godkänt så har det ingenting 
att göra med när eller var arbetet blir utfört. Eleverna tar ansvarat för sina studier på sitt eget 
sätt. Elev F, årskurs 3, säger att ”det är ju ändå ett val. Jag kanske inte lämnar in precis alla 
uppgifter, men då gör jag ju ändå ett medvetet val. - Den här uppgiften är inte så viktig. Den 
kommer ta en massa tid att göra och på den tiden kan jag göra nåt bättre. Men då gör jag ändå 
ett medvetet val […] Så det är ju ändå ett sorts ansvarstagande om man ser på det på ett 
bredare perspektiv än, bara skoluppgiften”. 

Slutord

Freud sa att det är det omedvetna som dominerar en individs beteende. För att generellt kunna 
bekräfta detta skulle det behövas en bra mycket större studie än denna studie. I min studie är 
mina respondenter i allra högsta grad medvetna om varför de går i skolan samt medvetna om 
det ansvarstagande som förväntas av dem. De talar alla om ansvarsfrågan men med olika 
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perspektiv vilket faktiskt berättar att lärarna och skolan lyckas med det som ålagts dem. Lpf
94 talar om att läraren skall: ”utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin 
inlärning och sitt arbete i skolan” (Skolverket, s. 14). Detta kan jag tydligt se i svaren från 
Elev E, årskurs 3, som talar som möjligheten att få ansvar, Elev G, årskurs 3, som säger att 
det definitivt är ett högre ansvar på gymnasiet vilket syns på uppgifterna man får och Elev E 
som säger att det är tydligt indikerat från lärarna att eleverna ska ta eget ansvar. Elev H å 
andra sidan poängterar att det är viktigt att lärarna informerar om det egna ansvaret vilket kan 
tolkas som att det möjligen kan finnas brist i kommunikationen mellan lärare och elever. 

Trots att behavioristerna säger att det inte går att forska eller mäta tankar och känslor och 
därför inte är intressant eller samhällsnyttigt, så finner jag det intressant att veta vad eleverna 
tycker. Mätbart eller inte. Eleverna tycker ju det dem tycker och inga teorier kan ju ändra på 
det. Deras tankar och uppfattningar om saker och ting är av yttersta vikt därför att i samspelet 
mellan individer så påverkas människan hela tiden av vad personer tycker och vill. Det är i 
samtalets samspel viktiga ting bestäms. Vet jag inte vad min elev tycker så kan jag inte ändra 
på mig eller min undervisning eller heller inte hjälpa eleven. Socialpsykologer förespråkar det 
perspektivet att viktigast, är samspelet mellan människor.

Enligt det humanistiska perspektivet är inget förutbestämt. Personen är fri att välja och bär 
ansvaret själv om nåt går galet. Det kan jag tycka låter synskt. Att individer är fria att välja 
håller jag med om. Men många saker kan spela roll hur ”fria att välja” individerna egentligen 
är. Om man tänker sig det spatiala rummet individer har så är de olika stora beroende på 
exempelvis livssituation. Det finns alltid faktorer som inskränker i den fria viljan, valda eller 
påtvingade. Människor som är ansvarsfulla måste hela tiden ta hänsyn och måste kanske då 
välja något som de egentligen inte vill. Visst, de är fria att välja att inte vara fria men 
konsekvenserna av en handling måste ju alltid medberäknas i ett val. Går då något galet så 
gjorde alltså individen ett dåligt val och måste stå för det själv, enligt humanisterna. Javisst, 
men tänk om påtryckningarna utifrån får individer att göra ”dåliga” val. Då är jag tveksam till 
att personen ska stå till svars. Exempelvis ett barn som behandlas illa, rymmer och kanske 
skadar egendom och sig själv. Då bär inte barnet ansvaret anser jag. De flesta av 
respondenterna hänvisar till lärarens förmåga att göra undervisningen intressant som 
anledning till att de ska tycka lektionerna är meningsfulla och värda att medverka i. Elev A, 
årskurs 1, till och med säger att dålig undervisning ger dålig motivation som ger dåligt betyg. 
Vem bär ansvaret? Flera av eleverna gör kurserna i alla fall och Elev E, årskurs 3, får samma 
betyg oavsett intressant undervisning eller inte. Ansvarsfrågan är komplex. Skolan är viktig 
men inte elevens allt utifrån elevens perspektiv. 

Imsen (2000) säger: Man måste se eleven i ett större sammanhang, som en människa 
med förväntningar, glädjeämnen och besvikelser, som en människa med förankring i ett 
hem i en miljö utanför skolan. Att se världen ur elevernas synpunkt är att veta en del om 
vad som rör sig i de ungas inre, hur de lever sitt liv utanför skolporten och hur de 
uppfattar den närliggande och avlägsnare verklighet som de är en del av (s. 17).
Även om det kan bli tal om tyngdpunkten i den ena eller andra riktningen, kan ingen 
seriös teori bortse från att det är miljö, en situation och en mer eller mindre självständig 
individ med sina biologiska dispositioner som fungerar i ett samspel (s. 40).
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Fortsatt forskning

Förutom att intervjuerna har gett mig kunskap om vilka faktorer som inverkar till att just 
dessa elever tar ansvar för sina studier så har elevernas åsikter bidragit till flera andra 
funderingar vilka kan göras om till andra frågeställningar. Här lyfts dessa aspekter fram för 
fortsatt forskning.

1. Genusperspektivet gällande ansvarstagandet – Vist kan det finnas en skillnad.
2. Ansvaret i årskurs nio – en jämförelse med detta arbete.
3. Ansvarstagande – Hur uppfattar lärarna att det är?
4. Förväntningar – Skiljer lärarens förväntningar mellan eleverna?
5. Ansvar – Hur ser eleverna på sina kamraters ansvarstagande?
6. Fokusering – Att arbeta i skolan eller att arbeta hemma.
7. Lärarkontakten – Vilken funktion har kontakten mellan eleven och läraren för elevens 

motivation till studier?
8. Studier – Att gör bra ifrån sig. Vad händer annars?
9. Skolk – I avsikt att hämta krafter?
10. Betygens vikt – Förståelsen för framtiden.
11. Målformulering – Hur tydliga är lärarna gällande uppgifter? Förstår eleven?
12. Verklighetsförankring – Hur tydlig är avsikten med uppgiften?
13. Vuxenspråk eller? – Är formuleringen på elevernas nivå?
14. Elevens mål är lärarens mål – Det pågående samtalet under inlärningen.
15. ”Att dalta” Eller är det omtanke – Studie på grundskolans högre åldrar.
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Intervjuguiden (bilaga 1)

Intervjufrågor   1:orna

Hur var det att börja i gymnasiet?
Kom du in på den linje du ville?
Vad har du för tankar på att du inte kom in?  

Var gymnasieskolan som du förväntade dig?
Tycker du uppgifterna är tydliga?
Studietakten?
Lärarnas undervisningsmetoder?
Lärarnas förväntningar på dig?

Vilka skillnader är det på att gå på gymnasiet från att gå i 9:an?
Vad säger du om ansvaret?
Vad kräver gymnasiet av dig?

Vad är det som inverkar till att du går till skolan?
Även de dagarna det är jobbigt?

Hur gör du för att klara dina uppgifter?
Hur lägger du upp dina studier?
Hur planerar du?
Finns det något som styr hur du valt att göra? 

Vad är det som inverkar till att du göra dina läxor/arbeten?

Vad är det som inverkar till att du klarar en kurs?

Hur tror du att ditt ansvarstagande påverkar hur du klarar skolan?

Vad är det som inverkar till att du tar eget ansvar för dina studier?



Intervjufrågor   3:orna (bilaga 2)

Hur var det att börja i gymnasiet?
Kom du in på den linje du ville?
Vad har du för tankar på att du inte kom in?
Hur tycker du att det har gått i skolan trots detta? 

Var gymnasieskolan som du förväntade dig?
Tycker du uppgifterna är tydliga?
Studietakten?
Lärarnas undervisningsmetoder?
Lärarnas förväntningar på dig?

Vilka skillnader är det på att gå på gymnasiet från att gå i 9:an?
Vad säger du om ansvaret?
Vad kräver gymnasiet av dig?

Hur är det att gå i årskurs 3 mot hur det var i årskurs 1?
Skillnader? Uppgifterna Ansvaret Självständigheten
Likheter?

Är det i årskurs 3 som du förväntade dig?

Vad är det som inverkar till att du går till skolan?
Även de dagarna det är jobbigt?

Hur gör du för att klara dina uppgifter?
Hur lägger du upp dina studier?
Hur planerar du?
Finns det något som styr hur du valt att göra? 

Vad är det som inverkar till att du gör dina läxor/arbeten?

Vad är det som inverkar till att du klarar en kurs?

Hur tror du att ditt ansvarstagande påverkar hur du klarar skolan?

Vad är det som inverkar till att du tar eget ansvar för dina studier?




