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Vi har gjort en kvalitativ fallstudie på en skola och vårt syfte är att undersöka hur framtidstron 

och studiemotivationen ser ut hos elever i årskurs nio på en mångkulturell skola med lågt 

meritvärde. Våra frågeställningar är: vilka faktorer anser elever i årskurs nio på den valda 

skolan kan tänkas påverka deras framtidstro och studiemotivation? Hur ser sambandet ut 

mellan framtidstro och studiemotivation hos elever i årskurs nio på den valda skolan? Vad 

anser elever i årskurs nio på den valda skolan själva att man kan göra för att förbättra sin 

framtidstro och studiemotivation? 

Vi är inspirerade av fenomenologisk forskning och har en induktiv ansats. Empirin har vi 

samlat in genom kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med åtta elever i årskurs nio. Vi 

bearbetade empirin genom att först transkribera intervjuerna, sedan sammanfattade vi varje 

intervju och letade efter teman utifrån våra frågeställningar. Därefter sammanförde vi de 

gemensamma nämnarna utifrån frågeställningarna och gjorde en sammanställning. Vi 

analyserade med hjälp av begreppet KASAM och dess komponenter hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. 

Resultatet visade att alla informanterna var studiemotiverade och hade en god framtidstro. Det 

var mycket som kunde tänkas påverka deras motivation och framtidstro, bland annat familj, 

vänner, lärare och förebilder. Med hjälp av begreppet KASAM och dess komponenter kunde 

vi se ett samband mellan deras studiemotivation och framtidstro. Informanterna behöver 

förstå varför de studerar för att kunna känna studiemotivation (begriplighet). De behöver 

känna att de har de resurser som krävs för att nå de resultat de vill och de mål de har 

(hanterbarhet) och de behöver ett mål med studierna så att de känner att det är värt att 

investera i studierna (meningsfullhet). De kunskaper vi tycker är viktiga att ta med sig från 

vår fallstudie för att kunna arbeta här och nu med ungdomar i skolåldern är att förstå att 

skolresultaten hänger ihop med elevernas syn på framtiden. Även att tänka på att vardagen 

måste vara både begriplig, hanterbar och meningsfull för att ungdomen ska må bra och 

fungera. 
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ABSTRACT 
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We have performed a qualitative case study at a school of substandard merit. Our purpose was 

to examine to what ninth graders had a sense of confidence about their future success and 

academic motivation. The questions asked were: Which factors do the ninth graders deem 

influential for their own sense of confidence in future prospects, as well as what affects their 

academic motivation? What is the relationship between confidence in future success and 

academic motivation at the school? What do the students feel, can be done to improve their 

own beliefs about future prosperity as well as improve academic motivation? 

We have been inspired by phenomenological research and have used an inductive approach. 

We collected our data via semi structured qualitative interviews with eight ninth grade 

students. We processed the data by first transcribing the interviews, then we summarized each 

interview looking for key themes related to our original queries. Finally we consolidated the 

common denominators into a compilation. We did our analysis using the concept of KASAM, 

or ”sense of context”, as well as its' components, those being; manageability, 

comprehensibility, and relevance. 

The results revealed that all the informants were academically motivated and they each felt 

confident in their future outlook. There seemed to be a lot of factors that influenced both their 

motivation and their outlook, amongst these were family, friends, teachers, and roll models. 

Using the KASAM, or ”sense of context” concept, and its' components we could see a 

relationship between their academic motivation and their beliefs about their future. The 

informants first need to comprehend why they need to study, in order for them to feel a sense 

of educational motivation (comprehensibility). They need to feel that they have the resources 

needed to attain the desired results and goals that they have (manageability) and they need a 

goal with their studies so that they feel it is worth investing in the studies (relevance). The 
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most important revelation that we have gleaned from our study and that we feel is of most 

value when working with school age youth in the here and now, is to understand how 

academic performance is directly related with the students  perception about their future. Even 

everyday life needs to be comprehensible, manageable, and have relevance, in order for youth 

to thrive and function. 

Key words: Future outlook, academic motivation, KASAM (sense of context), multicultural 

school, junior high students. 
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1. Inledning  

Vi har valt att utföra en kvalitativ fallstudie om skolungdomars framtidstro och 

studiemotivation. Vårt resultat baseras på åtta kvalitativa intervjuer på elever i årskurs nio. 

Den skola vi har valt att använda oss av till vår studie ligger i ett invandrartätt bostadsområde 

och där ca 95 % av eleverna har utländsk bakgrund. Meritvärdet i årskurs nio på den skolan är 

mycket lägre jämfört med andra skolor i samma kommun. Enligt Skolverket så utgörs 

meritvärdet av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, 

VG=15 och MVG=20). Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvärde (Skolverket - Salsa 

2011). Meritvärdet för hela riket år 2010 låg på ca 210p, den valde kommunen ca 200p och 

den valda skolan låg på ca 140p (Skolverket – Siris 2010). 

En av oss har haft verksamhetsförlagd utbildning som socialpedagog på den skola vi 

genomfört vår studie på och fick då uppfattningen att flera av eleverna hade en negativ 

inställning till sin framtid och brist på studiemotivation. Det var här som intresset för ämnet 

vi valt väcktes. När vi gick in i studien föreställde vi oss att många elever skulle ha en negativ 

inställning till framtiden och en bristande studiemotivation. Vi tänkte att om de inte har en 

positiv framtidstro eller några framtidsdrömmar att kämpa för, så kanske de inte heller ser 

vitsen med att satsa på studierna. Vi ville därför ta reda på vilka faktorer som kunde tänkas 

påverka deras studiemotivation och framtidstro och hur sambandet ser ur däremellan. 

Eftersom att det redan finns många fördomar och studier som lyfter fram den negativa bilden 

av segregerade områden, ville vi istället försöka visa en positiv synvinkel. Vi kommer att 

lyfta det som är positivt och det som går att förändra, påverka och göras bättre. Till vår hjälp 

använde vi oss av begreppet KASAM, som vi redogör för senare i studien, då det är ett 

begrepp som bland annat diskuterar vad som skapar motivation. 

 

2. Bakgrund 

Media visar upp en bild av att personer med utländsk bakgrund i dag har det svårare på 

arbetsmarknaden än vad personer med svensk bakgrund har på grund av den diskriminering 

som finns. Att bo i ett segregerat område med hög arbetslöshet och dålig ekonomisk status 

kan enligt Bunar (2001) påverka en person negativt. Bilden av förorten speglas som negativ i 

massmedia och ger en bild av kriminalitet, gäng och fattigdom. Ungdomar tenderar att ta åt 

sig av den här negativa bilden och göra den till en del av sin egen självförståelse och bild av 

sin omgivning och handlar därefter (Bunar 2001).  
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SCB visar i sin rapport Barn, boendesegregation och skolresultat (2007:2) att det finns ett 

samband mellan skolresultat och omgivningen i skolan. Resultaten visar på att ju fler elever 

med utländsk bakgrund det finns på skolan ju sämre resultat presterar eleverna, och ju större 

risk är det att eleverna inte blir behöriga till gymnasiet. Störst risk är det för de som både går i 

en skola och bor i ett område med stor andel barn med utländsk bakgrund. Dessa elever har 

mer än dubbelt så stor risk att inte bli behöriga än elever i en skola där de flesta har en svensk 

bakgrund. Även de som är födda i Sverige av svenska föräldrar får sämre betyg på en sådan 

skola. Det som har allra störst påverkan på betygen är vistelsetiden i Sverige och därefter 

kommer föräldrarnas utbildning (Barn, boendesegregation och skolresultat 2007:2).  

Kan det vara så att våra informanter har anammat den negativa bild som har skapats gällande 

invandrare som diskriminerad med sämre chanser på arbetsmarknaden och har denna bild i så 

fall gjort att de har en negativ inställning till framtiden? Vi undrar även om deras framtidstro 

kan inverka på deras studiemotivation?  I vår fallstudie har vi nu undersökt hur 

informanternas framtidstro och studiemotivation ser ut samt vad informanterna själva anser 

har kunnat påverka deras sätt att tänka och prestera i och utanför skolan. Resultatet på vår 

studie kommer att visa informanternas tankar och funderingar om framtiden och 

studiemotivation.  

 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur framtidstron och studiemotivationen ser ut hos elever i årskurs 

nio på en mångkulturell skola med lågt meritvärde.   

Att som socialpedagog arbeta inom skolan innebär oftast att motivera och skapa 

förutsättningar för eleverna att hantera sin vardag. Kunskapen vi får genom att undersöka 

elevernas studiemotivation och framtidstro anser vi kan hjälpa det socialpedagogiska arbetet i 

skolan. Man får då reda på vad som behöver förändras och förstärkas och kan då skapa bättre 

förutsättningar för eleverna. 
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3.2 Frågeställningar 

Utifrån vårt syfte har vi ställt följande frågor:  

 Vilka faktorer anser elever i årskurs nio på den valda skolan kan tänkas påverka deras 

framtidstro och studiemotivation? 

 Hur ser sambandet ut mellan framtidstro och studiemotivation hos elever i årskurs nio 

på den valda skolan? 

 Vad anser elever i årskurs nio på den valda skolan själva att man kan göra för att 

förbättra sin framtidstro och studiemotivation? 

För att besvara dessa frågor har vi intervjuat åtta elever i årskurs nio och sedan tagit hjälp av 

Aaron Antonovskys begrepp KASAM (förklaring av begreppet finner ni senare i uppsatsen) 

för att analysera intervjuerna. 

 

4. Begreppsförklaring  

Dessa begrepp är studiens huvudbegrepp och vi har valt att definiera dem på följande sätt:  

Studiemotivation: De faktorer som påverkar eleven till att vilja studera och prestera mot ett 

högre mål.  

Framtidstro: De faktorer som får eleven till att vilja tro på sin förmåga till att uppnå sina mål 

inför framtiden.  

Motivation: De olika faktorer som väcker ett intresse hos individen och som gör att man har 

en positiv inställning till att prestera.   

Prestation: De handlingar en individ gör för att nå ett bestämt mål.  

Genomsnittligt meritvärde: Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa 

betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). Maximalt kan eleven få 320 

poäng i meritvärde. Det genomsnittliga meritvärdet för en skola är en summering av varje 

avgångselevs meritvärde dividerat med antal avgångselever på skolan. Meritvärdet beräknas 

för de avgångselever som har fått betyg i ett eller flera ämnen (Skolverket – Salsa 2011).  
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5. Teori  

Vi vill i vår studie belysa vad som påverkar elevernas motivation till studier och framtiden 

och hur sambandet ser ut mellan studiemotivation och framtidstron. Vi anser att de tre 

komponenterna i KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, kan belysa och 

stärka det resultat vi kommit fram till. Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp och 

en teori som Aaron Antonovsky (2005) har myntat och som handlar om vad som skapar hälsa. 

Istället för att undersöka frågan varför människor blir sjuka, så har han gjort det motsatta och 

ställt sig frågan hur det kommer sig att vissa människor trots stora påfrestningar ändå förblir 

friska och i vissa fall till och med växer som människa. Vi vill med vår studie undersöka om 

våra informanter är motiverade till sina studier och om de har en god tro på framtiden trots 

olika eventuella påfrestningar som exempelvis diskriminering i samhället kring personer med 

utländsk bakgrund eller att den utvalda skolan har dåligt rykte och lågt meritvärde. Vi tänker 

att KASAM kan ge en ytterligare förklaring till sambandet mellan studiemotivation och 

framtidstro och vad som påverkar dessa. I analysen kommer vi sedan att diskutera resultatet 

utifrån de tre komponenterna i KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

kopplat till våra frågor. Nedan kommer vi nu beskriva vad de tre komponenterna i KASAM 

innebär. 

 

5.1 KASAM 

Den formella definieringen för KASAM är:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla 

av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 

livets gång är strukturerade, förutsägbara och bergripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang (Antonovsky 2005, s.46). 

Begriplighet är den första komponenten och handlar om i vilken utsträckning man upplever 

situationer och stimuli som begripliga, strukturerade, sammanhängande och tydliga. En 

person med hög grad av begriplighet förväntar sig att saker som händer nu eller i framtiden är 

förutsägbara eller att det oväntade kommer att kunna ordna sig och går att förklara (ibid. 

s.44).   

Hanterbarhet handlar om till vilken grad man upplever att man har resurser till att handskas 

med sin situation och möta de krav som ställs på en. En person men hög grad av hanterbarhet 
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kommer inte vid motgångar att känna sig som ett offer och orättvist behandlad utan istället 

känna att man kommer att reda sig (ibid. s.45). 

Meningsfullhet är den tredje komponenten och kanske den viktigaste och den handlar om att 

känna sig delaktig och viktig. Denna komponent ses som motivationskomponenten och syftar 

till att känna att det man gör i livet är meningsfullt, tas som en utmaning och är värda 

investering och engagemang, snarare än som bördor. En person med hög grad av 

meningsfullhet är inte rädd för att möta utmaningar, utan söker en mening i det och gör sitt 

bästa för att klara sig ur situationen på bästa sätt (ibid. s.45f). 

Antonovsky (2005, s.53) talar även om rigid KASAM som är detsamma som falsk KASAM. 

Det kan vara svårt att skilja på en person med stark KASAM och en person med rigid 

KASAM. En person som påstår sig förstå nästan allting, inte accepterar några tvivel och som 

påstår att det finns en lösning på nästan alla problem skulle kunna vara en person med mycket 

stark KASAM. Men den person som ser allting som begripligt borde tappa känslan av 

meningsfullhet då det kan vara uttråkande att se allting som begripligt. Om man tror att det 

finns lösningar på alla problem så blir man lätt chockad och besviken när man inser att 

verkligheten ser ut på ett annat sätt. 

 

5.2 Aktuell forskning om KASAM i skolan 

Enligt Antonovsky (Dahlgren 2008) så byggs människans KASAM upp under barn- och 

ungdomen och den tidiga vuxenåldern. Idag är det inte längre bara en person som tar hand om 

barnet under uppväxten och det ser Antonovsky som ett hot mot skapandet av en stark 

KASAM. Han menar att om normerna i de olika sammanhang som barnet befinner sig i inte 

stämmer överens med varandra, så kan en brist på förutsägbarhet skapas vilket även leder till 

en brist i komponenten begriplighet. Eftersom det är under de tidiga åren som KASAM byggs 

upp så blir skolan en viktig arena för uppbyggandet av KASAM, eftersom det är där som 

ungdomen spenderar större delen av sin tid. Antonovsky har inte skrivit direkt om skolan som 

arena för utvecklandet av KASAM, men har däremot skrivit om vilka faktorer som främjar 

KASAM på en arbetsplats (Dahlgren 2008). Dock har det gjorts studier där man översatt 

dessa faktorer till skolan som arbetsmiljö. Vi har funnit väldigt få studier som behandlar vårt 

forskningsområde om skola, studiemotivation och framtidstro kopplat till KASAM. Antingen 

har man studerat elevernas hälsa eller också stressnivå, droger, träning, behandling vid 

riskbeteende m.m. Men vi fann en studie som känns mycket relevant i förhållande till vår 

studie som är utifrån elevers perspektiv, men även en studie om pedagogers arbete med 
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KASAM inom skolan. Även om deras studier utgår ifrån stress så har de ändå kommit fram 

till relevanta saker som berör vår uppsats. 

I studien gjord av Natvig m fl. (2006) undersöktes ett eventuellt samband mellan KASAM 

och skolans resurser, samt stress. Studien gjordes i Norge bland elever i åldern 11,13 och 15 

år. I sin tidigare forskning fann de studier som påpekade att skolans struktur och miljö 

påverkade elevernas hälsa negativt. De konstaterade att det är viktigt med ett stödjande 

skolklimat och rimliga krav för att eleverna ska uppleva KASAM och kunna prestera bra i 

skolan. Resultatet av Natvigs m fl. (2006) studie visade på hur viktigt det var med stöd från 

både föräldrar, kompisar och lärare och hur de påverkade elevernas KASAM. De elever som 

kände ett stöd (hanterbarhet) från föräldrar och kompisar var de som upplevde mest KASAM. 

Vidare visade studien också att lärarna bidrog mer indirekt till ett bra skolklimat och hur 

viktigt det är för eleverna att de krav som ställs på dem känns realistiska och uppnåeliga 

(begriplighet). För höga krav gav en lägre KASAM medan ett stödjande skolklimat gav en 

högre KASAM (Natvig m fl. 2006). 

Hansson & Nilsson (2006) har i sin studie om att förebygga stress i skolan, kommit fram till 

att för att lyckas i skolan så behöver eleverna känna att de hanterar och begriper uppgifterna 

och antar dem som meningsfulla, vilket är i enlighet med Antonovskys teori. Att eleverna 

tänker positivt och tror på sig själva är nödvändigt för att eleverna ska må bra och fungera väl. 

Hansson & Nilsson (2006) menar att det är pedagogernas uppgift att lära eleverna att se sina 

egna förmågor och uppmuntra dem att klara av saker på egen hand, vilket sedan leder till en 

ökad upplevelse av KASAM och en minskad stress. 

 

6. Aktuell forskning  

Vårt syfte är att undersöka hur framtidstron och studiemotivationen ser ut hos elever i årskurs 

nio på en skola med lågt meritvärde och har därför sökt efter aktuell forskning från Sverige 

som visar på hur framtidstron och studiemotivationen ser ut hos elever på en multikulturell 

skola, då vår skola är multikulturell. Vi har också försökt finna studier som påvisar vilka 

faktorer som kan tänkas påverka elevers studiemotivation och framtidstro på en multikulturell 

skola och om det finns något samband där i mellan, då det är del av våra frågeställningar. 

Även forskning kring KASAM i skolan har sökts, men den forskningen redogörs i vår 

teoridel. Då vi sökte efter aktuell forskning märkte vi att mycket av forskningen är kopplad 

till elevernas prestationer. Därför har även det här redovisats, eftersom det visar på att vår 

valda skola inte är unik med sitt låga meritvärde och kan ge en eventuell förklaring till vad det 

är som gör att elever på en multikulturell skola har lägre meritvärde än många andra. En del 
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av den forskning vi redovisar för kan uppfattas som vinklad, exempelvis studien kring 

syokonsulenter, men vi finner ändå innehållet av intresse då man kan tänkas applicera detta på 

liknande situationer. Eftersom att vi i vår fallstudie har valt att utgå ifrån empirin, har vi därför valt 

att inte låta oss styras av tidigare forskning när vi utförde vår studie. Det är även anledningen till 

varför vi har valt att inte ta upp vissa delar av tidigare forskning i vår diskussion senare, 

eftersom det inte blev aktuellt i vår studie. Vi har valt att presentera aktuell forskning efter 

rubrikerna ”Faktorer som påverkar studieresultaten”, ”Studiemotivation” och ”Framtidstro” 

för att göra det lättare för läsaren att koppla till frågeställningarna. 

 

6.1 Faktorer som påverkar studieresultaten 

Som vi nämnde i bakgrunden så visar SCB (2007:2) i sin rapport Barn, boendesegregation 

och skolresultat att ju fler elever med utländsk bakgrund det finns på en skola ju sämre 

resultat presterar eleverna och ju större risk är det att eleverna inte blir behöriga till 

gymnasiet. Störst risk är det för de som både går i en skola och bor i ett område med stor 

andel barn med utländsk bakgrund. Även de som är födda i Sverige av svenska föräldrar får 

sämre betyg på en sådan skola. Det som har allra störst påverkan på betygen är vistelsetiden i 

Sverige och därefter kommer föräldrarnas utbildning. 

I Skolverkets rapport (2004) Elever med utländsk bakgrund visar även dem på att elever med 

utländsk bakgrund presterar i genomsnitt sämre jämfört med infödda elever. De visar också 

att eleverna presterar bättre i skolan ju längre tid de har bott i Sverige. De som är födda i 

Sverige och de som kom till Sverige innan de började grundskolan är de som presterar bäst 

och de elever som är nyanlända är de som har svårast i skolan. Detta kan man tycka är ett 

naturligt resultat pga. språket, men det finns fler faktorer som spelar in, eftersom även de som 

är födda i Sverige och som bör kunna språket presterar sämre generellt än elever på en skola 

med färre elever med utländsk bakgrund. Föräldrarnas utbildningsnivå är en annan viktig 

faktor. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har, desto högre meritvärde verkar eleverna att 

ha. Elever som går i en skola med hög andel elever med utländsk bakgrund kan påverkas av 

något i skolmiljön. En sak som kan påverka i skolmiljön är vad de kallar kamrateffekterna, att 

elevers studieresultat och utbildningsval påverkas av deras klasskamraters och andra 

skolkamraters prestationer och mål och som i sin tur påverkas av deras föräldrars 

socioekonomiska status och utbildningsnivå. Det betyder att eleverna påverkas positivt av en 

högpresterande omgivning och påverkas negativt av en omgivning som är mindre 

prestationsinriktad.  

 



 
 

15 

6.2 Studiemotivation 

Catarina Lundqvist (2005) skriver också i sin rapport Karriärvägar för ungdomar med 

utländsk bakgrund att de två största orsakerna till variationer i betyg är elevernas vistelsetid i 

Sverige och föräldrarnas högsta utbildningsnivå och arbetsmarknadsanknytning. Om föräldrar 

till utrikes födda elever har ett mindre kvalificerat arbete eller är arbetslösa, inte når samma 

status som i hemlandet eller bor i ett område med låg social status så kan det finnas en risk att 

eleverna drar slutsatsen att det inte lönar sig att satsa på utbildningen. Det kan då handla om 

en motivationseffekt, enligt Lundqvist (2005). Men det kan också handla om motivation åt 

andra hållet. För många elever med utländsk bakgrund verkar det vara viktigt att klättra i 

social position och att de ska få det bättre än föräldrarna. Lundqvist (2005) skriver vidare att 

många elever är medvetna om att det är viktigt att lyckas med skola och utbildning för att ha 

en chans som invandrare på den svenska arbetsmarknaden och kunna få bra inkomst och 

intressant jobb och att det är här i som studiemotivationen ligger. Det tycks också vara så att 

ungdomar med utländsk bakgrund är mer studiemotiverade än ungdomar med svensk 

bakgrund, då de i högre utsträckning blir uppmuntrade av sina föräldrar att studera eftersom 

föräldrarna vill att de ska lyckas bättre än de själva och än vad de hade kunnat göra i 

hemlandet, att de ska ta vara på möjligheterna. Lundqvist (2005) fortsätter sedan med att 

ungdomar med utländsk bakgrund i mindre utsträckning uppnår sina mål jämfört med de med 

svensk bakgrund eftersom deras betyg generellt är lägre.  

Ungdomsstyrelsen har i sin analys av ungas utanförskap FOKUS08 (2008:9) gjort studiebesök 

i Araby, Hjällbo, Husby och Rosengård som alla är utsatta segregerade bostadsområden. De 

har i analysen kommit fram till att både ungdomarna och föräldrarna med utländsk bakgrund 

ofta ser högre studier som en förutsättning för att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. 

De menar att högre studier då kan bli en drivkraft till att satsa på skolan. Ungdomsstyrelsen 

skriver vidare att det förekommer skillnader mellan målet att skaffa en eftergymnasial 

utbildning och att i praktiken verkligen göra det, men att anledningen inte verkar bero på 

bristande studiemotivation bland elever med utländsk bakgrund.  

Vi kan även läsa i Skolverkets rapport (2004) att elever med utländsk bakgrund varken har 

sämre självbild eller är mindre motiverade än vad infödda elever är och det finns heller inga 

stora skillnader ifråga om attityder till skolan och skolarbetet. 

I Ungas framtidsvägar (2007) skriver Lundqvist & Ålund om den svenska forskning som 

finns om syokonsulenters inverkan på elevers karriärsval. Där framkom att elever med 

utländsk bakgrund ansågs ha för höga och orealistiska mål och att deras föräldrar ansågs ha 
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felaktig påverkan på barnen. Syokonsulenterna har då försökt sänka elevernas ambitioner och 

rikta in dem på ett gymnasieprogram som leder till ett yrke som överensstämmer med, istället 

för utmanar, den köns-, etniskt och klassuppdelade arbetsmarknaden som finns idag. Genom 

att tala om andra vägar så leder de eleverna helt enkelt till ett annat lägre värderat program än 

vad eleverna från början hade föreställt sig. Syokonsulenterna har då påverkat eleverna så att 

de sänker sina förväntningar och krav på sig själva, vilket kan inverka på deras 

studiemotivation, framtida karriärsval och deras syn på sin egen position i samhället. 

 

6.3 Framtidstro 

Johansson & Hammarén (2010) har även de fått fram i sin studie Konsten att välja rätt 

spårvagn att föräldrars utbildning och yrke och vart man bor har inverkan på elevers betyg 

och ambitioner. Men även skolmiljön och de sociala nätverk de blir en del av på skolan kan 

ha en inverkan på elevers motivation, självbild och prestationer. I deras studie framkommer 

att de ungdomar de intervjuar är väl medvetna om att det är viktigt att skaffa sig en bra 

utbildning inför framtiden. Språkbarriärer, förortsskolor med dåligt rykte och segregerade 

bostadsområden är orsaker som ungdomarna ser som anledning till varför de har svårt att 

förverkliga sina drömmar. Andra elever med bra självförtroende och föräldrar som är mer 

etablerade på arbetsmarknaden ser inte några speciella begränsningar i sina valmöjligheter 

(Johansson & Hammarén 2010). 

Lundqvist (2005) skriver att exkluderingsmekanismer som beror på etnicitet och även 

föreställningarna om sådana mekanismer kan tänkas påverka hur ungdomarna ser på sin 

framtid och möjligheter, hur man orienterar sig och vilka tillvägagångssätt man använder sig 

av i sina karriärval. Detta stämmer överens med det resultat Ungdomsstyrelsen (FOKUS08 

2008:9) kommit fram till. Flera ungdomar i Ungdomsstyrelsen (FOKUS08 2008:9) studie 

hade uttryckt en oro inför framtiden. De var oroliga för den diskriminering de kan komma att 

möta och som är kopplad till deras invandrarbakgrund och bostadsområde. De har i sin analys 

kommit fram till att grundskoleeleverna ser ljust på sin framtid. De vill ha en bra utbildning så 

att de kan få ett bra jobb för att sedan kunna skaffa egen bostad och en familj. Ungdomarna i 

deras studie förmedlar en känsla av att allt är möjligt (FOKUS08 2008:9).  

Men det finns en del litteratur som visar en mer negativ bild av ungdomars syn på framtiden. 

När ungdomarna kommer till gymnasiet eller när de gått ur gymnasiet kan deras syn på 

framtiden se lite annorlunda ut. I antologin Ungdom, kulturmöten och identitet (2003) skriver 

Sernhede att den bild media speglar av unga invandrarkillar som farliga och kriminella, den 

känsla av diskriminering som många känner när människor de möter på gatan går omvägar 



 
 

17 

om dem, och den arbetslöshet bland invandrare som de ser, gör att många av ungdomarna har 

svårt att utveckla en tillit till samhället och en tro på framtiden som positiv. Det finns 

ungdomar som har gett upp och det finns de som har valt kriminalitet och ser det som enda 

vägen till respekt och upprättelse. 

Sernhede (2002) har under mer än två år följt ungdomar i Angered, Göteborg och skriver i sin 

bok AlieNation is My Nation att många ungdomar, framförallt killar, i förorten lever med 

känslan av att inte passa in och inte känna sig önskvärd, att inte ha en respekterad plats att 

utgå ifrån. Att vara invandrare och bo i en förort upplevs av många som liktydigt med att man 

är utestängd från det svenska samhället. De är svenska medborgare men upplever sig sällan 

vara svenskar och många kan heller inte se att de har någon framtid i Sverige. Flickorna i 

Sernhedes (2002) studie är däremot mer benägna än killarna att hävda att det ändå är den 

enskilda individen som i slutändan har ansvaret för och möjligheten att skapa sitt eget liv. 

Många vägrar tro att det inte går att komma någonstans i Sverige. Sernhede (2002) menar att 

flickorna har en positivare syn på framtiden än vad killarna har.  

Utifrån aktuell forskning kan vi dra slutsatsen att de två största orsakerna till att elever på en 

multikulturell skola ofta har ett lägre meritvärde än andra, är föräldrarnas utbildningsnivå och 

elevens vistelsetid i Sverige. Men eftersom detta redan har konstaterats valde vi istället att 

lägga vårt intresse på att försöka finna nya orsaker till lågt meritvärde. 

 

7. Metod 

7.1 Kvalitativ metod  

Vi är inspirerade av fenomenologisk forskning där man utgår ifrån individens egna 

upplevelser och erfarenheter samt deras förhållningssätt till världen (Kvale 1997). Vi valde 

att använda oss av en kvalitativ halvstrukturerad intervju som metod eftersom vi då kan få en 

mer djupgående förståelse och mer detaljerad datainsamling. Kvale (1997) skriver att 

kunskapen byggs upp i en kvalitativ forskningsintervju, då det handlar om ett samspel och 

utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett specifikt ämne. Fördelen med 

vårt sätt att intervjua är att man som intervjuare kan omformulera och konstruera nya frågor 

allteftersom intervjun löper och nya frågor väcks, till skillnad från kvantitativ metod som 

består av mer fasta frågor och svarsalternativ.  

Vi valde att göra enskilda intervjuer för att eleverna inte skulle färgas eller påverkas av andra 

elever som de hade kunnat göra om vi exempelvis hade använt oss av fokusgrupper. Fördelen 

med fokusgrupper är att det kan bli en diskussion om ämnet som inte är möjligt på samma 
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sätt vid en intervju, men vi valde ändå intervjuer då vi ville att de skulle kunna tala fritt utan 

att fundera över vad kompisarna skall tycka om det sagda (Taylor & Bogdan 1998). Att fråga 

lärarna hur elevernas studiemotivation och framtidstro ser ut hade varit intressant, men hade 

det varit ett resultat att lita på? Vi anser det viktigt att göra elevernas röst hörda, eftersom det 

är de som är experter på sina liv och vill man då förstå hur eleverna tänker så är det eleverna 

man bör fråga. Vi har också en pedagogisk tanke med att intervjua eleverna och det är att 

människor växer och mår bra av att berätta om sig själva (Berglund 2000). Dock är vi 

medvetna om att det kan vara svårt att säkra reliabiliteten eftersom att man inte kan avgöra 

hur mycket informantens svar är påverkad av intervjusituationen. 

Vi använde oss utav en intervjuguide med halvstrukturerade frågor för att skapa utrymme för 

informanterna att utveckla sina tankar och berätta om sådant som är viktigt för dem, samtidigt 

som vi har möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupa oss i sådant vi vill veta mer om och 

söka nya infallsvinklar som man annars hade missat (Taylor & Bogdan 1998).  

Det är viktigt att tänka på hur vår förförståelse påverkar oss och arbetet i en forskningsstudie.  

Vi är väl medvetna om att vår förförståelse gör att det blir möjligt för oss att vara kritiska till 

vårt arbete (Närvänen 1999). Vi har valt att göra en explorativ studie där vi ställer öppna 

frågor som låter eleverna berätta själva om hur de upplever det, utan att vi lägger några 

värderingar i deras svar (Kvale 1997).  

 

7.2 Urval  

Vi valde vår skola med anledning av att en av oss har haft sin verksamhetsförlagda utbildning 

där och det var där forskningsfrågan väcktes. Det hade varit intressant att intervjua elever ur 

både årskurs sju, åtta och nio för att se om deras motivation och framtidstro skiljer sig åt och 

även att intervjua personalen för att höra vad de har för syn på eleverna för att få en bredare 

bild om det aktuella läget i skolan, men det hade blivit för stort för en c-uppsats och vi måste 

begränsa oss. Vi valde årskurs nio eftersom de går sista året på högstadiet och de kan tänka 

tillbaka på tiden i högstadiet och jämföra sin motivation. Vi valde att utesluta de nyanlända 

elever som går i förberedelseklass, då vi antar att de av naturliga skäl på grund av språket har 

ett lägre meritvärde. Vi är dock medvetna om att dessa elever kan vara minst lika motiverade 

till studier och framtiden som de andra eleverna. 

Den ursprungliga tanken var att intervjua tio elever som låg på den aktuella skolans 

medelvärde av meritvärdet. Vi tänkte att det skulle ge en bra bild av skolan generellt. Då vi 

själva inte fick tillgång till betygsdatabasen för skolans elever på grund av sekretess, hjälpte 
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skolans rektor oss att ta fram namn på dessa tio elever. Vi visste inte hur eleverna såg ut eller 

vart de var någonstans eftersom de hade temadagar. Vi bad därför skolans socialpedagog att 

hjälpa oss att fråga de utvalda eleverna om de var villiga att ställa upp för en intervju. Endast 

fyra av dessa tio elever tackade ja vilket gjorde att vi inte längre kunde utgå ifrån skolans 

medelvärde vid vårt urval.  

Att få tag på informanter till det första urvalet tog längre tid än väntat då socialpedagog och 

rektor på skolan, på grund av temadagar och påsklov, hade svårt att kontakta de utvalda och 

därefter var tvungna att invänta samtycke från vårdnadshavare. Eftersom vi inte visste om de 

utvalda var över eller under femton år valde vi att skriva samtyckesbrev. Vi ville inte att 

åldern skulle påverka vårt urval, men eftersom tiden var knapp och vi endast hade fått tag på 

fyra informanter, bestämde vi oss för att åka till skolan och ta hjälp av de elever som redan 

tackat ja. De hjälpte oss att peka ut elever i årskurs nio som var sexton år som vi kunde fråga 

under rasten. Anledningen till att de skulle vara sexton år är att vi då kunde vara säkra på att 

det inte krävs samtycke från vårdnadshavare. Det resulterade i att vi fick tag på fyra 

informanter till. Vi hade nu fyra tjejer och fyra killar vilket var bra eftersom att man då kunde 

se om det fanns olikheter mellan könen. Resultatet av vårt urval blev nu att samtliga vid 

intervjutillfället hade ett meritvärde på ca 200p (enligt eleverna själva) vilket gör att de 

representerar de mer välpresterande eleverna. I vårt ursprungliga urval fanns det en bredd 

som nu saknas. Det hade varit intressant att undersöka om det kan tänkas finnas ett samband 

kring motivationen beroende på hur högt eller lågt meritvärde eleverna har. Hade vi fått 

elever med ett lägre meritvärde så kanske vårt resultat blivit annorlunda då synen och 

motivationen till studier många gånger kan tänkas vara nära förbundet till meritvärdet. 

  

7.3 Tillvägagångssätt  

Vi började med att söka efter tidigare forskning. Under sökandet efter tidigare forskning 

letade vi efter sådant material som berörde mångkulturella skolor, framtidstro och 

studiemotivation bland skolungdomar, samt KASAM i skolan, vilket är begrepp som denna 

studie handlar om. Vår handledare tipsade oss om en del litteratur, men inspirationen kom 

även till genom att läsa andra C-uppsatser med liknande ämne. 

Totalt åtta intervjuer genomfördes och spelades in med hjälp av diktafoner och varje intervju 

var ca 50 min långa. Tre av intervjuerna genomfördes i biblioteket på skolan och resterande 

fem på fritidsgården som ligger på skolans område. För att vi skulle kunna få sitta ostörda, 

bokade vi därför rum både på biblioteket och på fritidsgården. Anledningen till att 
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intervjuerna utfördes på skolans område var för att de skulle känna sig trygga, vilket vi 

upplevde att de gjorde.  

Rektorn var medveten om att intervjuerna skulle pågå under lektionstid och gav oss därav 

tillåtelse till att hämta informanterna under lektionspasset. Vi delade upp oss och intervjuade 

var sin elev i två olika rum för att effektivisera tiden. Vid två av intervjuerna deltog båda två 

då den andra informanten inte av olika anledningar kunde medverka den dagen. Att det var 

två intervjuare som deltog i samma rum, påverkade inte informanterna något nämnvärt. 

Däremot tyckte vi själva att det fanns en viss fördel med att vara två eftersom att man då 

kunde låta den ena hålla i intervjun och den andra fick ställa ytterliga frågor vid behov. På så 

vis framkom det ytterligare viktig information. 

Första steget i bearbetningen av materialet var transkribering av intervjuena. Detta 

genomfördes strax efter varje avslutad intervju. Under arbetet med transkriberingen valdes 

pauser, suckningar, upprepningar eller andra parenteser som låg utanför själva intervjun att 

tas bort. Exempelvis kunde vi under intervjuerna komma in på andra ämnen som låg utanför 

intervjuns teman och ansågs därför vara irrelevant att ta med. 

Nästa steg var att sammanfatta alla åtta intervjuer. Båda två läste och granskade alla 

sammanfattningar och lyssnade igenom alla intervjuer så att vi sedan kunde diskutera 

intervjuerna tillsammans. Bilden av informanternas studiemotivation och framtidstro 

sammanfattades sedan och därefter söktes de gemensamma faktorer som påverkade deras 

studiemotivation och framtidstro. De faktorer vi fann som var gemensamt för alla 

intervjuerna var skola, lärare, vänner, familj, förebilder och segregation. Dessa faktorer 

analyserade vi sedan med hjälp av KASAM för att besvara våra frågeställningar. 

Steg tre var att sammanfatta texterna utifrån studiemotivation, framtidstro och de olika 

angivna faktorerna som vi sedan sammanställde till en fullständig text. För att få en bättre 

bild av intervjuerna valde vi att slutligen ta med de viktigaste och beskrivande citaten. 

Resultatet presenterades sedan utefter de olika faktorerna vi använt oss av samt utifrån våra 

frågeställningar. 

Vid vår analys ville vi ha en teori som kunde bekräfta vårt resultat och ytterligare fördjupa 

och förklara det samband vi undersökt mellan framtidstro och studiemotivation. Vi letade 

efter en teori som kunde förklara motivation som är ett viktigt begrepp i vår studie och som 

även är användbar i förebyggande arbete inom skolan och fann KASAM, känsla av 

sammanhang (Antonovsky 2005), som en bra teori. KASAM används vanligtvis som ett 
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mätinstrument inom kvantitativa studier. I denna studie valdes istället att använda innebörden 

av dess komponenter på ett mer diskuterande vis i förhållande till vår empiri på ett sätt som 

passar vår kvalitativa studie. Det finns många teorier som förklarar det negativa i samhället. 

Genom en diskussion är vår tanke att lyfta fram det positiva i vår studie med hjälp av 

KASAMs tre komponenter; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 

För att få en så bra arbetsfördelning och granskning som möjligt, arbetade vi både var för sig 

men såg även till att byta och granska varandras texter. På så vis kunde texterna ytterligare 

granskas och vi kunde då även lägga till eller ändra i varandras texter så att det blev en 

enhetlig och väl genomarbetad text. 

 

7.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om huruvida man undersöker det som var avsett att undersökas, om vi 

använder rätt metod i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar (Kvale 1997). Vi har 

gjort vårt bästa för att säkra validiteten och tänkt noga igenom vårt val av metod. Vi anser att 

bästa sättet att få reda på elevernas synpunkter och upplevelser är att fråga dem själva och 

därför anser vi att kvalitativ intervju är rätt metod i förhållande till vårt syfte. För att öka 

validiteten borde vi haft ett bredare urval med elever som representerade både de med högt, 

medel och lågt meritvärde. Under kapitlet Kvalitativ metod kan ni läsa mer om de 

ställningstaganden vi gjorde inför valet av metod. 

Reliabilitet syftar till att få samma resultat om vi upprepar studien (Taylor & Bogdan 1998). 

Vi har försökt vara så tydliga som möjligt med vårt tillvägagångssätt för att öka reliabiliteten. 

Vi har även diskuterat och jämfört vårt resultat med tidigare forskning och sett att mycket 

stämmer överens. Vi tror att användningen av komponenterna i KASAM också ökar 

möjligheterna till att få samma tolkning vid en upprepning. Reliabiliteten är dock alltid svår 

att säkra vid kvalitativa studier. Eftersom vi har gjort kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 

där vi ställt frågor som inte finns med i intervjuguiden så kan vi inte vara säkra på att 

resultatet skulle bli exakt likadant vid upprepning. Vi kan heller inte vara säkra på att 

informanterna skulle svara likadant eftersom vi frågar efter deras upplevelser om idag. 

Situationen kan ha förändrats till nästa gång. Det kräver också att man intervjuar samma 

personer, eftersom vi annars kan få helt andra svar. Det handlar också om vem som intervjuar 

och hur omständigheterna runt omkring ser ut.  
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8. Etiska överväganden 

8.1 Informerat samtycke  

När man ska genomföra en intervjuundersökning så är det väldigt viktigt att få ett informerat 

samtycke från de som ska intervjuas. Man ska också fundera på vem det är som skall ge 

samtycke. I vissa fall måste man inhämta samtycke från vårdnadshavaren, bland annat om 

informanterna är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär (CODEX – 

regler och riktlinjer för forskning). Ibland kan det räcka med elevernas samtycke och rektorns 

eller skolledningens samtycke (Kvale 1997). Vi fick rektorns godkännande att genomföra 

studien och i samråd med henne och för att vara på den säkra sidan, för att vi inte ville att 

åldern skulle påverka vårt urval, så valde vi att försöka få informerat samtycke ifrån 

vårdnadshavare till samtliga elever i urvalet. Att invänta samtycke från föräldrarna tog väldigt 

lång tid så att i vårt andra urval frågade vi och intervjuade endast de som fyllt 16 år. Men nu i 

efterhand har vi sett att vi inte läst riktlinjerna tillräckligt noga eftersom att alla som vi 

intervjuade har fyllt 15 år och behövde då inte samtycke från föräldrarna. Vi hade kunnat 

genomföra detta på ett smidigare sätt. 

Vi informerade eleverna om studiens generella syfte, att deltagandet var frivilligt och att de 

när som helst hade rätt att dra sig ur. Vi berättade att de skulle spelas in på band och 

materialet sedan ska raderas när arbetet är färdigt och godkänt. Vidare informerade vi också 

om att vi inte kommer att skriva något i vår uppsats som kan göra att informanten kan 

identifieras (Kvale 1997). 

Det är också viktigt att fundera på hur mycket information som ska ges till informanten om 

studiens syfte och när den ska ges (Kvale 1997). Vi tyckte det var svårt att veta hur mycket vi 

skulle berätta om studiens syfte. Vi anser i efterhand att vi berättade för mycket. Vi berättade 

att vi skulle undersöka vad de har för framtidstro och om framtidstron är kopplad till deras 

studiemotivation. Detta innebär att de redan från början var medvetna om att vi vill se en 

koppling, vilket med stor sannolikhet kan ha påverkat deras svar och att de kanske ger det 

svar de tror att vi vill ha. ”I vissa intervjuundersökningar undanhålls de intervjuade det 

specifika syftet med undersökningen för att de ska ge sina oförfalskade åsikter om ett ämne 

och inte styras till specifika svar” (Kvale 1997, s.107). Vi gjorde valet att berätta vårt 

specifika syfte eftersom att det kändes som att informanterna annars hade tackat ja till något 

som de sedan kanske hade ångrat.  Vid vår första intervju berättade vi också att som bakgrund 

till varför vi valde just denna skola också hade att göra med att deras meritvärde var så lågt. 

Detta påverkade dennes elevs svar och personen berättade sedan detta för sin kompis som 



 
 

23 

sedan själv påpekade detta vid intervjun. Till de andra informanterna valde vi att inte nämna 

något om detta. Frågan är dock hur mycket detta kan ha påverkat svaren. Till viss del tror vi 

att det har gjort det, men genom att vi vid intervjuerna problematiserade svaren för att få 

ytterligare förståelse så tror vi att vi motverkade mycket av det och gjorde bedömningen att 

använda oss av alla intervjuerna i studien.  

 

8.2 Konfidentialitet 

Vi kommer inte att redovisa information som gör att individen kan identifieras av andra, för 

att säkerställa konfidentialiteten (Kvale 1997). Vi nämner inte informanterna vid namn och 

berättar inte vilken skola, stad eller stadsdel det handlar om i vår studie. De meritvärden som 

nämndes i inledningen har avrundats för att försvåra identifieringen av skolan. Vi har i 

resultatdelen valt att använda oss av fingerade namn på skolan och de områden som tas upp i 

citaten. De namn vi har valt är Örehagen, Örehagsskolan och Chellby. Vi berättade för 

informanterna vem som kommer att få ta del av den färdiga uppsatsen, vilket är studenter och 

lärare, samt att vi kommer att publicera uppsatsen på nätet. 

 

8.3 Konsekvenser  

Vid all forskning ska man fundera på konsekvenserna. Risken att personen lider skada ska 

vara så liten som möjligt (Kvale 1997). Vi berättade för informanterna att vi är noga med 

konfidentialiteten så att ingen kommer att kunna identifiera deras svar, vilket skulle kunna 

vara en risk annars. Vi ansåg att det var viktigt att tänka på hur långt man skulle gå i intervjun 

så man inte gick in på för känsliga saker. Detta var en sak vi tänkte mycket på när vi skrev vår 

intervjuguide. Vi ville inte ha några etiskt känsliga frågor, eftersom det kan skapa 

konsekvenser som vi kanske inte är beredda på. Vi berättade däremot inte om fördelarna till 

informanterna att vi hoppas finna ett material som kan användas i skolan för att förbättra 

situationen i skolan, vilket inte är en direkt fördel för dem själva eftersom de nu kommer 

lämna högstadiet, utan istället för kommande elever. Vår förhoppning var också att eleverna 

själva skulle få ut något av intervjuerna i form av till exempel ett nytt sätt att tänka eller att 

känna sig viktig, vilket vi uppfattade det som att de gjorde. En av informanterna berättade 

efteråt att han under intervjun utvecklat nya tankar om vad han kan tänka sig arbeta med i 

framtiden.    

Att arbeta utifrån ett socialpedagogiskt förhållningssätt innebär bland annat att hjälpa och ge 

individen redskap att hantera sin vardag och låta individen känna sig sedd och viktig 

(Berglund 2000). Vi hoppas att den kunskap vår fallstudie frambringar kan användas i 
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förebyggande och motiverande syfte, framförallt inom skolan men även i andra verksamheter 

med barn och ungdom. Vi tror att med hjälp av denna kunskap så kan vi bättre ge de redskap 

unga behöver för att hantera sin skolsituation, öka deras studiemotivation och känslan av 

sammanhang, vilket förhoppningsvis kan bidra till bättre studieresultat och en ökad tro till 

framtiden.  

 

9. Resultat 

Här kommer nu att redogöras för det resultat som våra intervjuer frambringat. Vi kommer 

främst besvara frågan om vilka faktorer som kan tänkas påverka framtidstron och 

studiemotivationen hos informanterna, men även vad de anser att man kan göra för att 

förbättra sin studiemotivation och framtidstro. De begrepp vi har valt att presentera är 

framtidstro där vi har redogjort elevernas egna tankar och funderingar kring deras tro på 

framtiden. Vi har även valt att presentera studiemotivation där vi först redogör vad alla våra 

informanter generellt har kommit fram till. För att få en mer djupgående redogörelse kring 

studiemotivationen tar vi även vidare upp de olika påverkansfaktorer som vi har kopplat 

främst till studiemotivationen men även till framtidstro. 

 

9.1 Framtidstro 

Vi ville undersöka hur våra informanters framtidstro såg ut och genom våra intervjuer 

framkom det att alla våra informanter hade en bild av hur de vill att deras framtid skulle se ut 

och de hade även skapat sig drömmar om framtida yrken. Det som alla informanter hade 

gemensamt var bland annat att de ville fortsätta studera efter gymnasiet. Hälften av 

informanterna ville studera ekonomi på högskolan, andra ville studera till advokat, ingenjör, 

barnmorska eller journalist.  

Med en bra utbildning får man ett bra jobb. 

En bra framtid enligt informanterna var att satsa på studierna för att sedan söka till högskolan 

så att de kan få ett bra yrke och kunna försörja sig och leva självständigt. De flesta hade en 

önskan om att få ”resa och leva livet” innan de bildar familj.  

Vi ställde frågan om de trodde att de kan uppnå sina mål om en bra framtid och hur de ska gå 

tillväga för att uppnå målen. De trodde att de kommer att kunna nå sina mål men att det krävs 

att man anstränger sig för att nå dit man vill. 
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Jag känner hela tiden att plugga nu, plugga i gymnasiet, få bra betyg där, gå klart 

skolan, då har jag ett bra liv framför mig och då är jag bara 27 och man kanske lever 

i 80 år. Då har man ett jättelångt liv framför sig och då har du pengar så det räcker 

till och du behöver inte oroa dig och tänka på, var ska jag hämta pengar, när ska jag 

göra det och sånna grejer.  

Alla tyckte att det första steget är att arbeta så hårt man kan nu under sista terminen i årskurs 

nio för att få så bra betyg som möjligt, vilket förhoppningsvis skulle leda till att de kommer in 

på önskat gymnasieprogram.  

En framtidsdröm kan många gånger skilja sig från ens verklighet men vi ville se om eleverna 

ansåg sig ha lika stor förmåga att uppnå sina önskedrömmar som sina tankar om hur en bra 

framtid skulle se ut. Det visade sig att svaren skilde sig från hur en bra framtid skulle kunna se 

ut. Hälften av informanterna trodde att det är möjligt att förverkliga deras drömbild. Dessa 

hade olika önskningar exempelvis om att resa, leva livet, köpa bil, äga ett eller flera hus i 

Sverige eller utomlands. En del av informanterna ansåg sig inte kunna förverkliga sina 

drömmar alls på grund av att de inte trodde sig ha förmåga eller ekonomi till att förverkliga 

dessa. De önskade att få bli rika, köpa stora hus, resa eller att bli fotbollsstjärna. En annan del 

hade liknande önskningar som ovanstående men de ville även bli egenföretagare eller skaffa 

sig en ännu bredare utbildning som enligt dem skulle vara att studera till advokat eller 

börsmäklare. De ansåg att det kan vara svårt att förverkliga dessa drömmar eftersom att de 

trodde att det skulle bli tidskrävande samt att det kräver en större ekonomisk investering. 

Informanterna kunde inte se att det skulle finnas något som kan hindra dem från att uppnå 

sina mål, bara man kämpar så går det. En informant formulerade sig såhär: 

Man kan ju klara allt. Bara man vill, bara man har viljan så skulle man klara allting. 

Eftersom att det verkar finnas en viss diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden (bl.a 

FOKUS08 2008:9) så undrade vi om de kunde tänkas uppleva detta som ett möjligt hinder i 

framtiden. Vi fick både positiva och negativa svar. Vissa sa att det finns många invandrare 

som har lyckats med sina karriärer och såg därför inga hinder för att själva lyckas uppnå sina 

mål. En annan del tänkte sig att det troligen finns hinder för utlandsfödda på 

arbetsmarknaden, exempelvis svarade en av informanterna: 
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Jag tror att om jag och en svensk hade sökt jobb och det bara hade funnits en plats så 

hade de tagit henne om vi hade varit på samma nivå, om vi inte hade haft erfarenhet 

någon av oss, så tror jag att de hade tagit den svenska först.  

En del trodde att det kan ha varit svårare för deras föräldrar då de kom till Sverige och skulle 

söka arbete. Någon annan sa att man har mycket lättare att skaffa sig en utbildning och uppnå 

sina mål här i Sverige till skillnad från i föräldrarnas hemland eftersom att man där får betala 

utbildningen själv. Någon annan hade en mer positiv bild av framtida arbetsmöjligheter: 

Det spelar ingen roll vart man är ifrån eller hur man ser ut eller så. Det viktigaste är 

det dom vill ha. De vill inte kolla på dig eller känna dina föräldrar. De vill ha dig, de 

vill inte ha din bakgrund.  

 

9.2 Studiemotivation 

Här nedan kommer vi att redogöra för både hög och låg studiemotivation och därefter 

redogöra vilka faktorer som påverkar studiemotivationen. Elevernas egna tankar och 

önskemål kring vad man kan göra för att förbättra deras studiemotivation och tro på framtiden 

kommer även att redogöras. Bland annat har vi kommit fram till att de flesta sa att de har en 

hög studiemotivation och ansåg sig vara villiga att kämpa för att få bra betyg. De menade att 

det är viktigt med både skola och betyg för att man ska kunna skapa sig en bra framtid och 

uppfylla sina drömmar.  

Ja utan skolan vad ska du annars göra? Alltså man behöver det senare i livet, man 

kan ju inte sitta hemma här. Vad ska man annars göra hela dagarna?  

Dock ansåg en del av dem att de ibland kunde vara omotiverade, men kände ändå att de var 

tvugna att kämpa på för att klara sina betyg. 

 

9.3 Skolan  

Skolan har en stor roll på många sätt vad gäller elevernas studiemotivation och även 

framtidstro. Under intervjuerna framkom både sådant som skolan gör nu för att motivera 

eleverna, men även sådant som de tycker skulle kunna förbättras. Många visste inte innan vad 

de ville bli eller vad de skulle söka för gymnasieprogram och det som har påverkat i stort sätt 

alla våra informanters tankar om framtiden är den information de har fått nu i nian angående 

gymnasieval och olika framtida yrken. Alla sa att det var bra att få information om olika yrken 

och att gå på studiebesök, samt att deras PRAO fick informanterna till att fundera på vad de 
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vill arbeta med sen. Informanterna berättade att SYV, fältassistenter och personer från olika 

företag har besökt skolan och gett information om olika yrken vilket har fått informanterna att 

bli inspirerade till att börja kämpa för att uppnå deras mål.  

Folk vet kanske inte alla olika yrken som finns eftersom man inte har det runt omkring 

sig, och de kanske tänker wow vilket coolt jobb till exempel och då får det en att 

kämpa ännu mer. 

Nu vet de vad de vill bli, de har en framtidstro och är därför nu motiverade att göra allt för att 

höja sina betyg så att de kan komma in på det gymnasieprogram de har önskat. 

De flesta av informanterna ansåg att de hade sämre studiemotivation i början av högstadiet. 

De berättade att de tänkte att man inte behöver ”bry sig” när man går i sjunde klass eftersom 

att man inte får några betyg. Många har sagt att de istället började kämpa i slutet av högstadiet 

vilket har resulterat till att vissa av dem inte har kunnat höja sina betyg lika mycket som de 

hade kunnat om de hade satsat redan i sjunde klass.  

Ja i åttan är man lite mer rädd eftersom att då är det mer betyg och sånt. Då började 

man bli lite mer rädd, men först sket jag i det. Jag tog inte i så mycket i åttan heller 

men ändå lite mer än vad jag gjorde i sjuan. I åttan slutade jag skolka, i sjuan var jag 

katastrof. Skolkade hela tiden. 

En annan informant sa såhär: 

I sjuan och åttan tänkte man inte så mycket, man brydde sig inte så mycket om skolan 

som man gör nu. Nu tänker man att det är sista året i nian man måste få bra betyg. 

Det är samma sak i gymnasiet. I gymnasiet måste man alltid tänka på skolan för att nå 

sina betyg. 

Informanterna hade önskat att de fått mer information tidigare i högstadiet om olika yrken och 

gymnasieprogram. Det hade på så vis ökat deras motivation till att prestera bättre för att 

uppnå sina framtida mål. De tyckte att det var bra med den nya skolplanen som ska införas till 

höstterminen 2012 där man nu ska börja betygsätta från och med årskurs sex, eftersom att de 

tror att eleverna kommer att kämpa mer för att höja sina betyg och uppnå sina mål.  

Det här med att betygen sätts i sjuan från och med nästa år, det tror jag kommer att 

hjälpa väldigt mycket. För nu i sjuan leker man bara, jag pluggar för det här provet 
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sen skiter jag i det, utan då är det ju betyg i sjuan, åttan, nian, alla tre år på 

högstadiet. 

Informanterna påpekade också att mer intressanta lektioner med variation i undervisningen 

skulle öka deras studiemotivation. De tyckte att de har fått läsa för mycket och att det hade 

varit bättre om de exempelvis hade fått fler projekt och uppsatser att arbeta med. Någon ansåg 

att man kunde lägga upp lektionerna på ett annorlunda sätt och hade blivit mer motiverad om 

man kunde få läsa mer om exempelvis kvinnors rättigheter eller hur människor hade det förr 

istället för herravälden och krig.  

Ett flertal informanter talade varmt om rastvakterna och är imponerade av hur de arbetade 

med eleverna och hur de kände till alla elevers scheman. Rastvakterna motiverade eleverna att 

gå på lektionerna istället för att skolka och kunde komma till eleverna en stund innan 

lektionen började och påminna eleverna om vart de skulle vara och vilken tid de skulle infinna 

sig på lektionerna. De sa att det hade blivit lugnare på rasterna och mindre bråk sedan 

rastvakterna tillsattes. 

 

9.4 Lärarna 

Merparten av informanterna var nöjda med lärarnas arbete och sa att lärarna gjorde sitt bästa. 

Informanterna ansåg att de har fått all hjälp de behöde och att det sedan var upp till eleverna 

att prestera väl. De menade att det berodde på vad eleven själva hade för inställning till att 

lyckas, om de varit motiverade eller inte. Om inte eleven ville ta emot den hjälp som erbjöds, 

så spelade det heller ingen roll hur mycket andra försökte stötta och hjälpa.  

Nu är det upp till eleverna. Det är vilja det handlar om. Vill man så vill man, vill man 

inte så, så vill man inte. 

Informanterna ansåg att det var viktigt för både deras studiemotivation och prestation med 

hjälpsamma och engagerade lärare. Då vi ställde frågor om hur man kunde tänkas förbättra 

informanternas studiemotivation och deras framtidstro svarade de bland annat att de ville ha 

lärare som ”brydde sig” om eleverna och kunde stötta och uppmuntra dem till att fortsätta 

kämpa. De menade att de skulle tänka bättre då. Men om de får lärare som inte kunde ”bry 

sig”, kunde de tappa studiemotivationen och kunde då prestera betydligt mycket sämre än 

vanligt. De ansåg att det var därför som det kunde vara viktigt med en god kontakt mellan 

lärare och elev. En elev svarade såhär: 
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Jag tycker att dom ska uppmuntra dig och säga när man har gjort något bra, och sen 

att dom lär ut bra är viktigt, liksom att man förstår och sånt.  

Informanterna sa att om de har lärare som inte engagerar sig i elevernas prestationer och gör 

lektionerna intressanta, skulle de tappa motivationen. De menade att motiverande lärare gav 

motiverade elever. Någon av informanterna berättade att lärarna försökte få dem att förstå hur 

viktigt det är att kämpa för att komma in på gymnasiet. De ville få dem att förstå 

konsekvenserna som följer om de inte skulle lyckas och att det kunde blir svårare för dem 

senare i livet. 

 

9.5 Vänner  

Vänner är en annan viktig faktor som har påverkar eleverna. De flesta sa att många av deras 

vänner var lika positiva till skolan och framtiden som informanterna själva var och några sa 

att de hade vänner de kunde ta hjälp av när de gjorde sina uppgifter och läxor, de motiverar 

varandra till studierna. 

Ja alla dom jag umgås med mest hela tiden, ja alla tycker att skolan är viktig. Jag 

tyckte inte att den var så viktig förr... alla mina kompisar har bra betyg och så. Så nu 

vet jag i alla fall hur viktig skolan är. 

Ibland kunde informanterna påverkas negativt av deras vänner genom att de spenderade för 

mycket tid med varandra istället för att lägga ner mer tid på sina studier. Men detta problem 

var eleverna väl medvetna om och en del uttryckte också att man inte kunde umgås för 

mycket med de som misskötte sig i skolan och i klassrummet, för då var det lätt att man själv 

kunde missköta skolan. Exempelvis valde en del att sitta intill de som skötte sig när de ville 

koncentrera sig på lektionerna så de skulle kunna skapa bättre förutsättningar för ett bra 

resultat. 

 

9.6 Förebilder 

Vi undersökte ifall det var så att våra informanter hade någon som skulle kunna liknas vid en 

förebild, någon som hade lyckats uppnå sin dröm och sitt mål. Nästan alla kände någon som 

har lyckats uppnå sina mål vilket har påverkat dem positivt på så vis att de har blivit 

inspirerade och motiverade och skapat sig en positiv bild av framtiden. Det har ökat deras 

självförtroende och de tänker att om han/hon kan lyckas så kan även jag göra det.  

Ja han blir som en förebild för mig. Men man kanske blir lite avundsjuk, man tänker 

att om han har uppnått det så ska väl jag uppnå det sen. Man får lite hjälp. 
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Exempelvis han tog natur, jag ska också ta natur, så han har lite mer erfarenhet så 

han kan hjälpa.  

Ett fåtal av informanterna sa att det inte direkt skulle påverka dem om de kände någon 

eftersom att de vet att man kan lyckas och att det finns människor överallt som har lyckats.  

Nej, alltså man vet ju att det finns människor som har lyckats och så. Folk jobbar ju på 

kontor och sånt så man vet att man kan lyckas. 

 

9.7 Familj 

Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till att en av de viktigaste faktorerna som påverkar 

elevernas studiemotivation och framtidstro är familjen. Eleverna har blivit mer motiverade när 

de har fått stöttning och läxhjälp från familjen. Deras familjer ville att deras barn skulle lyckas 

i livet och själva bli lyckliga, vilket i sin tur har motiverat eleverna till att kämpa ännu mer. 

Någon berättade att många i deras hemland hade det svårt med att sätta sina barn i skolan då 

de inte hade någon möjlighet till ekonomiskt stöd för att låta barnen studera vidare. De fick 

välja mellan att försörja familjen och ha mat på bordet eller bekosta studierna. Föräldrarna vill 

enligt informanterna att barnen ska få en bättre utbildning än vad de hade kunnat få i sitt 

hemland och detta gör informanterna mer motiverade. Många av informanternas föräldrar 

hade olika önskemål om vad barnen skulle välja för något yrke men har ändå stöttat barnen i 

deras val. Familjen har motiverat dem genom att de har uppmuntrat dem och har trott på deras 

förmåga och sagt saker som ”kämpa på! Tro på det du vill!”. Barnen har kämpat för sin egen 

skull men även för att göra familjen stolt. De hjälpte eleverna att skapa en bild av att de kan 

bli vad de vill i framtiden om de bara tror på sig själva. Men även om familjen och andra 

faktorer har påverkat, har det ändå i slutändan handlat om informanterna själva. Nästan alla av 

våra informanter ansåg att det var upp till eleverna själva om man ska lyckas eller inte i 

framtiden, få bra betyg eller inte. En av informanterna berättade om hur hennes pappa hade 

uppmuntrat henne till att kämpa:   

Min pappa sa till mig att “det är bara att kämpa på så blir allt bra till slut”. Det spelar ingen 

roll om du går sex år i skolan, sen efter har du allt du behöver. Du har pengar du har ett bra 

jobb, du kan försörja din familj, du kan göra absolut vad du vill. Han bara “när jag var yngre 

och så runt tjugo så fick jag inte den utbildningen jag ville” och han bara “nu måste jag 

kämpa extra hårt och jobba timmar och nu kan jag inte vara med er lika mycket.” Så han 

säger “kämpa på, tro på det du vill!”  
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9.8 Segregation 

Vi hade tankar om att eleverna kanske kunde bli påverkade av omgivningens negativa bild av 

området och skolan och ställde därför lite frågor kring det. Vi har fått olika svar på hur de 

kunde anse sig påverkas av det segregerade området som informanterna var bosatta i och 

deras skola var placerad i. En del ansåg att det har varit media som har påverkat det dåliga 

ryktet om skolan och området och inte tvärt om. Vissa ansåg att de har varit dem själva och 

deras omgivning som har bidragit till ett dåligt rykte kring området. Andra menar att det har 

handlat om okunskap och fördomar om det okända och påstår sig ha ständigt fått försvara sitt 

område och skola. Många säger att det är en bra skola och att de trivs i området de bor i, men 

att det är synd att deras vänner utanför har en såpass negativ bild av området att de mer eller 

mindre har varit rädda för att komma dit. En som hade bjudit dit sina vänner för första gången 

sade såhär: 

Jag tog med två tjejer hit från Chellby och dom kollade så bara och var jätterädda. 

Ingen kommer att göra er någonting, det är bara att gå runt, gå hur ni vill, gör vad ni 

vill, ni har inte kommit till ett helt nytt land. Dom bara jo det är Örehagen vi har hört 

så mycket om det. Jag bara men nej det är inte så att dom bara mördar oskyldigt folk 

på gatan. Så jag skrattade jättemycket åt det och så. Och dom bara, Örehagsskolan!? 

Hur kan du gå där? Det är ju jättemycket invandrare och så. Lär du dig någonting? 

En del sade att den negativa bilden kunde bero på att majoriteten som bor där är invandrare 

och att det kan därför påverka området och skolan negativt. De trodde att det är det som har 

fått människor utifrån att skapa olika fördomar. Någon uttryckte sig så här: 

Ja, alltså alla har ju stämplat vår skola som en dålig skola. Alltså om man pratar med 

någon i Chellby “vilken skola går du på? Ja Örehagen. Herregud, hur kan du gå där? 

Det är ju jättedålig skola. Det är ju bara att fjäska för lärarna så får du ett bra 

betyg”, men så är det inte alls. Jag har nästan fått bråka med varje person som frågar 

hur Örehagsskolan är, för dom har stämplat vår skola som dålig skola för att vi är 

invandrare och så.  

Detta är något som fler av eleverna har fått uppleva och de har fått känna att de har behövt 

försvara sig. Vi reagerade på dessa utlåtanden och ställde frågan om hur det påverkar dem i 

deras vardag. Som individer ansåg sig de flesta inte ha påverkats särskilt mycket av detta. De 

flesta ville heller inte påstå att det har påverkat deras skolgång men en del tror ändå att de kan 

ha påverkat deras svenskinlärning. De trodde att situationen hade varit bättre om det fanns fler 
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svenskar i skolan eftersom att det då skulle förändra människors negativa inställning till 

skolan och även förbättra integrationen och svenska språket i området och på skolan. 

 Jag tycker att den här skolan skulle behöva fler svenskar, för det är för många. Det är 

bara invandrare nästan. Vi behöver nog mer svenskar. För att kunna lära sig språket 

bättre. Kunna uttrycka sig mer och sånt. Det är det enda jag alltid tänker på egentligen 

med den här skolan. Det är det dåliga. 

En del tyckte att det är tråkigt att andra har haft en skev bild av området och önskade att de 

kunde bryta dessa fördomar. En annan del har trivts med att det är mångkulturellt och menar 

att de på så vis har något visst gemensamt.  

      Jag tycker det är kul med mycket folk från olika länder och alla känner varandra och 

sånt. Jag tycker det är roligt. 

Fler har uttryckt sig på så vis att de har ansett att det just har varit den mångkulturella 

gemenskapen som har skapat ny kunskap kring nationella kulturer och språk. Dock finns det 

även en negativ sida som rasism mellan de olika kulturerna eller kriminalitet i området och vi 

har frågat om det på något vis påverkar dem men alla har svarat att de inte skulle prestera 

sämre på grund av den miljö de befinner sig i. 

 

10. Analys  

Vi har undersökt hur framtidstron, faktorer som påverkar samt studiemotivationen ser ut hos 

några elever som går i årskurs nio på en skola med lågt meritvärde. Vi kommer nu att 

analysera vårt studieresultat med hjälp av Aaron Antonovskys (2005) teori om KASAM, 

känsla av sammanhang.  Enligt Antonovsky (ibid.) krävs det att man ska ha en känsla av hög 

grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att man ska må bra och kunna 

hantera de saker som sker i ens liv, framgångar som motgångar. Därför kan det bli svårt att 

vara utan någon av de tre komponenterna. När vi kopplar detta till vår studie så ser vi att 

informanterna behöver förstå varför de studerar för att kunna känna studiemotivation 

(begriplighet). De behöver känna att de har de resurser som krävs för att nå de resultat de vill 

och de mål de har (hanterbarhet). Detta innebär att de exempelvis behöver känna att det finns 

olika faktorer som påverkar som exempelvis människor runt omkring dem som hjälper dem 

att nå dit de vill. Men de behöver också känna att det de gör är meningsfullt och värt 

engagemang. De behöver ett mål med studierna, en framtidstro, så att de känner att det är värt 

att investera i studierna (meningsfullhet). Målet handlar oftast om framtiden, att studierna 

leder till ett yrke som ger dig en bra ekonomi så att du kan försörja dig själv och bli en 
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självständig individ. Vi anser att för att man ska kunna ha en hög grad av känsla av 

sammanhang, måste man kunna förstå sambandet mellan ens studiemotivation och 

framtidstro. Vi menar att om man har en tro på sin framtid, kan man känna sig mer motiverad 

till att studera för att uppfylla sina framtidsdrömmar.  

 

Vi tänker nu för att kunna analysera vårt resultat, utföra en djupare diskussion utifrån våra 

frågeställningar och syfte som vi kopplar till de tre komponenterna i KASAM. Vi har även 

valt att avslutligen presentera regid KASAM där vi problematiserar olika aspekter kopplat till 

vårt studieresultat. 

 

10.1 Elevernas syn på studiemotivation och framtidstro  

Med hjälp av analysen har vi här kunnat skapa olika resonemang kring studiemotivationen 

och framtidstron kopplat till KASAMs komponenter meningsfullhet och hanterbarhet. 

Meningsfullhet är motivationskomponenten och syftar till att man ska känna att det man gör är 

meningsfullt och värt investering och engagemang (Antonovsky 2005). Våra informanter har 

varit motiverade till att satsa på studierna eftersom de har vetat vad de vill arbeta med och de 

har vetat att det krävs utbildning för det. Informanterna ansåg att man behöver ett arbete för 

att skapa sig en bra och trygg framtid som känns meningsfull. För att få den utbildning som 

krävs så har de varit medvetna om att de måste studera nu och få så bra betyg som möjligt så 

de kan komma in på önskat gymnasieprogram och sedan vidare till högskola eller universitet. 

De sa att de ville kämpa för att lyckas och de har gjort det för sin egen skull, men en del har 

även gjort det för att göra familjen stolt. De ansåg att det var värt att kämpa med skolan, det 

var värt investering, om familjen känner stolthet över en. De blev också motiverade eftersom 

de visste att konsekvenserna av att inte satsa på studierna kunde vara arbetslöshet och 

fattigdom. Att ha ett mål har gjort att informanterna kännt att det har varit meningsfullt att 

satsa på studierna. Vi tolkar det som att våra informanter har haft en hög grad av 

meningsfullhet. 

Att det har varit viktigt för prestationen att känna att det man har gjort i skolan har varit 

meningsfullt, har blivit ännu tydligare när de flesta informanterna berättade att de hade en 

sämre studiemotivation i början av högstadiet, vilket resulterade i en sämre prestation. De 

ansåg då att man inte behövde bry sig om sina studier lika mycket eftersom de inte fick betyg 

i årskurs sju och då de heller inte hade tankar på ett framtida yrke. De upplevde en låg grad av 

meningsfullhet i årskurs sju eftersom de inte tyckte att det var värt att satsa på studierna när de 

inte hade något mål eller något som motiverade dem. 
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Vad det gäller informanternas framtidstro, sa de flesta att de kommer att lyckas och kunde 

inte se att de skulle ha sämre förutsättningar än svenskar på arbetsmarknaden. Men däremot 

fanns det någon av dem som hade en mer negativ bild och som uttryckte att hon tror att de 

hade valt en svensk före henne ifall de båda låg på samma nivå med samma meriter vid en 

arbetsansökan. Detta uttalande skulle kunna tolkas som att denna person hade en känsla av att 

hon kommer att bli orättvist behandlad på arbetsmarknaden, vilket vi tolkar som att hon har 

upplevt en lägre grad av hanterbarhet gällande framtida arbetsmöjligheter.  

Alla trodde att de kunde uppnå sina mål i livet, men däremot trodde inte alla att de kunde 

uppnå sina framtidsdrömmar. De som inte trodde att de kunde uppnå sina framtidsdrömmar 

menade att de inte hade de ekonomiska resurser eller den förmåga som krävs för att uppnå 

deras drömmar som exempelvis fotbollsspelare eller egenföretagare. Här kan man diskutera 

om det handlar om en låg grad av hanterbarhet eller inte. Det skulle kunna vara så att de har 

upplevt att de inte har de resurser som krävs för att uppnå sina mål och därmed känner en viss 

orättvisa över det. Men de kan även ha haft realistiska tankar om att de i framtiden inte kan 

uppnå målen och därmed har fått acceptera att det är så livet är, att man klarar sig ändå. Det 

skulle i så fall tyda på hög grad av hanterbarhet. 

 

10.2 Faktorer som påverkar framtidstro och studiemotivation 

Vi har här kunnat konstatera att både påverkansfaktorer och framtidstro kan sammanlänkas 

med hanterbarhet. Hanterbarhet handlar således om huruvida man till vilken grad, upplever 

att man har resurser till att handskas med sin situation och möta de krav som ställs på en 

(Antonovsky 2005). Vi menar att våra informanter har nämnt många faktorer som påverkar 

deras framtidstro och studiemotivation, vilket gjort att de upplevt att de har de resurser som 

krävs för att hantera sin situation.  

Informanterna tyckte att de har fått den hjälp de har behövt för att nå de studieresultat och mål 

de ville uppnå. De har fått stöd och uppmuntran från både lärare och familj och har fått 

extrahjälp i skolan vid behov. Våra informanter tycks också ha tagit sina vänner till hjälp då 

de har haft samma åsikter som de själva gällande studier och framtidstankar. De har också 

tyckts vara medvetna om hur deras vänner kan ha påverkat dem både positivt och negativt. 

Det verkar även som om de flesta har haft en strategi för hur de ska hantera situationen så att 

det inte har kunnat påverka studierna negativt. Som vi har nämnt tidigare har informanterna 

inte kunnat se att det skulle finnas några hinder för dem, utan har kännt att allt är möjligt om 

man bara kämpar tillräckligt mycket och tror på sig själv. De har sagt att även om de inte får 

bra betyg nu så är det inte försent och att man kan läsa upp betygen senare. Detta kan tolkas 
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som att de har hög grad av hanterbarhet både vad gäller studierna och framtidstron, då de har 

upplevt att de har de resurser som krävs för att nå sina mål och klara sig bra i livet.  

 

10.3  Förbättring av studiemotivation och framtidstro 

Man kan koppla både begriplighet och meningsfullhet men även hanterbarhet till vår 

frågeställning om vad elever i årskurs nio på den valda skolan själva anser att man kan göra 

för att förbättra sin framtidstro och studiemotivation. Vi har därför valt att föra olika 

resonemang kring dessa komponenter kopplat till vår ovan nämnda frågeställning. 

Hansson & Nilsson (2006) skriver att eleverna behöver känna att de hanterar och begriper 

uppgifterna och antar dem som meningsfulla för att lyckas i skolan. En av de saker som 

framkom var att våra informanter hade en låg grad av känsla av sammanhang när de gick i 

årskurs sju och kände ingen studiemotivation. De ansåg att anledningen till varför de ska 

studera när de gick i sjuan hade känts mer begriplig för informanterna om de hade fått mer 

information om olika yrken och gymnasieprogram redan i början av högstadiet. De hade då 

kunnat skapa sig ett mål mycket tidigare och en motivation att studera. Skolan hade upplevts 

både mer meningsfull och hanterbar för informanterna och de hade kunnat satsa på studierna 

mycket tidigare.  

Vidare tror de att deras studiemotivation hade höjts, då de hade fått bättre förståelse till varför 

de studerar. Under vissa stunder kände inte informanterna att innehållet på lektionerna var 

begripligt, de förstod inte varför de var tvugna att läsa vissa saker vilket gjorde att det då inte 

heller kändes meningsfullt. En del informanter påpekade att de ville ha mer intressanta 

lektioner med variation i undervisningen då de ansåg att det skulle öka deras 

studiemotivation, kännas mer meningsfullt och vara värt ett engagemang.  

En annan sak som informanterna påpekade var att det var viktigt för både studiemotivation 

och prestation med engagerade lärare som stöttade och uppmuntrade dem i studierna. Detta är 

i enlighet med vad Natvig m fl. (2006) har kommit fram till. De menar att det är viktigt med 

ett stödjande skolklimat och rimliga krav för att eleverna ska uppleva KASAM och kunna 

prestera bra i skolan.  
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10.4 Sambandet mellan studiemotivation och framtidstro  

Här presenteras det samband mellan studiemotivation och framtidstro som har framkommit 

med hjälp av vår analys. 

Begriplighet handlar om till vilken utsträckning man upplever situationer som begripliga, 

sammanhängande och tydliga (Antonovsky 2005). Våra informanter har känt att 

skolsituationen har varit begriplig och tydlig. De förstod varför det var viktigt att studera och 

vad som krävdes av dem för att uppnå ett bra resultat. Alla hade en bild om hur deras framtid 

skulle se ut och visste att med en bra utbildning kan man få ett bra arbete så att man kan 

försörja sig och leva ett självständigt och gott liv. Att det har blivit så tydligt för 

informanterna varför det är viktigt att satsa på studierna har mycket att göra med att de har fått 

så mycket information i årskurs nio kring gymnasieprogram och alternativa framtida yrken. 

Tankarna om att kunna lyckas i framtiden med studier och yrke blir än mer begripliga då de 

alla har haft en förebild att se upp till som har lyckats uppnå sina mål, vilket gjorde att 

informanternas självförtroende ökade och de tänkte att de kunde lyckas precis som deras 

förebilder har gjort. De kunde inte se att det skulle finnas några hinder för dem att uppnå sina 

mål. Vi upplever att informanterna har haft en hög grad av begriplighet.  

Som vi har nämnt här tidigare, förstod inte informaterna varför de skulle studera i sjuan. De 

fick inga betyg och de hade ingen framtidsdröm definierad som de har haft nu senare i 

högstadiet. För att uppnå studiemotivation behöver informanterna ett mål, en tro på framtiden, 

som ger dem känslan av att det är värt att investera i studierna. Målet ska kännas meningsfullt. 

Målet kan också göra att studierna känns begripliga, att de förstår varför de studerar. De 

studerar för att uppnå de mål de har för framtiden. För att kunna uppnå målet och känna 

studiemotivation behöver de också en känsla av hanterbarhet, att de har de resurser, en tro till 

sig själva och det stöd, som krävs för att uppnå målet. När det finns brister i någon av de tre 

komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tror vi att det ger negativ effekt 

på både studiemotivation och framtidstro. Informanterna behöver en känsla av sammanhang 

för att känna både studiemotivation och en tro till framtiden.  

 

10.5 Rigid KASAM  

Här har vi med hjälp av regid KASAM kunnat analysera och lyfta fram den problematik som 

kan tänkas uppstå kring informanternas olika resonemang. 

Antonovsky (2005) menar att det ibland kan vara svårt att skilja på en person med stark 

KASAM och en person med rigid KASAM, eller falsk KASAM, då de båda påstår sig förstå 



 
 

37 

nästan allting, inte accepterar några tvivel och påstår att det finns en lösning på nästan alla 

problem. Skillnaden enligt Antonovsky (ibid.) är att den med rigid KASAM som ser allting 

som begripligt borde tappa känslan av meningsfullhet tillslut och om man tror att det finns 

lösningar på alla problem så kan man lätt bli chockad och besviken när man inser att 

verkligheten ser ut på ett annat sätt. 

Vi tycker att det tyder på att informanterna i vår studie har haft en relativt stark KASAM då 

de inte kunde se några hinder alls inför deras framtid. De flesta ansåg sig ha alla resurser som 

krävdes för att uppnå sina mål och de visste hur de ville gå till väga för att nå dit. Men det 

skulle kunna vara rigid KASAM, eftersom att en del av informanterna verkade väldigt 

positiva och gav skenet av att det inte fanns några problem eller några framtida motgångar 

alls. Exempelvis svarade en av dem att det inte spelar någon roll vilken etnisk tillhörighet 

man själv eller ens föräldrar har. Han menade även att en arbetsgivares största intresse är att 

se till personens kompetens inom det aktuella arbetsfältet och inte till personens bakgrund 

eller utseende. Det är allmänt känt idag att många personer med utländsk bakgrund, av olika 

anledningar, har svårare att få arbete jämfört med en person med svensk bakgrund. Om den 

här killen har haft en rigid KASAM så kan det innebära att han kommer att bli besviken i 

framtiden, om han skulle stöta på hinder på arbetsmarknaden. Men han skulle lika gärna 

kunna få ett arbete på grund av att han är så positiv och tror på sig själv. 

 

11. Slutdiskussion 

Syftet med vår fallstudie var att undersöka hur framtidstron och studiemotivationen såg ut hos 

elever i årskurs nio på en mångkulturell skola med lågt meritvärde, då en av oss under sin 

VFU fick uppfattningen att många elever hade en väldigt negativ inställning till studierna och 

sin framtid. Vi hade en önskan om att få reda på hur sambandet mellan elevernas framtidstro 

och studiemotivation såg ut och vad som kunde tänkas påverka deras framtidstro och 

studiemotivation. Vi var även intresserade av att ta reda på vad eleverna själva ansåg att man 

kunde göra för att förbättra studiemotivationen och framtidstron.  

Vi sökte tidigare forskning som handlade om olika faktorer som påverkar elevers 

studieresultat, studiemotivation och framtidstro i mångkulturella skolor, samt forskning kring 

KASAM i skolan. Vi har kommit fram till att mycket av den tidigare forskning vi har funnit 

stämmer väl överens med de utlåtanden våra informanter har gett. Vi har även blivit positivt 

överraskade då vi har sett att en del av den tidigare forskningen som har visat ett negativt 

resultat inte stämmer alls med våra informanters utlåtanden. Dock är vi medvetna om att vår 
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studie inte är generaliserbar då vi endast har haft tillgång till åtta informanter. Därav kan vi 

inte säga att detta stämmer in på övriga elever på skolan (Kvale 1997). 

Vi har kommit fram till att mycket av tidigare forskning vi har funnit oftast speglar en negativ 

bild av segregerade områden. Även media väljer oftast att stigmatisera bilden av “de 

utlandsfödda från segregerade områden” vilket kan svara med ett “vi och dom” perspektiv. 

Vad vi nu efter våra intervjuer med informanterna har kommit fram till är att de är besvikna 

på den bild som omgivningen har skapat av det bostadsområde som skolan är belägen i, vilket 

våra informanter anser oftast är en orättvis bild. De informanter som vi har intervjuat har en 

annan mer positiv bild och ser inte varför de skulle ha svårare till att lyckas med att uppnå 

sina framtidsdrömmar än någon annan. Det vi anser är intressant med vår fallstudie är just att 

vår studie visar en positiv bild av ungdomar från ett segregerat område och hur deras positiva 

anda bryter den mediala sfären. Dock är vi fullt medvetna om att det finns problematik i 

segregerade områden och att integration är ett måste för att ett samhälle ska kunna utvecklas 

och fungera. Vi är medvetna om att media inte alltid visar en felaktig bild av verkligheten 

men att de oftast väljer att vinkla till den problematik som finns mer än till de positiva 

sidorna. Vi tror även att denna negativa bild kan hos vissa individer skapa en självuppfyllande 

profetia och genom att visa att det finns positiva ungdomar som inte alls delar denna negativa 

bild, kan man istället lägga fokus på den positivitet som finns.  

 

11.1 Vad har då vår studie gett för resultat?  

I vår studie visade det sig att alla våra informanter anser sig ha en god och positiv framtidstro, 

vilket gick emot de tankar vi hade när vi gick in i studien. Informanterna har en tanke om hur 

de vill att deras framtid ska se ut och de har en god tro till att det kommer att bli så, om man 

bara vill och kämpar för det. De ger en bild av att det inte finns några hinder, att allt är 

möjligt. Detta stämmer överens med Ungdomsstyrelsens (Fokus08 2008:9) studie.  

Informanterna har en hög studiemotivation nu eftersom de har ett mål att kämpa för. De vill 

komma in på gymnasiet och sedan läsa vidare på högskolan/universitetet för att sedan söka 

det jobb de önskar. De är medvetna om att det krävs bra betyg för att nå dit och därför gör de 

nu allt de kan sista terminen i årskurs nio för att nå så höga betyg som möjligt. 
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11.2 Vilka faktorer ansåg sig våra informanter i årskurs nio kunde tänkas påverka 

deras framtidstro och studiemotivation?  

Det finns många faktorer som påverkar informanternas framtidstro och studiemotivation. 

Enligt vår studie påverkas deras framtidstro och studiemotivation av både skola, lärare, 

vänner och familj, men även om de har någon typ av förebild i sin omgivning som har lyckats 

uppnå sina mål med exempelvis studier och yrke. Skolan och lärarna påverkar på det sättet att 

de står för en stor del av den information som eleverna får kring olika yrken som finns i 

samhället och bidrar därmed till drömmar om framtiden. För att informanterna ska bli 

motiverade så handlar det också om att lektionerna måste vara intressanta och begripliga och 

att lärarna ska vara positiva och motiverande. Informanterna ansåg att det var viktigt för både 

deras studiemotivation och prestation med hjälpsamma och engagerade lärare. Informanterna 

anser att familjen har stor betydelse eftersom de stöttar dem och har höga tankar om dem. 

Föräldrarna vill att deras barn ska lyckas och få ett bra liv med bra yrke och de motiverar dem 

för att satsa på studierna. Familjen har en viktig roll gällande prestation och framtidstro vilket 

stämmer väl överens med Lundqvists (2005) tidigare forskning som säger att föräldrarnas 

uppmuntran till eleverna påverkar dem och att det för många elever med utländsk bakgrund är viktigt 

att utveckla sin sociala position så att de på så vis kan få det bättre än sina föräldrar. Dessa olika 

faktorer har bidragit till att våra informanter känner en god känsla av sammanhang vad gäller 

framtiden och deras studier, vilket enligt Antonovsky (2005) är viktigt för att man ska kunna 

handskas med sin situation och möta de krav som ställs på en. Även Natvig m.fl (2006) och 

Hansson & Nilsson (2006) har sett att lärare, familj och vänner är faktorer som påverkar en 

elevs känsla av sammanhang och att det är viktigt att de får uppleva KASAM för att kunna 

prestera bra i skolan och må bra. 

Våra informanter har även höga mål inför framtiden och har planer på att satsa på 

högskoleutbildningar som kan ge en god ekonomisk framtid. Lundqvist (2005) skriver att 

etniska exkluderingsmekanismer och även de föreställningar som ungdomar med utländsk 

bakgrund har om sådana mekanismer, kan tänkas påverka deras syn på deras möjligheter inför 

framtiden. Man kan här konstatera att dessa negativa föreställningar som Lundqvist (2005) 

talar om, inte har tyckts påverkat våra informanters syn på framtiden. Dock är vi medvetna 

om att det kan finnas negativa föreställningar för andra elever med utländsk bakgrund på 

skolan men majoriteten av våra informanter ser positivt på möjligheterna inför deras framtida 

arbetsmöjligheter. 
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Johansson & Hammarèn (2010) talar om att segregerade områden, svaga språkkunskaper eller 

förortskolor med dåligt rykte kan vara anledningar till varför ungdomar tror sig vara sämre på 

att förverkliga sina drömmar. Vad vi vet än så länge är att våra informanter har en positiv 

inställning till sina framtidsdrömmar men däremot kan vi aldrig svara på om de kommer 

kunna förverkliga sina drömmar. Det kan möjligen bli en framtida studie. 

Enligt Sernherde (2002) upplever många ungdomar med utländsk bakgrund att de lever med 

känslan av att inte passa in och känner sig inte heller önskvärda. Man är utestängd från det 

svenska samhället och har då heller ingen respekterad plats att utgå ifrån. Det råder delade 

uppfattningar om hur våra informanter anser att samhällets syn på deras skola och 

bostadsområde påverkar dem. Många anser att de måste sätta sig i försvarsposition då de 

möter på människors negativa attityder om det segregerade området, samt den skola som 

informanterna går i. Informanterna anser att samhällets attityd endast byggs på rädsla och 

fördomar för det okända. En del tror att media och felaktiga rykten har skapat denna negativa 

bild, andra tror att det är dem själva som bor där som har skapat den negativa bilden. Det kan 

därmed finnas olika faktorer som påverkar samhällets syn på det segregerade området som 

skolan ligger i.  

Trots dessa negativa aspekter säger majoriteten av informanterna att det inte påverkar dem i 

deras vardag speciellt mycket. De har alla en positiv tro på framtiden och de känner att alla 

har en chans att förverkliga sina mål. Många menar att det inte ska spela någon roll vart man 

kommer ifrån bara man kämpar så kan alla lyckas. De säger även att det i slutändan är upp till 

var och en att avgöra om de vill satsa på sin framtid eller inte. Detta stämmer överens med 

Sernhedes (2002) forskning som visar att flickorna i hans studie anser att det är individen som 

i slutändan bär det största ansvaret att skapa sig en god framtid. Sernhede (2002) har dock i 

sin studie utgått utifrån ett könsperspektiv där han menar att flickor skulle vara mer positivt 

inställda till möjligheter i det svenska samhället än vad killar är. En sådan tydlig skillnad har 

inte vi lyckats frambringa då vi har sett att alla våra informanter har ingivit samma positiva 

anda. 

 

11.3 Hur såg då sambandet ut mellan framtidstro och studiemotivation hos våra 

informanter?  

Vi tycker oss se ett samband då våra informanter är studiemotiverade eftersom de har ett mål 

med studierna som är baserat på deras framtidsplaner. De har en bild av hur de vill att deras 

framtid ska se ut och vet att det krävs bra betyg för att komma dit de vill, vilket även tyder på 

en hög grad av begriplighet. De har en tro på att det går att uppfylla framtidsplanerna om man 
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bara anstränger sig. Alla informanter säger att de vill klara betygen för att uppnå sina mål. De 

vill inte leva på bidrag och ”luffa” sig, vilket kan tolkas som en hög grad av meningsfullhet 

och hanterbarhet. Alltså kan man säga att vi har fått ett mycket positivt resultat då vi anser att 

informanterna har en hög grad av känsla av sammanhang, KASAM, vilket enligt Hansson & 

Nilsson (2006) är förutsättningar för att man ska må bra och kunna prestera väl i skolan.  

 

11.4 Vad ansåg informanterna att man kunde göra för att förbättra deras framtidstro 

och studiemotivation?  

Informanterna hade önskat att få mer information om gymnasiet och olika yrken under 

tidigare årskurser så de kan ha möjlighet att planera inför framtiden mycket tidigare. Vidare 

vill de att lärarna ska vara engagerande och motiverande. Informanterna anser att mer 

varierande och intressanta lektioner, så som olika projekt eller uppsatser, krävs för att dessa 

informanter ska bli mer motiverade och ta till sig kunskapen. Med det kan man säga att om 

inte dessa kriterier kan uppfyllas kan risken finnas att man sänker graden av KASAM och 

framförallt kan hanterbarheten sättas på prov. Eftersom att det har visat sig att det krävs ett 

gott engagemang från lärare och skola samt föräldrar för att våra informanter ska kunna 

lyckas så är det viktigt att man försöker bejaka detta. 

När det finns brister i någon av de tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet tror vi att det ger negativ effekt på både studiemotivation och framtidstro. 

Hansson & Nilsson (2006) menar att man behöver alla tre komponenterna för att lyckas i 

skolan. Eleverna behöver tänka positivt och tro på sig själva för att må bra och fungera väl. 

När du inte har alla delar, blir din vardag mindre begriplig. Vi tycker att det blir tydligt när vi 

jämför deras uttalanden om att de i årskurs sju inte var speciellt motiverade, de hade inget 

mål och situationen upplevdes inte som fullt begriplig och prestationen blev sämre, jämfört 

med i årskurs nio då de upplevde situationen som begriplig, hanterbar och meningsfull. De 

var motiverade och hade ett mål, en tro på framtiden och sig själva och satsade allt de kunde.  

 

11.5 Framtida forskning 

Som framtida forskning hade det varit intressant att kunna jämföra elever med högt 

meritvärde med elever med lågt meritvärde för att se om deras syn på framtiden och 

studiemotivation såg annorlunda ut. Det hade också varit intressant att jämföra om man 

kunde märka någon skillnad i KASAM beroende på hur högt eller lågt meritvärde de har eller 

i vilken årskurs de befann sig i. Det hade även varit intressant att få intervjua lärarna för att 

sedan jämföra deras olika uppfattning kring skola, elever och personal för att få ett vidare 
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perspektiv.  För att resultatet skulle kunna vara generaliserbart hade det även behövts att vi 

utförde en studie på majoriteten av eleverna på skolan.  

Vi har under vår studie kommit fram till att vi inte fick det resultat som vi hade väntat oss. Vi 

blev istället positivt överraskade då de informanter vi intervjuade hade en mycket positiv 

inställning till både skolan och framtiden. Eftersom den mediala sfären och de flesta studier 

pekar på en negativ bild av segregerade områden samt att en av oss har hört negativa 

uttalanden under sin VFU på skolan, fick det även oss att utgå ifrån denna negativa bild. Men 

efter vår studie fick vi istället ny kunskap om de positiva sidor som kan visa sig. Exempelvis 

har de en kulturell gemenskap där de säger själva att det är positivt eftersom att de har så 

mycket att lära sig av varandra. De kan ta hjälp av varandra då de har olika kunskaper från de 

olika kulturerna. Självklart finns det fortfarande negativa aspekter som våra informanter var 

missnöjda med. De säger att det är roligt med olika kulturer men nästan alla anser att de ändå 

saknar svenskar på skolan och i området och säger att det gör att de missar kunskap till det 

svenska språket. Vi hade inte heller väntat oss att alla skulle ha en sådan positiv inställning 

till deras framtid eller att de redan har en klar plan för hur de ska gå tillväga för att nå dit. De 

elever vi har träffat på skolan visar en positiv anda och vi hoppas att vi kan få se fler studier 

med liknande resultat i framtiden. Dock är vi medvetna om att vi endast intervjuade de elever 

som hade förhållandevis höga betyg, vilket kan ha som vi nämnt här tidigare, påverkat deras 

svar om en positiv framtid och studiemotivation. 

 

11. 6 Socialpedagogiskt arbete i skolan 

Att förstå att skolresultaten hänger ihop med elevernas syn på framtiden är en viktig kunskap 

enligt oss för att kunna arbeta här och nu med ungdomar i skolåldern. Att man som 

socialpedagog ska tänka på att vardagen måste vara både begriplig, hanterbar och meningsfull 

för att ungdomen ska må bra och fungera är också väldigt viktiga kunskaper att ha med sig. 

Det är inte konstigt att vissa elever presterar sämre om de inte känner att det är meningsfullt 

eller förstår varför de går i skolan. Det finns så mycket som kan påverka en individs vardag. 

Olika faktorer så som vänner, familj, förebilder, engagerade lärare, bostadsområde, 

segregation eller media kan skapa både positiva och negativa tankar och erfarenheter hos en 

elev. Vad som då är viktigt att tänka på som socialpedagog är att kunna tänka utifrån ett 

holistiskt perspektiv på en elevs tillvaro. Berglund (2000) säger att man ska låta individen 

känna sig viktig och sedd. Vår tanke med studien var att arbeta utifrån ett elevperspektiv där 

vi ville lägga fokus på elevernas egna funderingar och tankar. Vi anser att det är det som är 

att ha ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Att man som socialpedagog ser till att elever kan 
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hantera sin vardag i och utanför skolan och att man kan hjälpa eleven genom olika verktyg till 

att bygga upp sin självkänsla och autonomi, vilket även Hansson & Nilsson (2006) 

förespråkar är pedagogens ansvar. Det är även viktigt att man som socialpedagog ser till 

individens behov och tankar, då det är en förutsättning för att kunna arbeta med KASAM och 

förändringsarbete både i och utanför skolan. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inleder  
Innan intervjun börjar berättar vi kort vad vi heter och var vi kommer ifrån, om syftet med 

intervjun, användningen av bandspelare osv. och undrar om den intervjuade har några frågor 

innan intervjun börjar. 

Bakgrund 

- Namn? 

- Kan du berätta lite om dig själv? Intressen? 

- Är du född i Sverige? Om inte- Hur länge har du bott i Sverige? 

- Tycker du att det är viktigt med vart du kommer ifrån? På vilket sätt? 

- Bor du i ”området”? Trivs du här? På vilket sätt/ utveckla? 

Framtidstro 

- Kan du berätta vad du tänker om din framtid? 

o Vilken gymnasielinje? 

o Efter gymnasiet? - Annan utbildning efter gymnasiet? 

o Jobb? 

o Familj? 

- Vad är en ”bra” framtid enligt dig? 

- Hur skulle du vilja att din framtid såg ut? 

- Tror du att det är möjligt att uppnå? Hur tänker du då? Varför/varför inte? Finns det 

några hinder?  

- Är det viktigt att uppnå målen? För vem? 

- Har du funderat på hur du ska göra för att uppnå målen? Kan du berätta mer? 

- Känner du någon som har uppfyllt sina drömmar? Vad innebär det för dig? 

- Hur ser din familj på din framtid? 

 

Studiemotivation 

- Kan du berätta hur det är att gå på Kronan? 

o Miljön: rasterna, korridorerna, klassrummet 

o Trivs du i skolan? 

o Undervisningen: vilken betydelse tycker du att lärarna har för att du ska trivas 

och lära dig i skolan? Får du den hjälp du behöver? 

- Är det en bra skola? Tror du att andra tycker som du? 

- Tycker du att det är viktigt att gå i skolan? Kan du säga något mer om det? 

- Vad tror du att dina vänner skulle svara? 

- Tycker du att det är viktigt med betyg? Kan du berätta mer?  

- Är du nöjd med dina betyg? Varför/Varför inte?  

- Känner du dig motiverad att plugga? Varför/varför inte? 

- Har du funderat på vad du kan göra för att förbättra dem? 

  

Koppling och förändring 
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- Finns det något skolan kan göra för att du ska uppnå dina mål/få bättre betyg? 

- Talar ni om framtiden och olika yrken i skolan? 

- Finns det något som du själv kan göra för att uppnå dina mål/få bättre betyg? 

- Vems ansvar/skyldighet tycker du att det är att du ska uppnå dina mål/få bättre betyg? 

o Ditt eget? 

o Skolan? 

o Familjen?  

o Samhället? 

 

- (Ge en sammanfattning av intervjun). Finns det något mer du vill tillägga? 
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