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Denna studie handlar om att undersöka hur lärare kan förstå, testa och utvärdera 
forskning kring grit i relation till sin lärarpraktik samt vilka lärdomar detta kan leda 
till. Aktionsforskning bedrevs i en fokusgrupp med fem medforskande lärare som har 
olika ämneskombinationer på gymnasiet. Fokusgruppen involverade elevgrupper som 
utfört aktiviteter kopplat till studiens frågeställningar och syfte. Studien visade att även 
om forskning kring grit kan relateras till didaktisk forskning och styrdokument så har 
aktionsforskningen lett till att lärare och elever ökade sin medvetenhet och kunskap 
om vikten av ansträngning. Under aktionsforskningen kom fokusgruppen att resonera 
om bland annat att se intelligens som utvecklingsbar, hur ansträngning kan premieras, 
hur elever tar sig an utmaningar och om elevers svårigheter att bibehålla koncentration 
och fokus. En slutsats var att det kan vara givande att låta lärare och elever resonera 
om elevers grit eller ihärdighet oavsett om man väljer att använda just begreppet grit 
eller ej. Att en del elever säger sig vilja försöka tänka på ett nytt sätt vid en utmaning 
kan ses som en vinst. 
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1 Inledning 
 
Enligt Duckworth och Gross (2014) är grit ett karaktärsdrag i en människas 
personlighet och en framgångsfaktor för att lyckas i såväl livet i stort som i skolan och 
arbetslivet. Det är ett karaktärsdrag som leder till en uthållig strävan mot ett långsiktigt 
mål som uppnås trots motgångar (Duckworth & Gross, 2014). Grit är förmågan att 
hålla fast vid mål istället för att distraheras, en förmåga att inte ge upp utan att fortsätta 
kämpa. Det är en sorts motivation som handlar om passion och om att hålla fast vid 
sina målsättningar (Duckworth & Quinn, 2009). Som lärare i psykologi har jag under 
de senaste tre åren kommit i kontakt med begreppet grit. Detta har lett till en 
nyfikenhet kopplat till min lärarpraktik. Jag är intresserad av hur lärare och elever kan 
förstå och använda forskning om grit och undrar om grit kan ses som en av alla 
pusselbitar som bidrar till helhetsbilden av lärande? 
 
I min yrkespraktik, som lärare vid en gymnasieskola i Mellansverige, upplever jag att 
elever ibland har svårigheter att hålla fast vid målet att fullfölja sin 
gymnasieutbildning. Det kan vara svårt att se avslutningsdagen framför sig och att göra 
detta varje dag, varje lektion, i alla uppgifter och genom hela utbildningen. Flera olika 
faktorer påverkar elevers driv, målsättning och fokus. Kanske känner inte heller elever 
att deras huvudmål är att fullfölja utbildningen och få med sig ett examensbevis. 
Kanske vet de inte heller vad utbildningen på sikt ska leda till. Elever möter en mängd 
utmaningar under sin utbildning, exempelvis bristande support som kan göra det svårt 
att fullfölja utbildningen (Hockanadel & Finamore, 2015). Nästan 25 % av Sveriges 
gymnasielever fullföljer inte sin utbildning inom fyra år, och ungdomar som inte 
fullföljer gymnasiet riskerar att hamna i utanförskap och utan förankring på 
arbetsmarknaden (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Detta gör, anser jag, att 
ämnesområdet grit är av intresse även om detta självfallet inte ensamt och isolerat kan 
ge svar på frågan om elevers motivation eller avhopp från gymnasiet. Dock anser jag 
att allt som kan bidra till just detta är av intresse och vikt. 
 
Min upplevelse är att elever de senaste åren har fått svårare att fokusera och använda 
lektionstiden väl. Mellan åren 2012 till 2015 var jag tjänst- och föräldraledig. Jag tycker 
mig alltså se en förändring från 2012, då vi hade stationära datorer i datasalar som vi 
kunde boka vid behov och när de fanns tillgängliga, till idag. Mobiltelefoner användes 
för sms men som jag upplevde det tog de inte nämnvärd fokus från eleverna på 
lektionerna. Vi hade genomgångar i lektionssalen och förflyttande oss till datasalar där 
vi hade begränsad tid att arbeta. Idag har alla elever varsin dator och ständig tillgång 
till trådlöst nätverk. Mobiltelefonerna, datorerna med deras program och sociala 
medier pockar på elevernas uppmärksamhet. Kan elevers grit ha minskat eller 
åtminstone påverkats av att de får snabb belöning vid sidan av det som ska ske i 
lärandet? En annan fråga att ställa är om elever upplever ett behov av grit. Behöver vi 
i dagens samhälle grit eller kan vi klara oss ändå? Eller behöver vissa det mer och andra 
det mindre? Jag menar att det finns flera intressanta frågor att ställa om grit kopplat 
till skolan. 
 
Svenska tonåringar spenderar mellan tre och fyra timmar per dag med sina 
mobiltelefoner (Svenskarna och internet, 2017).  Mobiltelefoner och deras appar har 
en fantastisk förmåga att aktivera hjärnans belöningssystem och därigenom dra till sig 
vår uppmärksamhet (Hansen, 2019). Frontalloben, den del av hjärnan som hjälper oss 
att hejda våra impulser, är inte fullt utvecklad förrän i 25–30-årsåldern (Hansen, 
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2019). Det betyder att den del av hjärnan som kan hjälpa våra elever att motstå det 
som leder till snabba dopaminpåslag inte är fullt utvecklad. Dopamin motiverar oss att 
göra saker och aktiviteten är som högst i tonåren. Nivåerna stiger som högst vid en 
belöning och sjunker lika långt vid en besvikelse. Kombinationen mellan en icke 
fullständigt utvecklad impulskontroll och förmågan att känna stora kickar gör att 
ungdomars benägenhet att ta risker är ökad. Hjärnan verkar få lägga stor energi på att 
undvika mobilen för att istället koncentrera sig på exempelvis en text. Undersökningar 
har visat att de som använder mobilen mycket är mer impulsiva och har svårare att 
skjuta upp en belöning. Hansen (2019) ställer frågan om det kan vara så att om man 
inte klarar av att skjuta upp en belöning så kanske man inte heller orkar lära sig sådant 
som det tar tid att bli bra på. Eleverna ger upp när de inte omedelbart blir duktiga nog.  
 
Vid en forskningsstudie i Storbritannien förbjöds mobiltelefoner för niondeklassare i 
ett antal skolor (Hansen, 2019). Mobiltelefonerna lämnades in på morgonen och 
hämtade ut efter skoldagens slut. Resultatet visade att studieresultaten förbättrades så 
mycket att forskarna beräknade att det motsvarade en extra skolvecka på läsår och de 
elever som hade det svårast för sig förbättrade sina resultat mest.  
 
Jag har också sett att elever har svårt att själva välja bort skärmar när de stör dem. De 
verkar inte själva förstå att skärmarna kan påverka deras studier negativt, att de stör 
deras lärande. 69 % av lärare på gymnasiet anser att elevernas skärmanvändande stör 
deras koncentration på lektionerna varje dag. Däremot svarar endast 28 % av eleverna 
att de störs (Svenskarna och internet, 2017).  Hjärnan har en begränsad förmåga att 
behålla relevant information i huvudet, vilket kallas arbetsminneskapacitet (Klingberg, 
2011). Försöker du göra två kognitivt krävande uppgifter samtidigt går prestationerna 
på båda uppgifterna ner. Irrelevant distraktion påverkar såväl arbetsminne som 
koncentrationsförmåga, vilket tillsammans bidrar till lägre inlärning. Hjärnan tar 
emot en flodvåg av digital information, och för att hantera detta behöver hjärna kunna 
hantera impulser, vilket elevernas hjärnor ännu inte fullt ut kan (Hansen, 2019).  
 
Klingberg (2011) framhåller att tonåringen kan planera och bedöma risker bättre än 
barn, men de potentiella belöningarna utövar en okontrollerbar stor dragningskraft. 
Ungdomar som grupp, även under senare delen av tonåren, är mer benägna att ägna 
sig åt riskfyllt, impulsivt och spänningssökande beteende. Gulz, professor i 
kognitionsvetenskap, önskar i Nylanders (2017) artikel i Forskning & Framsteg att mer 
tid ägnas åt att arbeta med elevers drivkrafter. Det finns inget lärande som hela tiden 
kan vara roligt, utan det är också arbetsamt och tråkigt (Gulz i Nylander, 2017). Kan 
utvecklandet och medvetandegörandet av grit stödja elever att öka sitt fokus och 
fullfölja skolans aktiviteter och uppgifter? För att klara detta kanske eleverna även 
behöver ha förmågan till metakognition, vilket bidrar till att kunna se sig själva utifrån. 
 
Skulle forskning på området grit kunna öka förståelsen för elevers drivkraft och 
motivation? Skulle ett arbete för att försöka förstå grit på sikt kunna bidra till att öka 
elevers måluppfyllelse? Om grit är en framgångsfaktor för att lyckas, såsom Duckworth 
(2016) beskriver det, skulle jag önska att lärare vill försöka förstå grit. Och om inte 
borde studier kring motivation i stort kunna bidra till något positivt såsom bland annat 
att synliggöra elevers driv, intresse och motivation samt utveckling för lärare inom 
professionen. Det skulle även kunna bidra med att medvetandegöra elevers egna 
känslor av driv, intresse och motivation samt upplevelse att deras ansträngning på 
olika sätt lönar sig. Fokus på elevers inlärning betyder emellertid inte att man kan 
bortse från andra faktorer såsom sociala och samhällsrelaterade omständigheter 



 
 

 

7 

(Klingberg, 2016b). Det innebär dock möjligen att en av alla pusselbitar kan ge sin 
delförklaring till den komplexa helheten. 
 
Vid min arbetsplats drevs mellan augusti 2016 och juni 2018 ett projekt som kallades 
”Samverkan bästa skola” (SBS), initierat av Skolverket. Jag blev utsedd som en av 
processledarna och under projektet fick jag idén om att driva aktionsforskning inom 
området, grit, på skolan, eftersom vi, i min grupp, bland annat tog del av forskning om 
koncentration och fokus i klassrummet. Jag hade också förkovrat mig inom 
psykologiämnet och stött på Duckworth och Dwecks forskning. Aktionsforskningen 
önskade jag göra tillsammans med kollegor och i samverkan med elever. Ett syfte med 
SBS var att öka elevers måluppfyllelse. Jag ville förstå, testa och utvärdera forskning 
om grit för att se om kunskap om detta på sikt skulle kunna bidra till att öka elevers 
måluppfyllelse. Min arbetsgivare blev intresserad av upplägget och godkände mina 
idéer omg aktionsforskning. Aktionsforskningen kom att påbörja planeras utifrån ett 
pilotstudiemöte i december 2017 och påbörjades i fokusgrupp under hösten 2018 och 
avslutades i slutet av vårterminen 2019. 
 
Min uppfattning är, utifrån den litteraturgenomgång jag gjort, att grit inte i någon 
större omfattning är förankrat inom didaktik- och pedagogikforskning. Dock har jag 
inte heller funnit något som motsäger det Duckworth framför i sin forskning om grit, 
utan snarare finns det stöd för denna forskning i ett flertal andra forskningsresultat. 
Studier kan behövas, kanske tvärvetenskaplig forskning där psykologi, neurovetenskap 
och didaktik kan mötas. I nuläget upplever jag det dock intressant och relevant att, i 
denna magisteruppsats, tillsammans med kollegor i en aktionsforskning, försöka 
förstå grit och se vad det kan ge och leda till. 
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att tillsammans med kollegor i en fokusgrupp 
och i samverkan med elevgrupper, utifrån aktionsforskning, försöka förstå, testa och 
utvärdera forskning om grit. Vidare är syftet att fokusgruppen uppnår lärdomar för 
framtiden. 
 
 
1.2 Frågeställningar 
 

1. Hur kan fokusgruppen förstå grit i relation till sin lärarpraktik? 
2. Hur kan fokusgruppen testa och utvärdera olika metoder för att öka elevers 

förståelse för grit?  
3. Hur förstod elevgrupperna fokusgruppens arbete? 
4. Vilka lärdomar kan fokusgruppen dra inför framtiden? 

 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Dynamiskt mindset: Ett dynamiskt mindset innebär en tro att ens förmågor kan öka 
genom träning och att ens förmågor inte enbart är medfödda och statiska (Dweck, 
2015).  
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Grit: Grit är vår förmåga att kämpa och inte ge upp vid motgångar, utan att slutföra 
(Duckworth, 2016). Det ses som ett personlighetsdrag som kan övas upp genom att 
bland annat sätta upp höga mål och tänja gränser.  
 
Inre och yttre motivation: Motivation kan definieras som individens önskan att delta 
i lärandeprocesser, vilket påverkas av både inre och yttre faktorer (Wery & Thomson, 
2013). Med inre motivation avses individens egen inre drivkraft och nyfikenhet, dvs. 
ett inre behov eller en önskan att veta något eller att upptäcka något för sin egen 
skull. Med yttre motivation menas främst de processer där individen belönas eller 
uppmuntras av yttre aspekter såsom materiell belöning, betyg eller beröm.  
  
Metakognition: Metakognition handlar om förmågan att kunna vara medveten om 
eller att förstå den kunskap man har (NE). Detta kan komma till uttryck antingen 
genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmågan att verbalt beskriva 
och förklara den.  
 
Statiskt mindset: Ett statiskt mindset innebär en tro att ens förmågor är begränsade, 
till största del medfödda och inte kan utvecklas genom träning (Dweck, 2015).  
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2 Litteraturgenomgång 
 
 
Vetenskaplig och relevant litteratur, rapporter och artiklar har sökts i olika databaser 
och bibliotek. En svårighet var att finna litteratur och adekvat forskning inom mitt 
forskningsområde i en svensk kontext. Än så länge verkar det inte heller i någon större 
omfattning finnas forskning som ifrågasätter det som Duckworths forskning kommit 
fram till. 
 
Litteraturgenomgången börjar med en redogörelse för grit och dess förutsättning, 
dynamiskt mindset, och fortsätter sedan med att grit relateras till värdegrund, läroplan 
och didaktisk forskning. När det gäller grit relaterat till didaktisk forskning avgränsar 
jag det till att till största del omfatta de områden som Duckworth (2016) tar upp som 
faktorer som kan öka grit såväl inifrån och ut som utifrån och in. Främst kopplar jag 
det till det som tas upp inifrån och ut men även till viss del utifrån och in. De faktorer 
som tas upp är värdet av intresse, övning, syfte, hopp, krävande och stöttande lärare 
samt spelplan för grit och gritkultur. 
 
Nyckelord: grit, dynamiskt mindset, statiskt mindset, inre och yttre motivation, 
återkoppling, den närmaste utvecklingszonen, stöttning, klassrumsklimat, effektiv 
undervisning, effektiva lärare, meningsfullhet. 
 
 
2.1 Grit och dynamiskt mindset 
 
Angela Duckworth, psykologiprofessor vid University of Pennsylvania, verkar vara den 
idag ledande forskaren inom området, och i Sverige bedriver Torkel Klingberg, 
professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet, ett forskningsprojekt om grit 
främst kopplat till matematikundervisning. Duckworth med kollegor har skrivit ett 
flertal artiklar inom området samt boken ”Grit, konsten att inte ge upp” (2016). 
Klingberg har bland annat skrivit en bok om detta som heter ”Hjärna, gener och jävlar 
anamma”. I Klingberg (2016b) kan man ta del av redogörelser för olika 
forskningsprojekt inom områden dit kunskap om grit kan relateras. För att förstå grit 
behövs även förståelse för dynamiskt mindset och vad det innebär. Enligt Dweck 
(2015) handlar det om kraften i hur vi uppfattar oss själva. Den uppfattning vi har om 
oss själva kan avgöra vem du blir och hur du agerar. Med dynamiskt mindset förstår 
du att du kan utveckla dina grundläggande egenskaper genom ansträngning och med 
ett statiskt mindset så ser du inte dina egenskaper som utvecklingsbara utan du är som 
du är och kommer att förbli sådan (Hochanadel & Finamore, 2015). I en skolmiljö där 
man lär om grit och har ett dynamiskt mindset kan elever lära sig att fullfölja sin 
utbildning. Att ha ett dynamiskt mindset kan hjälpa till att utveckla grit. 
 
Grit ses som ett karaktärsdrag som är relativt stabilt över tid och skiljer sig från 
motivation som istället handlar mer om en viss uppgift eller aktivitet (Klingberg, 
2016b). Grit korrelerar med personlighetsdraget samvetsgrannhet, ett av de fem 
huvuddragen i the Big Five. The Big Five är en personlighetsteori som innebär att 
människans personlighet kan delas in i fem huvuddrag eller egenskaper och att du har 
de olika egenskaperna i olika hög grad (Duckworth m.fl., 2007). Samvetsgrannhet 
karaktäriseras av att vara noggrann, ordningsam, plikttrogen och organiserad. Enligt 
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Duckworth m.fl. (2007) håller sig dock grit i ett tidsmässigt längre perspektiv än 
samvetsgrannhet.  
 
Forskning om grit är i sin linda och fler studier inom området kan behövas, särskilt om 
de bakomliggande psykologiska mekanismerna (Duckworth & Gross, 2014). Omkring 
2004 påbörjade Duckworth sin forskning om ihärdighet och grit. Det började med en 
undersökning om hur det kommer sig att vissa kadetter tar sig igenom en utbildning 
på fem år, medan en femtedel kommer att hoppa av (Duckworth, m.fl. 2007). Grit 
predicerar att lyckas och gör det mer än vad intelligens gör (Duckworth, m.fl., 2007). 
Eskreis-Winkler m.fl. (2014) gjorde en studie där de fann att elever på high school med 
högre grit än genomsnittet ökade sina chanser att slutföra sina studier och ta examen 
med 21 %. Vidare har tidigare forskning av Duckworth visat att ihärdiga elever håller 
fast vid sina åtaganden längre tid än andra och ägnar mer tid åt själva uppgiften 
(Duckworth, Quinn & Seligman, 2009). Det handlar om att se sig själv ta sig framåt 
och att vilja växa och utmanas (Duckworth, 2016). 
 
Enligt Duckworth (2016) övar experter målmedvetet och sätter mål som de just då inte 
kan klara. Våra förmågor kan brytas ner i olika färdigheter som alla kan övas upp. De 
som övat målmedvetet och har satt upp svåra mål var de som presterade bäst i en studie 
om vilka barn i åldern 7 till 15 år som skulle lyckas bäst i tävlingen, National Spelling 
Bee i USA (Duckworth, Quinn & Seligman, 2009). Duckworth (2016) förordar att man 
ska koncentrera sig fullt ut och sätta ribban högre än vad man just nu klarar av, och 
man behöver återkoppling för att finjustera och prestera ännu bättre i framtiden. 
 
Det finns studier om grit för att se hur det påverkar militärer att stanna kvar under sin 
utbildning, hur det påverkar försäljare att stanna inom yrket, att som gymnasieelev 
avsluta sina studier och att stanna kvar i sitt äktenskap (Eskreis-Winkler m.fl., 2014). 
Studierna visade att grit var en framgångsfaktor inom alla dessa olika områden. Vidare 
har lärares effektivitet studerats, och det visade sig att grit även spelar en viktig roll när 
det gäller hur lärares effektivitet kan gynna elevers resultat (Duckworth, Quinn & 
Seligman, 2009). 
 
Enligt Duckworth (2016) finns det vissa psykologiska tillgångar som personer med hög 
grit har. Dessa är intresse, övning, syfte och hopp. Ska grit odlas behöver dessa 
tillgångar utvecklas samtidigt som återkoppling från andra också är av betydelse. Med 
intresse syftar Duckworth på att finna sin passion och att arbeta med det man brinner 
för. Det handlar om att upptäcka en riktning som kan väcka ett spirande intresse. 
Intresse finner man inte genom att enbart söka inombords. Istället väcks intressen 
genom interaktion med världen omkring oss. Ett funnet intresse behöver odlas och 
ihärdigt förfinas i flera år. I början är dock inte nybörjare besatta av att bli bättre och 
tänker inte flera år framåt och därför behöver de första åren i skolan enligt Duckworth 
präglas av lek, där aktiviteterna är trevliga och givande. Det är också av vikt att elever 
själva i viss mån får styra. Dominerande lärare och föräldrar kan nöta ner den inre 
motivationen.  
 
När Duckworth intervjuat gritförebilder framkom det att för de flesta hade det tagit 
flera år att utforska sina intressen och det de sedan satsat på inte vid första anblicken 
hade verkat vara deras stora livsmål. Gritförebilderna lärde sig också att därefter 
fördjupa intresset; som expert har man det som behövs för att uppfatta nyanser och 
detaljer som kan finslipas. Intresset kan sedan frodas när vi får stöd av uppmuntrande 
människor omkring oss såsom föräldrar, tränare, vänner och lärare. De kan ge oss den 



 
 

 

11 

stimulans och information som behövs för att fortsätta men också för att vi ska känna 
arbetsglädje och för att känna oss kompetenta och trygga.  
 
Övning innebär en vilja nå ständig förbättring, och det görs genom målmedveten 
träning där man ska utmana sig i det man inte redan klarar av, med höga målsättningar 
(Duckworth, 2016). Det handlar också om att inte låta misstag bli känsloladdade utan 
att ses som värdefull information för att öva vidare och bli bättre. Att ha en hög grit 
innebär att personen lägger mer tid på att öva än andra och de håller fast vid sitt mål 
(Duckworth m.fl., 2007). De extra övningstimmarna förklarade varför eleverna i the 
National Spelling Bee klarade finalerna bättre. Den största fördelen med grit verkar 
vara att personen håller fast vid sina åtaganden längre än andra. (Duckworth, 2016). 
Det måste dock vara en målmedveten övning. En expert sätter upp ett mål som är 
aningen för högt och så fokuserar experten på att förbättra sina svagheter. Experter vill 
ha omedelbar återkoppling på det som gick fel för att kunna lägga fokus på att korrigera 
det. Enligt Duckworth (2016) lägger inte experter samma fokus på vad som gick bra. 
De fortsätter genom att justera och öva tills de når sitt höga mål. När målet är uppnått 
börjar de om från början med ett nytt högt uppsatt mål. Duckworth (2016) framhåller 
att det ska handla om att fokusera på sina svagheter, ha full koncentration och att se 
misslyckanden som en väg mot lärande och utveckling. 
 
När det gäller syfte menar Duckworth (2016) att det intresse som personer med hög 
grit har, kännetecknas av att de upplever ett högre ändamål, en vilja att göra andra 
gott. Vi vill alla ha en daglig mening. Duckworth beskriver att intresse är en källa till 
passion, och den andra källan är syfte eller högre ändamål. De flesta människor börjar 
med att bli intresserade av sådant de själva tycker om och upptäcker sedan att detta 
kan vara till nytta för andra. När Duckworth talat med mästare om deras syfte är 
budskapet detsamma. De menar att de långa dagarna och kvällarna av arbete, 
bakslagen och besvikelserna, kampen, uppoffringen – allt är mödan värt, eftersom 
deras ansträngningar i slutänden gynnar andra. Enligt Duckworth är ett sätt att öka 
syftet med ett högre ändamål att låta elever reflektera över hur det de gör kan bidra till 
ett positivt samhälle eller hur de kan göra världen en bättre plats. 
 
Hopp är den fjärde och sista tillgången som Duckworth (2016) tar upp och som handlar 
om förhoppningen om att vi själva kan skapa oss en bättre framtid genom 
ansträngning. Det innebär att bestämma sig för att förbättra morgondagen i handling 
och inte bara genom att känna att imorgon blir det bättre. Hoppet som ihärdiga 
personer har handlar om att resa sig upp vid motgångar. Enligt Duckworth är intresse, 
övning, syfte och hopp sådant en person kan öva upp utifrån ett inifrånperspektiv. 
Elever behöver känna att deras utbildning kan leda till bättre liv. 
 
När det gäller ett utifrånperspektiv anser Duckworth (2016) att grit kan ökas genom 
att föräldrar, ledare och lärare uppmuntrar grit, skapa rätt spelplan för grit och omges 
av en gritkultur. Uppmuntran av föräldrar, lärare och andra ledare innebär att vara 
omgiven av stöd, respekt och höga förväntningar. Duckworth betonar att föräldrar har 
stor betydelse som förebilder då barn gärna vill härma sina föräldrar. Det behövs ett 
vist ledarskap som innebär att ledaren är såväl krävande som stöttande.  
 
När det gäller spelplanen för grit avser Duckworth (2016) att skapa en lärandemiljö 
där endast hårt arbete belönas. En viss återkoppling som visade sig fungera för 
Duckworth (2016) var "Jag ger dig de här kommentarerna eftersom jag har höga 
förväntningar på dig och vet att du kan uppnå dem" istället för "Jag ger dig de här 
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kommentarerna så att du får återkoppling på din uppsats." I den grupp som fick den 
första kommentaren var det 80 % som lämnade in en ny bearbetad version och i den 
andra gruppen 40 %. Duckworth tar även upp gritkultur som en viktig aspekt för att 
utveckla grit. Med kultur menar hon de osynliga gränser som skiljer ”oss” från ”dem” 
och som definieras av de ”gemensamma” normer och värderingar som en grupp 
människor har. Medlemmarna formas och identifieras genom den kultur som råder. 
Som exempel på en gritkultur tar hon ett lag inom amerikansk fotboll där gruppen har 
som motto: Ingen gnäller, klagar, kommer med ursäkter, alla respekterar tider och 
deadlines, skydda gruppen och var alltid den bästa versionen av dig själv. 
 
Enligt Klingberg (2016a) finns det en intressant koppling mellan ett dynamiskt 
mindset och grit. Forskning om dynamiskt mindset har utförts av Carol Dweck, 
psykologiprofessor vid Stanford University. Ett dynamiskt mindset innebär en tro att 
ens förmågor kan öka genom träning (Dweck, 2015). Vidare skriver Klingberg (2016a) 
att personer med ett dynamiskt mindset också har mer grit. Dweck (2015) framhåller 
att känslan av att kunna misslyckas i skolan mobiliserar elever med dynamiskt mindset 
att samla sina resurser för lärande. Elever med statiskt mindset, att se intelligens som 
något statiskt och medfött, nedvärderade istället sig själva genom att säga saker i stil 
med ”Jag är dummast av dem alla” (Dweck, 2015). I en av Dwecks studier (2015) där 
de lärde om dynamiskt mindset insåg elever att hårt arbete lönar sig i bättre prestation. 
Det verkar enligt Dweck som att elever som lärt sig att ett misslyckande är ett tecken 
på att hårdare arbete krävs, istället för att se det som en bekräftelse på att de inte kunde 
lyckas, därefter presterade bättre. Hochanadel och Finamore (2015) framhåller att ett 
dynamiskt mindset kan förändra en persons syn på sin intelligens så att personen inser 
att intelligens inte är fixerad utan kan ändras. Grit i utbildning handlar om hur en 
person kan uppnå långsiktiga mål genom att ta sig över misstag och svårigheter. Grit 
är ett sätt för elever att se var de kan lägga sin ansträngning för att klara utmaningar i 
skolan. Dessutom underlättar ett dynamiskt mindset och grit en persons möjligheter 
att sätta långsiktiga mål och uppnå dem (Duckworth m.fl., 2007).  
 
Klingberg (2016b) framhåller att studier visat att inre motivation, det vill säga det som 
driver en människa att prestera, inte är tillräckligt för att prestera väl. Klingberg skriver 
att han var nära att ge upp sin forskning om motivation och inlärning innan han 
träffade på grit och läste in sig i Duckworths forskning. I en studie har Klingberg 
(2016b) studerat elevers mått av inre motivation, IQ och grit där grit visade sig vara 
det som förklarade elevers förbättringar och inte de andra variablerna. Klingberg (i 
Nylander, 2017) har studerat barns hjärnor och såg skillnader i elevers 
belöningssystem vilka associeras till deras grad av grit och drog slutsatsen att grit 
precis som motivation är kopplat till vårt belöningssystem. Grit visade sig ge ett svar 
till varför elever lär sig i olika takt. I Klingbergs (2016b) forskning visade det sig att grit 
förklarade hur mycket eleverna förbättrades under träning samt att det fanns en 
varians när det gäller grit i området accumbens i hjärnan. Accumbens har en viktig 
funktion när det gäller motivation och de med hög grit hade mer grå substans i detta 
område än övriga. Att vara motiverad handlar enligt Klingberg inte om att tycka att 
något är roligt utan att kämpa mot ett meningsfullt mål trots att det inte alltid är roligt. 
Elever behöver få förståelse för att det finns större sammanhang för att se det som 
kanske är tråkigt i stunden är viktigt i längden. 
 
Enligt Duckworth (2016) påverkas grit, talang och alla andra psykologiska egenskaper 
av gener men också av erfarenhet. Det finns inte heller någon enskild gen för grit, eller 
någon annan psykologisk egenskap. Mänskliga egenskaper är polygena, det vill säga 
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att de påverkas av fler än en gen. Mellan 20 och 40 % av förklaringen till grit låg enligt 
Klingberg (2016b) i genetiken och ärftlighet. 0 % förklarades av hemmiljö. 60 till 80 % 
av skillnaderna förklarades av individuella miljöfaktorer som är allt annat än genetik 
och hemmiljö. 
 
Hur man kan öka grit är inte ett tillräckligt utforskat område (Klingberg, 2016a), men 
Duckworth (2016) framhåller de faktorer – intresse, övning, syfte och hopp –som kan 
tränas upp eller åtminstone uppmuntras. Vidare gäller det för att nå förbättring att 
göra något svårt och att vara beredd på att göra misstag (Klingberg, 2016a). De som lär 
sig vikten av att misslyckas och får höra att de borde försöka prestera bättre 
förbättrades mer än andra (Klingberg, 2016b). Klingbergs insikt utifrån detta var att 
tendensen att alltid säga att barn är jätteduktiga utan att sätta det i förhållande till krav 
eller övning inte gynnar elevers lärande. ”Förståelse för ett större sammanhang kan 
förmedlas, och barn kan inse att något kan vara tråkigt i stunden men viktigt i längden” 
(Klingberg, 2016b, s. 166). Duckworth (2016) betonar också att kulturen är viktig och 
att det ska råda en kultur där arbete belönas; arbetar man inte, belönas man inte. 
 
 
2.2 Grit kopplat till läroplan och didaktisk forskning  
 
I läroplanen (Skolverket, 2011b) beskrivs skolans värdegrund. Skolan ska syfta till att 
främja elevens utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Undervisningen 
ska utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och de ska även få 
ökad möjlighet att utveckla sin förmåga och vilja att ta eget ansvar. Skolan ska klargöra 
utbildningens mål, innehåll och arbetsformer för att ge förutsättningar för att de ska 
kunna ta personligt ansvar.  
 
Det är även skolans uppdrag att bidra till elevers allsidiga utveckling samt förbereda 
dem för att arbeta och verka i samhället (Skolverket, 2011b). Deras förmåga att tillägna 
sig kunskap är viktig särskilt i en komplex verklighet som kännetecknas av en snabb 
förändringstakt. "Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och 
ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra" (Skolverket, 
2011b, s. 7). Det står också att varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och 
möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De ska även bli medvetna om 
att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för deras utveckling. Detta ska i sin 
tur kunna leda till att de grundlägger en positiv inställning till lärande. "Skolan ska 
stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden" (Skolverket, 2011b, s. 8). 
 
Vidare står det i läroplanen att det är skolans ansvar att eleven får reflektera över sina 
erfarenheter och sitt eget sätt att lära (Skolverket, 2011b). De ska också få känna tillit 
till sin egen förmåga. Alla i skolan ska stödja och stimulera alla elever så att de 
utvecklas så mycket som möjligt. Läraren ska stärka varje elevs självförtroende samt 
vilja och förmåga att lära samt arbeta på ett sådant sätt som gör att eleven stimuleras 
att använda hela sin förmåga. Läraren ska också tillsammans med eleverna utveckla 
regler för arbetet och samvaron i grupperna.  Skolans mål är vidare att alla elever tar 
personligt ansvar för sina studier samt aktivt utövar inflytande över sitt arbete samt 
stärker den egna tilltron till den egna förmågan. Läraren ska utgå ifrån att eleven kan 
och vill ta personligt ansvar, och skolans mål är att eleven tar ansvar för sitt lärande 
och sina studieresultat (Skolverket, 2011b).  



 
 

 

14 

Från och med 1 juli 2019 betonas i läroplanen för gymnasiet (Skolverket, 2019) vikten 
av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och 
för att bidra till en god arbetsmiljö. 
 
Om läraren tror att eleverna kan lyckas främjas deras motivation och därmed 
möjligheter att nå målen (Wery & Thomson, 2013). Motivation att delta i olika 
lärandeprocesser ökar om eleven upplever att insatsen leder till att den egna förmågan 
bekräftas av dem själva eller genom andra. När det handlar om motivation brukar man 
tala om inre respektive yttre motivation. Med inre motivation menas individens egen 
drivkraft och nyfikenhet och innefattar vårt behov av att veta något och att upptäcka 
nya saker. Elever med god inre motivation behöver ofta låg grad av yttre påverkan i 
form av belöning eller intresseväckande uppgifter. De vågar oftast prova på nya saker, 
även om de känns främmande och svåra. Yttre motivation handlar mer om processer 
där elever belönas eller uppmuntras genom bland annat materiella belöningar, betyg 
eller beröm. Kritik mot yttre motivation har framförts, då den kan uppfattas som mutor 
och då den kan försvaga personens inre motivation. Forskare förespråkar ett arbete för 
att stärka elevers inre motivation. Elever med låg motivation har ofta flertalet 
misslyckade försök bakom sig och har fått höra negativa kommentarer om sina 
prestationer och sig själva som personer. Många av dessa elever lever med en känsla 
av att de inte kan lära sig (Wery & Thomson, 2013). Enligt Thornberg och Thelin (2011) 
har lärares höga förväntningar på elever en stark relation till goda skolprestationer, 
och skolor som har höga förväntningar ger alla elever utmanande undervisning. 
 
Människan har ett inre aktivitetsbehov och handlingskraft som hon är fri att välja att 
använda. Det finns en strävan att nå meningsfullhet och sammanhang. Den 
professionelles uppgift eller lärarens uppgift är att ha tilltro till människans vilja och 
förmåga att ta ansvar, fatta beslut och handla och att stödja dessa förmågor (Hägg & 
Kouppa, 2007). Kommunikationen i klassrummet bör präglas av meningsfullt innehåll 
som engagerar eleverna och som svarar på deras frågor (Skolverket, 2011a). 
 
Wenger (2009) menar att kunskap och mening hänger ihop med vår möjlighet att delta 
och engagera oss i världen. När detta uppnås, uppnås meningsfullhet. Det tar enligt 
Duckworth (2016) år att utveckla intressen, och i skolan har eleverna många år att ges 
möjlighet att utveckla dessa eller lägga grunden för något som kanske utvecklas till 
fullo efter elevens tid i skolan. Intresse frodas enligt Duckworth (2016) av uppmuntran. 
Enligt Hattie (2012) måste klassrummet präglas av förtroende och ett klimat där att 
göra fel uppmuntras då det är en väsentlig del av lärandet. När misstag välkomnas kan 
dess återkoppling leda lärandet i rätt riktning. För att alla ska nå så långt som möjligt 
krävs det enligt Hattie en tro på att intelligens är föränderlig, respekt för sina elever 
och att passionerat påvisa att alla kan uppnå framgång. Hattie tar upp att synen på att 
intelligens är föränderlig behövs, och Dweck (2015) talar om hur det kan ske genom 
att arbete för ett dynamiskt mindset. Hängivna och passionerade lärare behövs för att 
främja denna miljö (Hattie, 2012). Det är även av vikt för eleverna att de förstår 
helheten och varför de ska göra ett visst arbete innan det påbörjas (Gibbons, 2010). 
Det är också så, skriver Hansén och Forsman (2011), att hur skickligt lärare än må 
undervisa blir det inget resultat om inte innehållet fångar något intresse. 
 
Lärandet sker enligt Vygotskij (1999) i samspel mellan den lärande och dennes 
omgivning. När elever tar sig an ett lärande ska det enligt Vygotskij ske inom den 
närmaste utvecklingszonen (PZD) vilken avser en nivå som ligger något över elevens 
redan uppnådda utvecklingsnivå. Lärandet sker mellan det som eleven självständigt 
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klarar och den potentiella nivå som kan uppnås med kompetent ledning och stöttning. 
Men rätt stöd kan den lärande självständigt bemästra en ny färdighet och därmed 
förskjuts den närmaste utvecklingszonen ytterligare ett steg. Även Gibbons (2010) tar 
upp vikten av hög kognitiv kvalitet och utmanande uppgifter vilka kan leda till ökade 
prestationer för alla oavsett olika bakgrundsfaktorer. Vidare kräver lärande enligt 
Hattie (2012) två förmågor, nämligen förmågan att förstå hur man ska öva 
målmedvetet och förmågan att koncentrera sig. Det är inte alltid roligt att lära, utan 
det krävs hårt arbete, målmedveten övning och att göra vissa saker om och om igen. 
Det är viktigt att lära elever värdet av målmedveten övning så att de får uppleva att det 
leder till kompetens. Att ägna sig åt målmedveten övning kräver bland annat 
koncentration och uthållighet även när det finns interna och externa distraktioner 
(Hattie, 2012). Nyckeln till detta är enligt Hattie (2012) målmedvetenhet eftersom de 
flesta sällan koncentrerar sig spontant. Elever ägnar sig inte åt målmedveten träning 
för att det i sig är njutbart utan för att det hjälper dem att förbättra sina resultat. 
Därmed krävs en önskan att förbättra sina resultat, och att förstå målen är en 
förutsättning för detta.  
 
När det gäller elever som visar ointresse för skolan är det viktigt att bemöta dem just 
där de är och att kommunicera höga men samtidigt realistiska mål och förväntningar 
på dem (Wery & Thomson, 2013). Wery & Thomson (2013) framhåller att lärare kan 
öka elevernas motivation genom att ge anpassade men utmanande uppgifter som 
eleven kan lösa. Det kan leda till att eleverna börja känna sig kompetenta. Individer 
som upplever att de lyckats klara vissa mål får en ökad motivation. Vidare kan en 
uppgift som eleverna ser ett samband till världen utanför med öka deras inre 
motivation.  
 
I människors skapande av mening är deras språkanvändande i olika vetenskapliga 
discipliner och i samtal eller interaktion tillfällen att utbyta tankar, idéer och kunskap, 
vilket kan leda till successiv utvidgning av betydelse och mening (Jakobsson, 2012). På 
det sättet kan eleverna utveckla nya insikter och förståelse. Grundläggande för att 
skapa motivation för utveckling är delaktighet och att den som ska lära känner att detta 
kan leda till något bättre (Skolverket, 2013). Enligt Thornberg och Thelin (2011) ska 
elevernas engagemang i klassrummet belönas, och det är viktigt att eftersträva ett 
socialt klassrumsklimat som präglas av sammanhållning, målinriktning och 
lärandefokus. 
 
Stöttning är också av vikt (Norberg Brorsson, 2017) vilket även Duckworth (2016) 
påtalar. Duckworth tar upp vikten av snabb respons där felen korrigeras för att därefter 
sätta nya högre mål. Med stöttning kan enligt Norgren Brorsson (2017) avses att 
läraren ställer följdfrågor och ger stödjande repliker, vilket kan få eleven att utveckla 
sitt arbete. En annan typ av stöttning kan innebära aktiviteter i små grupper, där elever 
får formulera sig, få återkoppling och olika former av språkligt stöd av gruppen. Enligt 
Hattie (2012) är återkoppling något av det vanligaste inslagen i framgångsrik 
undervisning och lärande och han menar att det kan skapa möjligheter att erkänna 
misstag. Misstag ska ses som skillnaden mellan vad som man nu vet och kan göra och 
det man strävar efter att få veta och göra. Att känna till misstag är grundläggande för 
att gå vidare mot framgång och det är det som är syftet med återkoppling. Hattie (2012 
s. 158) tar upp att återkoppling ska ske kopplat till frågorna: "Vart är jag på väg?", "Hur 
ska jag komma dit?" och "Vad är nästa steg?". Den första frågan kräver att eleven 
förstår målet med aktiviteten och vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas. För 
att kunna nå detta mål eller högre om så önskas ska återkoppling ges. Det är viktigt att 
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det finns en utmaning. Den andra frågan handlar om att ge återkoppling som hjälper 
eleverna framåt och där de ser sig själva som ägare av sitt lärande. Den tredje och sista 
frågan handlar om vad som förståtts och inte och ska få dem att lära sig att ha egna 
svar på frågan. Snabb formativ återkoppling för att ge eleven kontroll över sina beslut 
kan få elever att blomstra under lektionerna. Målmedveten övning kräver 
koncentration och att en lärare följer upp och ger återkoppling under övningen.   
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3 Metod och material 
 
Min teoretiska ansats ligger till grund för de ställningstaganden och tolkningar som 
gjorts under arbetets gång och studien får en kvalitativ ansats då intresset ligger i att 
uppnå insikter om deltagarnas åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 
2011). Tillvägagångssättet sker utifrån aktionsforskning då det matchar studiens syfte 
och frågeställningar. Aktionsforskning ska ha en praktisk inriktning, leda till 
förändringar, ha en cyklisk process där resultat kan leda till förändringar, löpande 
utvärderingar som testas om och om igen samt ha aktiva deltagare (Denscombe, 2011).  
 
Dataanalysen sker utifrån de möten och aktiviteter som deltagarna i pilotstudien och 
fokusgruppen medverkat i samt utifrån de skriftliga elevsvar fokusgruppen insamlat. 
Vid analys av de möten då vi samtalade om grit stod de egna upplevelserna av ämnet i 
fokus och utifrån detta valdes meningskoncentrering från Kvale och Brinkmann (2014) 
som analysmetod. Denna analysmetod innebär enligt Kvale och Brinkmann induktiv 
analys av de meningsbärande enheter som framkommer under pilotstudiemötet, 
under fokusgruppsmötena och i möten med elevgrupper. Vid sammanställningen av 
de skriftliga elevsvaren skedde mer av en sammanfattning och helhetsbedömning 
utifrån det jag uppfattade som det väsentliga och främst framträdande. Forskarens 
uppgift är att identifiera avgörande komponenter som kan användas för att förklara 
det som studeras med målsättningen att komma fram till sådant som kan användas 
och förstås i nya situationer och sammanhang (Denscombe, 2009).  
 
 
3.1 Teoretisk ansats 
 
Min teoretiska ansats utgår främst ifrån ett sociokulturellt perspektiv men innefattar 
även ett kognitivt. Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande menas att lärandet 
utgår ifrån och påverkas av sociala sammanhang mellan individer (Skolverket, 2011a). 
Interaktionen sker först mellan individer och därefter genom individuell bearbetning. 
Lärande och språkutveckling går hand i hand och när vi deltar språkligt aktivt i olika 
sociala situationer startar lärprocessen. För att göra kunskapen till vår egen behöver vi 
enskilt bearbeta de kunskapsprocesser som satts igång. De redskap som används i 
dialogen med andra och oss själva, framför allt språkliga, men också andra redskap i 
form av visuella uttrycksformer eller dator och miniräknare, får betydelse för hur vi 
förstår något och hur vi utvecklas. Språkets roll för kunskapsutveckling har en mer 
specifik och framträdande betydelse i detta perspektiv jämfört med andra.  
 
När det gäller det kognitiva perspektivet på lärande utgår det ifrån att lärande sker 
genom aktiv bearbetning inom individen vilken sätts igång av läraren (Skolverket, 
2011a). Lärande sker i ett aktivt samspel med tidigare inlärda individuella kognitiva 
scheman. Dessa scheman kan beskrivas som tänkesätt eller mentala strukturer som 
har utvecklats ur våra kulturella erfarenheter. Dessa scheman aktiveras i vårt möte 
med nya sammanhang och nya tolkningar sker genom tidigare erfarenheter eller 
scheman. På så sätt skapas nya scheman som sedan kan användas i kommande 
läroprocesser. Kunskapsutveckling sker hela tiden men det kräver att uppgifterna 
ligger på en för den enskilda individen anpassad utvecklingsnivå. Detta perspektiv 
utgår även ifrån att individen i sin utveckling genomgår vissa kognitiva 
mognadsstadier som utgör förutsättningen för att kunna klara vissa kunskapskrav. 
Kunskaper konstrueras och förmågor uppnås individuellt av aktiva individer i 
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lärprocesser. Resultatet är beroende av individens förförståelse och förkunskaper. 
Människors tänkande och handlingar förstås mot bakgrund av de kulturella och 
historiska processer som de har tillgång till (Jakobsson, 2012). Vad elevgrupperna i 
denna aktionsforskning har för bakgrund och kontext är svårt att idag fullt ut veta. 
Vidare framhåller Jakobsson (2012) att mänskliga konstruktioner och kulturella 
produkter krävs för att vi ska kunna upptäcka och uppnå de förfiningar som krävs i 
lärandet. 
 
Min teoretiska ansats har präglats av tidigare lärarutbildning och påverkats av 
litteraturinnehåll under pågående masterutbildning i didaktik vid Mälardalens 
högskola. Jag har valt ut och tagit till mig stoff som jag ansett vara mest rimlig och som 
jag på olika sätt upplever speglar den erfarenhet jag besitter och den verklighet jag 
befinner mig i. Målet med aktionsforskningen är att, utifrån en sociokulturell och 
kognitiv ansats, "frambringa nya världar" (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 188) som 
förhoppningsvis kan vara till nytta för mig och andra. Mina medforskande kollegors 
teoretiska ansats och kunskapssyn har ej ventilerats men har självfallet påverkat vårt 
resultat. 
 
 
3.2 Aktionsforskning 
 
Metoden som valts är alltså aktionsforskning. Aktionsforskning bygger på tillämpning 
inom ett område och ska känneteckens av förändringsfrågor där forskningen praktiskt 
ska gripa an att förändra något (Denscombe, 2011).  Resultat och utvärdering blir en 
del av en cyklisk forskningsprocess som också ska involvera dem som berörs av 
forskningen. Undersökningen ska vara en del av lärarens praktiska arbete med sikte 
att förändra den på ett fördelaktigt sätt. Här handlar det om att involvera såväl 
skolledning och kollegor som elever. Skolledningen får löpande del av undersökningen, 
men lärare och elever medverkar mer aktivt. Det kan också leda till professionell 
självutveckling. Genom aktionsforskning kan deltagarnas möjlighet till reflektion leda 
till att de vill förändra praktiken till det bättre (Denscombe, 2011). Detta gjorde att jag 
fann det möjligt och intressant att göra just en aktionsforskning. Jag ville tillämpa 
kunskap kring grit och hoppades att detta på sikt skulle kunna leda till ökad 
måluppfyllelse för elever. Grit är inte, som jag uppfattar det, fullständigt utforskat 
inom didaktik och därför fann jag det intressant att börja så här. Jag ser 
aktionsforskning som en väg att upptäcka nya tankar och idéer i samverkan med 
kollegor och elever. 
 
En nackdel med aktionsforskning är enligt Denscombe (2011) att forskarens 
deltagande påverkar resultaten och därmed möjligheten att generalisera dessa. 
Dessutom är det svårt att kontrollera faktorer som kan ha betydelse för resultaten, 
eftersom forskningen är en del av aktiviteterna. Forskningen kan även begränsas av 
vad som är tillåtet och etiskt i den rådande arbetsmiljön. Vidare kan forskningen 
innebära en extra arbetsbelastning innan fördelar kring i det här fallet ökad 
måluppfyllelse visar sig om det ens kan bli så. Det är också en svårighet för 
aktionsforskaren att förhålla sig opartisk och objektiv, då denna bland annat har ett 
egenintresse i resultaten. Fördelarna med aktionsforskning är enligt Denscombe 
(2011) dock att den tar itu med praktiska frågor med direkt återkoppling mellan 
resultat och praktik. En annan fördel är att det kan leda till professionell utveckling för 
de medverkande. Vidare är det en fördel att aktionsforskningen bidrar till löpande 
utveckling och förändring. Att deltagarna medverkar i forskningen kan också 
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demokratisera processen, vilket kan leda till uppskattning och respekt för deltagarnas 
kunskaper. 
 
Den intervjuform som valdes ut var fokusgrupp. I en fokusgrupp utnyttjas 
gruppdynamiken i en mindre grupp som sammanförs av en ”moderator” för att 
undersöka ett visst ämnesområde (Denscombe, 2011), i det här fallet grit. Denscombe 
(2011) beskriver att samtalet ska ha ett fokus, där gruppdiskussionen ska utgå ifrån 
något som gruppdeltagarna har liknande kännedom om. Interaktionen i gruppen är ett 
sätt att få fram information och moderatorns roll är att underlätta densamma.  
Fokusgrupp är särskilt användbar då det gäller att studera nya forskningsområden där 
forskaren vill få en uppfattning om hur de uppfattas av en särskild grupp (Denscombe, 
2011). Intervjustilen karaktäriseras av att det viktigaste är att få fram en omfattande 
och rik samling synpunkter och resonemang om det som är i fokus för gruppen (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Olika typer av intervjufrågor användes under 
fokusgruppsmötena såsom inledande, uppföljande, sonderande, specificerande, 
direkta, indirekta frågor och tolkande (Kvale & Brinkmann, 2014). När det gäller 
inledande frågor kunde det handla om att ställa frågor som "Kan du berätta om hur du 
kan relatera grit till din lärarpraktik?". Dessa frågor kunde följas upp med frågor som 
fick berättaren att utveckla svaret (uppföljningsfrågor) och sonderande frågor där 
berättaren fick en uppmaning att berätta mer och ge fler exempel. Jag använde även 
direkta frågor där jag exempelvis hänvisade det som sades till Duckworths forskning 
och som vi läst. Vidare användes tolkande frågor såsom "Du menar alltså att..." och 
"Det här kan alltså handla om att...". 
 
Min roll under fokusgruppsmötena är både som deltagare och moderator, där målet 
med samtalen är att komma till kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Fokusgruppsmötena ses som en process där mening konstrueras. Min avsikt var att 
förhålla mig nyfiken, öppen för olika tolkningar och att i den mån det behövdes försöka 
moderera, ställa välgrundade frågor och sammanfatta samt att i detta ge utrymme för 
ifrågasättande och förändringar. Deltagarna i fokusgruppen deltar för att de har 
särskilda kunskaper, i det här fallet om lärarpraktik. Moderatorn, jag, ska introducera 
ämnet och se till att det blir ett meningsutbyte. Det är viktigt att moderatorn medverkar 
till en miljö som är tillåtande och där deltagarna kan ge uttryck för personliga åsikter. 
Målet är inte att uppnå samförstånd eller lösningar utan att föra fram olika 
uppfattningar i en fråga. Kvale & Brinkmann (2014) framhåller att en livlig kollegial 
interaktion kan frambringa spontana expressiva och emotionella uppfattningar, men 
att denna gruppinteraktion minskar moderatorns kontroll av förloppet. 
 
 
3.3 Deltagare 
 
De kollegor som deltog i pilotstudien och i aktionsforskningen undervisar i huvudsak 
på högskoleförberedande program så som samhällsvetenskaps-, ekonomi-, teknik- och 
naturvetenskapsprogrammet. I det första pilotstudiemötet deltog fyra lärare, varav en 
var jag, Ulrika. Övriga tre kallas Anna, Johanna och Mikael. Anna är gymnasielärare i 
historia och samhällskunskap, Johanna är gymnasielärare i svenska och engelska och 
även Mikael är utbildad gymnasielärare i svenska och engelska. Jag själv är 
gymnasielärare i psykologi och religionskunskap. Anna hade vid tiden för 
pilotstudiemötet precis avslutat sin första termin som lärare. Johanna, Mikael och jag 
själv har var och en omkring 10–15 års yrkeserfarenhet. I pilotstudien deltog alltså en 
minifokusgrupp med fyra deltagare. Vid mer omfattande forskning bör gruppen 
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omfatta sex till nio personer (Denscombe, 2011). När aktionsforskningen sedan 
startade var vi totalt fem kollegor i fokusgruppen. Det var Johanna, Mikael och jag från 
minifokusgruppen och därtill tillkom två kollegor som i studien kallas Berit och Helen. 
Berit är gymnasielärare i fysik och matematik och Helen är gymnasielärare i idrott och 
hälsa, geografi och filosofi samt undervisar i kursen ledarskap och organisation. Berit 
har närmare 20 års yrkeserfarenhet och Helen omkring 15 år. Att Anna inte deltog i 
aktionsforskningen berodde på att hon inte längre hade kvar sin anställning. Fem kan 
ses som ett tillräckligt antal, särskilt med tanke på att vi representerar olika 
ämnesinriktningar.  
 
Kollegorna som valde att medverka uttrycker en vilja att utvecklas och deltar gärna i 
samtal om skolutveckling. Enligt Denscombe (2011) kan deltagare väljas ut utifrån 
flera aspekter där en är att de har gemensamma uppfattningar om något, i det här fallet 
att önska utvecklas i sin profession. Fördelen med detta urval är att det blir lättare att 
tala öppet och att bidra (Denscombe, 2011). En likhet mellan oss i gruppen, i alla fall 
som jag uppfattar, är att samtliga har ett dynamiskt mindset och därmed en syn på 
elever som utvecklingsbara. Jag upplever inte att fokusgruppen har likvärdiga 
uppfattningar i enskilda frågor, men alla har en önskan om att utvecklas i sin 
profession. Gruppdynamiken med våra olika erfarenheter ser jag som en fördel när vi 
ska utmana oss i våra föreställningar kring grit och dess olika aspekter. I uppsatsen 
refererar jag genomgående till fokusgruppsdeltagarna med de förnamn som tidigare 
nämnts (Anna, Berit, Helen, Johanna och Mikael) och när det gäller mig själv använder 
jag ordet jag. 
 
De elevgrupper som fokusgruppen kom att fokusera på inom ramen för 
aktionsforskningen var för Berit naturvetenskaps- och teknikprogrammets årskurs två 
(NATE17) i kursen matematik 4. Helen fokuserade på ekonomivetenskaps- (EK17) och 
samhällsvetenskapsprogrammets årskurs två (SA17) i kursen organisation och 
ledarskap. Johanna kom att arbeta i samhällsvetenskapsprogrammets årskurs två 
(SA17) i kursen svenska 2 och engelska 6. Mikael arbetade med naturvetenskaps- och 
teknikprogrammets (NATE16) årskurs tre i kursen engelska 7. Slutligen fokuserade jag 
själv på EK17 och SA17 i kursen psykologi 1. I uppsatsen refererar jag genomgående till 
elevgrupperna med de förkortningar som här nämnts. 
 
I EK17 gick det totalt 26 elever, varav 12 killar och 14 tjejer, i NATE16 totalt 18 elever, 
varav 10 killar och 8 tjejer, i NATE17 totalt 33 elever, varav 20 killar och 13 tjejer, och 
i SA17 totalt 16 elever, varav 6 killar och 10 tjejer. Det totala antal elever som berördes 
av aktionsforskningen var 93, varav totalt 48 killar och 45 tjejer. Det var alltså en 
relativt jämn könsfördelning mellan deltagarna, 52 % killar och 48 % tjejer. Åldern 
varierade mellan 17 och 19 år. Antal elever totalt på skolan vid nationella program 
uppgick detta läsår till totalt 289 elever. Av 93 medverkade elever bidrog omkring 90–
95 % med skriftliga elevsvar. Omkring en tredjedel av skolans elever vid nationella 
program tog således del av och bidrog till denna aktionsforskning. 
 
 
3.4 Procedur och forskningsetiska aspekter 
 
Under det förberedande arbetet önskade jag göra en mindre omfattande pilotstudie 
med kollegor för att ventilera och pröva mina tankar kring den kommande 
aktionsforskningen. Kontakt togs med rektor och biträdande rektor på den 
gymnasieskola där aktionsforskningen var tänkt att äga rum. Detta gjordes för att 
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erhålla tillstånd att utföra pilotstudien med tidigare nämnda kollegor. Vid denna 
gymnasieskola har jag anställning som lärare. Skolledningen tillät pilotstudien och vi 
kom överens om att utnyttja tiden före vår ordinarie veckovisa personalkonferens. 
Därefter efterfrågades de utvalda kollegornas samtycke, och de informerades om tiden 
för fokusgruppsmötet och kortfattat om pilotstudiens syfte. Vidare tillfrågades 
skolledningen om den önskade mer omfattande aktionsforskning vilken godkändes. 
Jag fick möjlighet att på ordinarie arbetstid och i samverkan med kollegor och deras 
elevgrupper utföra aktionsforskningen. Planering för detta påbörjades. 
  
Innan pilotstudien skedde en tematisering och planering till stor del i enlighet med 
Kvale och Brinkmann (2014). Med tematisering menas att frågorna som ska tas upp 
ska relateras till de teoretiska föreställningarna inom området I det här fallet fanns ett 
gemensamt ämne, grit, som fokusgrupper skulle samtala kring. Ett informationsblad 
(se bilaga 1) kring grit sammanställdes och presenterades innan samtalen påbörjades. 
Detta kan ses som ett ”stimulus” som satte igång samtalet (Denscombe, 2011). De 
samtal som sker i en fokusgrupp kallas fokusgruppsmöte och ett möte ska pågå i mellan 
90 och 120 minuter (Denscombe, 2011). Fokus vid pilotstudiemötet planerades ligga 
på hur grit kan förstås men även ökas genom att ge elever utmaningar som överstiger 
deras förmåga, något Duckworth (2016) tagit upp i sin forskning. Jag ville testa och få 
uppslag till hur den kommande aktionsforskningen skulle kunna utformas. 
 
Pilotstudiemötet skedde på arbetsplatsen i december 2017 och pågick i omkring 45 
minuter. Efter en inledande presentation fortsatte fokusgruppsmötet med information 
om pilotstudiens syfte, metod och etikregler. Deltagarna gav samtycke till att delta, de 
garanterades största möjliga konfidentialitet och informerades om att insamlad data 
endast kommer att användas och nyttjas i denna pilotstudie. De informerades även om 
att de när som helst kan avbryta. Pilotstudien bör då kunna förväntas följa de etiska 
kraven: Det gäller att uppnå informerat samtycke, behandla information konfidentiellt 
och skydda identiteter (Denscombe, 2011). Det handlar också om att överväga 
konsekvenser för de intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2014), och jag bedömde att 
samtalen inte skulle kunna leda till konsekvenser som innebar en risk. Deltagarna 
godkände sedan att det inspelade samtalet fick användas till denna pilotstudie. Efter 
detta transkriberades samtalet. 
 
I samråd med skolledning informerade jag alla kollegor vid en av våra 
personalkonferenser i maj 2018 om min planerade magisteruppsats och dess syfte 
samt kortfattat om tidigare utförd pilotstudie. Jag bad kollegor höra av sig om de hade 
intresse av att delta. Jag påminde om detta under uppstarten av höstterminen 2018 
och vi blev relativt snart fem kollegor, mig inkluderat, i fokusgruppen. Kollegorna 
samtyckte till att delta och informerades ännu en gång om de etiska aspekterna, då nya 
deltagare i gruppen tillkommit. Med skolledning och fokusgruppen diskuterades även 
eventuella konsekvenser för elevgrupper som på olika sätt skulle komma att medverka 
i aktionsforskningen. Skolledningen ansåg inte att eleverna behövde samtycka men att 
vi skulle iaktta försiktighet om ämnet skulle upplevas känsligt. Jag tänker att elever 
som upplever att de har låg grad av grit och som kanske inte alltid lyckas i skolan kan 
få en känsla av ytterligare misslyckande. Det gäller att poängtera vikten av att inte ge 
upp och att varje motstånd är del av processen mot att utvecklas. Vidare poängterades 
för eleverna att deras medverkan skulle behandlas med största konfidentialitet. När 
ljudfiler, transkriberingar och anteckningar inte längre behöver sparas kommer de att 
förstöras och kasseras. 
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Totalt genomfördes fem fokusgruppsmöten i form av samtal som spelades in. 
Inspelningarna varierade mellan cirka 60 och 90 minuter och själva mötena mellan 90 
och 120 minuter.  Efter inspelningarna gavs tid för eventuella frågor och återigen 
påmindes deltagarna om de etiska aspekterna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 
det önskvärt att ta tid för reflektion efter intervjun. Intervjuaren måste bygga upp en 
atmosfär som präglas av trygghet att berätta (Kvale & Brinkmann, 2014) och det 
upplevde jag att det fanns. Såväl skratt som kritik kom fram. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) är det av vikt att lyssna på den intervjuade och jag ansträngde mig 
för att inte avbryta. Tanken var att fånga deras uppfattningar för att därefter kunna 
tolka och ge en mer mångsidig bild av området. Deltagarna godkände efter varje 
tillfälle att det inspelade samtalet fick användas till denna uppsats. Efter detta 
transkriberades delar av samtalen. Deltagarna godkände sedan att de inspelade 
samtalen och transkriberingarna fick användas. 
 
Inför fokusgruppsmötena skedde tematisering utifrån Kvale och Brinkmann (2014). 
Utifrån mina förkunskaper inom ämnet och mitt syfte och frågeställningar planerade 
jag min aktionsforskning löpande under processen, först utifrån mina egna idéer och 
det första fokusgruppsmötet. Till första tillfället hade jag ett manus (Kvale & 
Brinkmann, 2014) som jag skapade utifrån det missivbrev som deltagarna i 
fokusgruppen fick innan första fokusgruppsmötet. Därefter skedde gemensam 
planering med fokusgruppen under varje möte. Inför varje möte gjorde jag en 
tillbakablick och en sammanfattning av det senaste mötet för att kunna följa upp och 
eventuellt finna nya infallsvinklar eller ny kunskap om det senast diskuterade. 
 
Det första fokusgruppsmötet skedde i november 2018. Alla i fokusgruppen deltog. 
Innan mötet delade jag ut ett missivbrev (se bilaga 2) och varsitt exemplar av boken 
”Grit – konsten att inte ge upp” (Duckworth, 2016) till deltagarna. Böckerna 
bekostades av skolan. I missivbrevet gav jag en sammanfattande information om 
studiens syfte och en definition av grit. Deltagarna ombads innan mötet att läsa ett 
antal sidor ur det första kapitlet inför det första och inledande fokusgruppsmötet. 
Vidare tog jag upp några aspekter av aktionsforskning och lyfte viktiga etiska aspekter. 
Alla i fokusgruppen deltog vid det första mötet som pågick i omkring 60 minuter. 
Sammanfattningsvis resonerade vi kring hur vi hittills förstått grit och hur vi kan 
relatera det till vår lärarpraktik och även kring vår syn på utmanande uppgifter, skolan 
och lärarens roll, samhällsklimat och attityder till skolan. Vi avslutade med att resonera 
om hur vi initialt skulle kunna låta våra elever möta grit.  
 
Vid första mötet fick deltagarna även en enkät om grit som finns i Klingberg (2016b) 
och en länk till en webbaserad enkät som finns på Duckworths hemsida vilka de kunde 
välja att använda med valda elevgrupper. Fokus vid första fokusgruppsmötet avsåg 
ligga på hur vi lärare kan förstå grit i vår lärarpraktik. Detta är främst kopplat till den 
första frågeställningen: Hur kan fokusgruppen förstå grit i relation till sin lärarpraktik? 
Jag ville börja med att resonera kring detta för att sedan komma fram till hur vi skulle 
kunna arbeta framåt i vår aktionsforskning. Inför mötet läste vi ett antal sidor ur den 
första delen av boken “Grit – konsten att inte ge upp” (Duckworth, 2016). 
 
Fokusgruppen fick även under mötet information om hur de kunde räkna ut 
medelvärden på pappersenkäten. Poängen på fråga 1, 3, 5, 7, 9 ska reverseras genom 
att ta 6 minus den poäng som satts på frågan. För att få den totala gritpoängen räknar 
du därefter ihop alla poäng och delar med 10. Alla befinner sig på en skala mellan 1–5. 
Medelvärdet för vuxna amerikaner är 3.8. Vid 4.5 eller högre betyder det att personen 
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befinner sig bland de 10 procent som har högst grit. (Klingberg, 2016b). Om de istället 
väljer att göra den webbaserade enkäten så räknar den automatiskt ut medelvärdet. 
 
De elevgrupper vi under mötet bestämde oss för att arbeta med inom ramen för 
aktionsforskningen om grit var som tidigare nämnts EK17, NA17, NA16, SA17, TE17 
och TE16. Berit arbetar med NA17 och TE17 i samma undervisningsgrupp i kursen 
matematik 4, Helen med EK17 och SA17 i två olika undervisningsgrupper i kursen 
ledarskap och organisation, Johanna med SA17 i svenska 2 och engelska 6, Mikael med 
NA16 och TE16 i samma undervisningsgrupp i engelska 7 och jag med EK17 och SA17 
i olika undervisningsgrupper i psykologi 1. Jag arbetade även i mindre omfattning med 
SA16, samhällsvetenskapsprogrammets årskurs tre i kursen psykologi 2a. 
 
Efter första fokusgruppsmötet letade jag fram två olika enkäter som avser mäta grit 
och som Duckworth (2016) och Klingberg (2016b) använt sig av. Jag testade dem på 
två elever i SA17 för att se om den ena kunde vara mer användbar än den andra. Den 
enkät som eleverna uppfattade som den de förstod frågorna bäst på valdes ut och 
mejlades till fokusgruppen, vilken kom att bli densamma som de fått vid första 
fokusgruppsmötet ur Klingberg (2016b). Enkäten var valbar att använda i 
fokusgruppens valda elevgrupper. 
 
Vid skolans Öppet hus i slutet av november arbetade Helen med EK17 och de gäster 
som deltog under lektionspasset i kursen ledarskap och organisation. De flesta av 
gästerna var enligt Helens uppskattning vårdnadshavare till EK17. Under 
lektionspasset försökte Helen börja med att definiera grit och därefter fyllde såväl EK17 
som gäster i gritenkäten och diskuterade i vilken mån främst eleverna upplevde sig ha 
grit. De diskuterade även hur det såg ut vid olika tillfällen i exempelvis skolan, vid 
fritidsintressen och i arbetssituationer. Eleverna upplevde enligt Helen att det kunde 
skilja sig åt när det gällde skolarbete, olika ämnen i skolan och i idrottssammanhang. 
Helens syfte var att kortfattat och i mindre omfattning introducera begreppet för EK17. 
 
Jag arbetade kontinuerligt under höstterminen med gritaspekten under 
arbetsmomentet personlighetspsykologi i kursen psykologi 2a tillsammans med SA16. 
Vid varje lektionstillfälle stod grit och en definition på tavlan och i varje 
skrivsammanhang stod det ”Ju mer du resonerar desto bättre blir du” på tavlan i 
klassrummet. Detta gällde alla mina undervisningsgrupper. Samtal med eleverna 
enskilt och i helklass kring detta pågick löpande men i mindre omfattning. Målet var 
att de skulle känna till begreppets betydelse och att de skulle ges tillfälle att relatera till 
sig själva. 
 
Det andra fokusgruppsmötet skedde i december 2018. Alla i fokusgruppen utom Helen 
deltog. Fokus var att fortsätta relatera grit till vår lärarpraktik samt planera fortsatt 
upplägg. Vi kom fram till att vi skulle arbeta vidare i utvalda elevgrupper. Det tredje 
fokusgruppsmötet flyttades fram då jag, utifrån samtal med deltagarna i gruppen, 
ansåg att tiden inte räckte till för att göra ett gott arbete i elevgrupperna. En 
sammanställning av TED-talk, hemsidor och artiklar mejlades ut till fokusgruppen 
som inspiration till fortsatt arbete i elevgrupperna (se bilaga 3). Vidare gjordes en 
kortfattad definition av grit som ramades in och delades ut till fokusgruppen för att 
kunna tas med till klassrummen och elevgrupperna (se bilaga 4). Fokus vid det andra 
mötet avsåg även denna gång ligga på hur vi lärare kan förstå grit i vår lärarpraktik. 
Denna gång utvidgades det också till att inkludera elever och hur vi skulle kunna låta 
eleverna möta begreppet. Detta var även denna gång kopplat till den första 
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frågeställningen: Hur kan fokusgruppen förstå grit i relation till sin lärarpraktik? 
Vidare berördes även den andra frågeställningen: Hur kan fokusgruppen testa och 
utvärdera olika metoder för att öka elevers förståelse för grit? Vi fortsatte vårt samtal 
med syfte att finna ramar för fortsatt arbete i elevgrupperna. Vi var även inne på vad 
som krävs för att skapa goda förutsättningar för att odla grit. 
 
Mellan fokusgruppsmöte två och fyra arbetade vi var och en i olika elevgrupper. Varje 
enskild lärare bestämde sitt eget upplägg, och alla ombads stämma av med eleverna 
om deras kommande anonymiserade skriftliga texter fick användas av mig i min studie. 
Berit samtalade vid några tillfällen med NATE2 i sin matematikundervisning om 
vikten av att anstränga sig, men ansåg sig inte ha mer tid till förfogande. Helen tog i 
kursen organisation och ledarskap upp gritaspekten utifrån ett grupperspektiv i de två 
undervisningsgrupper hon hade, EK17 och SA17. Både EK17 och SA17 hade mött 
begreppet i psykologi 1 med mig innan Helen arbetade vidare med det. De hade läst 
texter och skrivit enskilda svar på frågorna: Vilka normer för laget och grupperna i 
filmen bidrar till att de presterar effektivt? Testa att koppla till grit på både grupp 
och individnivå. Tror du att en grupp kan skapa grit även om individen själv säger 
sig ha ett lågt grit? Utveckla ditt svar och Hur kan det i så fall ske?  
 
Johanna avslutade det förarbete jag gjort i SA17 då de fick ta del av TED-talk av 
Duckworth och Dweck samt samtala kring hur vi kan förstå grit. SA17 fick därefter 
skriva en avslutande text kring tre frågor. Beskriv de tankar och kunskaper du hittills 
fått om grit! Vilken nytta kan du/vi ha av detta? och Hur kan du försöka utveckla din 
grit?  
 
Mikael arbetade med NA3 och TE3 i ämnet engelska 7. De såg TED-talk av Duckworth 
och Dweck, läste artiklar och samtalade kring begreppen. Momentet avslutades med 
en skriftlig examination där han ställde frågorna: Decribe the thoughts about grit that 
you have recently met. What use might there be for us humans to know about this? 
Discuss what the ideas about grit have to do with you and what you are ready to do 
to master your grit. Jag arbetade med EK17 och SA17 inom ramen för psykologi 1 och 
momentet biologisk psykologi. Elevgruppen såg TED-talk av Duckworth och Dweck, 
gjorde analoga mindmaps samt samtalade och resonerade i par och tillsammans med 
mig i helklass. Den avslutande delen gjorde SA17 tillsammans med Johanna och EK17 
med mig. EK17 skrev först och svarade på samma frågor som SA17 gjorde med Johanna 
och sedan fick de möjlighet att återigen samtala i grupper kring tidigare frågor och 
därefter sammanfatta det viktigaste de tar med sig från detta som en del av den 
examinationsuppgift som avslutade det biologiska perspektivet. 
 
Berit samtalade med NATE17 under flera lektioner med ett par veckors mellanrum 
kring vikten av ansträngning och grit. Hon pratade om att grit handlar om ett inre driv 
och ihärdighet. I samband med samtalet bad Berit även eleverna fylla i den enkät som 
finns i Klingberg (2016b) som ett sätt att introducera dem till grit. Berit kände tidspress 
att hinna med allt innehåll i sin kurs med gruppen och valde därför bort att arbeta mer 
med grit. Istället försökte hon plocka upp samtalet då hon sett att någon inte arbetar 
väl under hennes lektionspass. 
 
Tredje fokusgruppsmötet skedde i mitten av mars och fokuserade på arbetet i 
elevgrupperna. Alla i fokusgruppen deltog. Helen tog upp oro över att frågor kring 
elevens grit kan vara känsligt, då det verkar vara något som man vill ha och att om en 
elev anser sig ha låg grad av grit kan det vara känsligt för vissa att resonera kring det i 
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grupp med andra. Framåt valde fokusgruppen att beakta detta. Fokus vid det tredje 
mötet avsågs ligga på hur vi lärare dittills låtit eleverna möta och förstå begreppet, 
denna mer gång kopplat till den andra frågeställningen: Hur kan fokusgruppen testa 
och utvärdera olika metoder för att öka elevers förståelse för grit? Fokus låg på 
eleverna. Vidare berördes även den första frågeställningen: Hur kan fokusgruppen 
förstå grit i relation till sin lärarpraktik?, eftersom vi kan lära av elevernas upplevelse.  
 
Det fjärde fokusgruppsmötet skedde i mitten av april och vi resonerade kring elevernas 
synpunkter och reflektioner i relation till hur vi kan förstå grit i skolans värld och till 
hur vi nu testat forskning kring grit i klassrummet. Johanna, Mikael och Johanna 
deltog. Berit ansåg sig inte ha något att bidra med och avstod. Helen var utomlands på 
arbetsresa med elever. Helen bidrog dock med sina elevtexter. Fokus vid mötet skulle 
ligga på hur vi lärare uppfattat elevernas möte med begreppet. Alla frågeställningar 
planerades att beröras men med betoning på den tredje och den sista: Hur förstod 
elevgrupperna fokusgruppens arbete? och Vilka lärdomar kan fokusgruppen dra inför 
framtiden? 
 
Det femte och avslutande fokusgruppsmötet skedde i slutet av april. Alla deltog utom 
Berit. Berits tankar om den sista frågeställningen skedde separat och vid ett senare 
tillfälle. Vid det sista tillfället var det planerat att vi skulle resonera kring vad vi tar med 
oss av aktionsforskningen och vad vi väljer att inte ta med oss. Vad kan och vill vi arbeta 
vidare med i framtiden? Fokus vid det femte och sista mötet skulle ligga på vad vi lärare 
tar med oss från vår gemensamma aktionsforskning samt på vilka svårigheter och 
möjligheter vi ser. Mötet avsågs beröra samtliga frågeställningar: Hur kan 
fokusgruppen förstå grit i relation till sin lärarpraktik? Hur kan fokusgruppen testa och 
utvärdera olika metoder för att öka elevers förståelse för grit? Hur förstod 
elevgrupperna fokusgruppens arbete? samt Vilka lärdomar kan fokusgruppen dra inför 
framtiden? Vi stämde även av att alla elever fått tillfälle att avstå att deras skriftliga 
texter fortsatt används i studien. Ingen av eleverna avstod men omkring fem elever var 
ej närvarande och tog heller ej igen arbetet. 
 
Aktionsforskningen avslutades med att jag tackade medforskande kollegor för deras 
deltagande och insats och skolledningen för deras medgivande och bistånd med 
arbetstid och boken "Grit – konsten att inte ge upp" (2016) vid en personalkonferens i 
juni samt skickade ut ett tackbrev vid uppstarten av det nya läsåret. 
 
Därefter påbörjades sammanställningen av resultat och analys i min skriftliga rapport. 
Ljudfilsupptagningarna från fokusgruppsmötena hade transkriberats löpande. 
Ljudfilerna lyssnades på vid upprepade tillfällen och transkriberingarna lästes 
noggrant vid flertalet tillfällen och därtill skrev jag anteckningar till materialet. 
Därefter återstod att ta fram de meningsbärande enheterna i form av 
meningskoncentrering i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) instruktioner. Till 
stöd för detta fanns även anteckningar från mötena. Vid vissa tillfällen sades sådant av 
vikt innan eller efter ljudupptagningarna och detta antecknades i anslutning till 
mötestillfällena.  
 
När det gäller analysen av de skriftliga elevsvaren samlades datamaterialet först in och 
organiserades utifrån de grupper och frågor som ställts. De deltagande lärarna 
sammanställde och skrev ut de elevsvar de fått och gav till mig. Samtliga hade bett om 
elevernas medgivande innan och för att öka anonymiteten hade alla elevsvar kodats 
och inga namn fanns med. Därefter påbörjades inläsningen för att bli väl förtrogen med 
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data. Materialet sammanställdes och analyserades och slutligen avslutades rapporten 
med skrivandet av diskussionsdelen.  
 
 
3.5 Databearbetning och dataanalysmetod 
 
Databearbetningen och dess analys ska ses som en fortsatt dialog med de intervjuade 
och deras ord (Kvale & Brinkmann, 2014). Det som sades under fokusgruppsmötena 
ska struktureras, det väsentliga ska klarläggas och innebörder och uppfattningar ska 
utvecklas. Den kvalitativa ansatsen där undersökningens data, i form av ord, ska 
förstås leder således till en kvalitativ bearbetning och analys (Denscombe, 2011). 
 
Transkriberingen av bandinspelningen analyserades induktivt genom 
meningskoncentrering i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014).  För att analysera 
krävs förtrogenhet med datamaterialet (Denscombe, 2011). Det induktiva 
kännetecknas av en systematisk undersökning av data där syftet är att identifiera 
mönster och söka potentiella förklaringar till dessa mönster (Kvale & Brinkmann, 
2014). Ett antal meningsbärande enheter framkom under genomgången av 
datamaterialet vilka grupperades i kategorier som sedan med likheter, skillnader och 
mönster anknöt till studiens syfte och frågeställningar. Meningskoncentrering bygger 
på kodning och innebär att intervjupersonernas uttalanden sammanfattas till kortare 
formuleringar som blir de fastställda meningsenheterna (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Därefter analyserades hur dessa kategorier förhöll sig till frågeställningarna. Denna 
arbetsgång utgår ifrån Kvale och Brinkmann (2014) och arbetsgången för 
meningskoncentrering. 
 
När det gäller textanalysen av de skriftliga elevsvaren skedde det utifrån Denscombe 
(2009) där min uppgift var att identifiera avgörande textstycken som kunde användas 
för att förklara och besvara aktionsforskningens frågeställningar. Målsättningen var 
att komma fram till sådant som kan användas och förstås i nya situationer och 
sammanhang (Denscombe, 2009). Forskaren måste prioritera vissa delar av data för 
att fatta beslut om vad som är viktigare än andra. Vidare måste forskaren identifiera 
vilka delar som kan slås samman i bredare kategorier och rubriker (Denscombe, 2009). 
Vissa teman kan komma igen oftare än andra och det kan också framkomma 
motsägelsefulla påståenden som kan ge svar åt frågeställningarna (Holme & Solvang, 
1997). Utgångspunkten är den helhet som det insamlade materialet utgör och varifrån 
sedan teman väljs ut och belyses. 
 
 
3.6 Studiens giltighet och begränsningar 
 
En svårighet i studien är att grit delvis saknar förankring inom didaktikforskning. Det 
kan även vara svårt att avgränsa grit ifrån motivationsbegreppet. I pilotstudien visade 
det sig dock att fokusgruppen kunde formulera fortsatta frågor för att förstå, testa och 
utvärdera ämnesområdet. Detta bör kunna ses som en styrka. Det var ett öppet och 
givande klimat under fokusgruppsmötena. Vidare fortgick aktionsforskningen i 
samma anda. Nya frågor ställdes löpande och fokusgruppen kom att problematisera 
och resonera. Dock kan frågan om hur studien skulle påverkats av andra deltagare 
ställas. Troligtvis skulle andra insikter och resonemang ha kunnat komma till uttryck 
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men jag tror ändå att gruppens olikheter kunde bidra till ett vidare spann av olika 
resonemang. 
 
Frågan om i vilken grad andra påverkansfaktorer kan uteslutas står utan direkt svar. 
Dock vet vi att andra påverkansfaktorer, såsom exempelvis bristande support, kan vara 
avgörande för elevers prestationer vid tidpunkten för de skriftliga elevsvaren. 
Deltagarnas dagsform kan också ha påverkat deras svar och resonemang. Lärarnas 
arbetsbelastning kan också haft betydelse för såväl moderator som övriga deltagare i 
fokusgruppen. Mötena ägde rum under ordinarie arbetstid, en tid som annars oftast 
används till planering och bedömning. Att använda tid som annars skulle användas till 
annat kan ha begränsat omfånget av arbetsinsatsen och engagemanget i fokusgruppen. 
 
Samtalen vid mötena tolkade jag som öppna och ärliga. Det fanns ingen prestige i att 
svara rätt eller fel. Dock tyckte jag mig ana att samtalen vid ett fåtal tillfällen kunde ta 
en riktning där bekräftade av deltagares tidigare uppfattningar om vad exempelvis grit 
är bekräftades och att det kan tolkas som självuppfyllande profetior. Dock förelåg det 
som jag upplevde det respekt för deltagarnas kunskaper (Denscombe, 2009). Det fanns 
också en svårighet i att be högt arbetsbelastade kollegor att göra ett omfattande arbete 
i fokusgruppen. Även för mig som aktionsforskare fanns en svårighet att kombinera 
arbete med systematisk och noggrann forskning. Det fanns fler frågor att ställa och jag 
hade gärna förfinat och justerat arbetet under en längre tidsperiod. En ledare som 
önskar grit i sin grupp hade både behövt vara krävande och stöttande, vilket jag i detta 
fall inte ansåg mig ha möjlighet att vara. Som ledare försökte jag vara stöttande men 
hade på grund av tidsaspekten och respekt för deltagarnas övriga arbetsbörda inte 
möjlighet att vara mer krävande. Då datamaterialet inte är särskilt omfattande i 
förhållandet till en mer omfattade studie kan det inte dras några generella slutsatser, 
vilket inte heller var avsikten. Avsikten vara att förstå, testa och utvärdera i vår 
specifika lärarpraktik. 
 
Utskrifterna av intervjuerna eller fokusgruppsmötena blir en fråga om tolkning då det, 
trots att jag försökte skriva ut dem så exakt jag kunde, kan uppstå misstag i form av 
exempelvis misstolkning av knappt hörbara passager och/eller andra icke medvetna 
misstag när det gäller direkta felavskrivningar. Var punkter och komman placeras kan 
också påverka tolkningen av texten (Kvale & Brinkmann, 2014). Dock har jag tillgång 
till det mesta materialet i såväl ljudupptagningar som transkriberingar och har haft 
båda framför mig vid analys, vilket troligen har minskat risken att göra 
felavskrivningar och därefter misstolkningar. Därmed har utskrifternas tillförlitlighet 
ökat. 
 
När det gäller validitet och i vilken utsträckning andra förklaringar finns står det 
obesvarat, men jag anser att vi kan se att grit kan ha betydelse, om än självfallet inte 
ensamt. För att kunna generalisera krävs naturligtvis långt mer datamaterial att 
analysera och förankring i didaktisk forskning. Det bästa sättet att nå syftet för denna 
studie anser jag dock var en kvalitativ ansats utifrån aktionsforskning. När det gäller 
noggrannhet anser jag att det område som fokusgruppsmötena hade som avsikt att 
belysa gjorde det även om jag inte kan säkerställa påverkan från andra faktorer. När 
det gäller att få veta det jag ville veta uppfylldes det delvis. Vidare kan min egen 
förförståelse och positiva inställning till grit ha påverkat utgången även om jag försökt 
att förhålla mig neutral i sakfrågan. Det finns inte en sann objektiv omvandling från 
muntlig till skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Denscombe (2011) är just 
en nackdel med aktionsforskning att forskarens deltagande kan påverka resultatens 
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generaliserbarhet, men en fördel är att densamma kan bidra till utveckling och 
förändring. Min förhoppning är att vårt gemensamma arbete bidrog till en ökad 
nyfikenhet kring grit och till driv, ihärdighet och motivation i stort för såväl 
fokusgruppen som för medverkande elever. 
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4 Resultat, analys och diskussion 
 
 
Till att börja med redogör jag för pilotstudien och sedan för aktionsforskningens totalt 
fem fokusgruppsmöten samt vår elevsamverkan och dess tillhörande aktiviteter såsom 
skriftliga elevtexter. Datamaterialet och särskilt det som sades under 
fokusgruppsmötena bearbetas i första hand utifrån Kvale och Brinkmann (2014) och 
meningskoncentrering. I samband med redogörelsen diskuteras materialet, främst 
utifrån fokusgruppens diskussioner. Vid något tillfälle redogörs även för samtalen 
samt för elevgruppernas skrifter mera sammanfattningsvis och utifrån 
helhetsbedömningar. Innehållet vid fokusgruppsmötena redovisas, analyseras och 
diskuteras var för sig, medan elevarbetena redovisas, analyseras och diskuteras 
tillsammans. Det här kapitlet har strukturerats på detta sätt, med diskussion i 
samband med resultatredovisningen, eftersom aktionsforskningen innebar att 
fokusgruppen vid mötena fortlöpande diskuterade de olika frågorna. 
 
 
4.1 Pilotstudiemöte 
 
Fokus vid pilotstudiemötet låg på hur grit kan förstås men även ökas genom att ge 
elever utmaningar som överstiger deras förmåga, något Duckworth (2016) tagit upp i 
sin forskning. Jag ville testa och få uppslag till hur den kommande aktionsforskningen 
skulle kunna utformas. 
 
De meningsbärande enheterna som framkom av datamaterialet kan sammanfattas i 
tre teman: lärares och elevers syn på utmanande uppgifter, skolans styrning och dess 
påverkan samt samhällsfaktorer som påverkar. Avslutningsvis tas det vi ansåg att 
nästa tillfälle skulle kunna komma att handla om upp och det kallar jag ”Kommande 
aktionsforskning”. 
 
 
4.1.1 Lärares och elevers syn på utmanande uppgifter 
 
Mikael säger att han tycker att han försöker ge elever utmaningar genom att ge 
uppgifter och texter som är inte är förutsägbara och som kanske inte har uppenbara 
kopplingar: ”Jag vill inte att deras uppgifter ska bli förutsägbara.” ”Det jag försöker 
göra är att ge dem texter som de vanligtvis kanske inte skulle ha stött på själva.” 
Eleverna behöver få vara kreativa och leka sig fram. Mikael säger vidare att han ”tror 
att grit växer fram just genom att elever ser att de kan lyckas med det de från början 
såg som något svårt”. Det måste, enligt Mikael, få växa fram och låsningen kan ligga i 
att eleverna ofta vill ha snabbt resultat, gärna i form av ett betyg på alla uppgifter. 
 
Vi lärare behöver, enligt Mikael, fundera kring vad vi behöver förändra för att elever 
ska se varje dag som en övning som överstiger sin förmåga istället för att de snabbt ska 
försöka leverera ett resultat som ligger i linje med kunskapskraven för de olika 
slutbetygen i kurserna. Jag lyfter att det är ”en jättestor utmaning, varje dags utmaning 
för oss”. Anna påpekar att som ny lärare kan det vara svårt att avgöra vad som är 
utmanande för eleverna, eftersom hon inte har något att jämföra med. Dock 
diskuterades detta under hennes utbildning, och hon resonerar sig fram till att höga 
utmaningar kanske går bra om man stödjer eleverna i processen: ”Det kanske ändå 
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fungerar med att ha det för svårt om man stödjer eleverna under vägen.” Jag säger att 
det även som relativt erfaren pedagog eller elev kan vara svårt att avgöra vad som är 
utmanande för varje enskild elev. Då tar Anna upp ett exempel där elever precis 
avslutat en uppsatsskrivning utifrån vetenskapligt rapportskrivande där strukturer 
gavs men som upplevdes väldigt svårt för åtminstone hälften av eleverna. Anna 
upplevde det som att många gav upp innan de försökte. Anna tror att elever behöver 
en liten påminnelse om att man måste kämpa lite: ”Ibland behöver man ha något som 
påminner en om att man måste ju kämpa lite.” 
 
Mikael tar upp att lärare inte ska vara så rädda för att se elever misslyckas, utan att vi 
och eleverna behöver lära oss att hantera misslyckanden och att fortsätta stångas. Att 
misslyckas kan leda till att läraren och eleven ser vad som behöver utvecklas och att 
kanske fortsätta att jobba med det. Livet efter studenten har ingen manual och inga 
färdiga strukturer så elever måste lära sig att hanterar motgångar, säger Mikael, ”för 
om jag styr upp för mycket för er då kommer jag att ge er en chimär av vad livet är”. 
”Det existerar ingen manual. Vi ställs inför en massa konstigheter. Och om man vågar 
tänka så, om man som elev vågar tänka så, då kommer det här kaoset som du avskydde 
men som du förra gången faktiskt tog dig igenom.” 
 
Det finns de elever som vi ser ger upp innan de ens har börjat, något som såväl Anna 
som jag tar upp. Mikael menar att lösningen ligger i att vi måste skapa utrymme för att 
prata om detta tillsammans med kollegor men även med eleverna. Mikael säger att vi 
som lärare är så försiktiga och att vi måste våga ställa krav och ta samtalen kring detta. 
Jag och Mikael tar upp att vi kanske blivit lite av curlinglärare som tillsammans med 
curlingföräldrar bäddar lite för mycket och sopar banan framför eleverna: ”De är inte 
vana vid att misslyckas eller vad vi nu ska kalla det.” Deltagarna instämmer däremot i 
att ihärdighet kan visa sig när det gäller att klaga när elever är missnöjda med något 
eller när det gäller att samordna kraft till att försöka ställa in lektioner när någon lärare 
är borta. Då ser elever en vinst med att vara ihärdiga: ”Om de ska ställa in lektioner 
och om någon är borta då är de super på.” 
 
Om grit är något som kan utvecklas och att det gäller att öva på utmaningar så är det 
ju något som vi lärare kan hjälpa till med, säger Mikael. Vi måste bestämma oss för vad 
vi vill, vad vi vill ha ut för sorts människor i samhället efter gymnasiet, fortsätter han. 
Vi kan inte fortsätta backa upp hela tiden. ”Jag är ledsen men vi måste ställa högre krav 
där. Punkt.” Jag tar upp vårt språkbruk när vi talar om att något är svårt, eftersom man 
med ett dynamiskt mindset istället kan se att övning lönar sig och att alla blir bättre 
när de övar. ”Jag är lite trött på begreppet svårt. Och att vi säger det, för att alla kan bli 
bättre på saker om vi övar.” 
 
 
4.1.2 Skolans styrning och dess påverkan 
 
Det sägs också att vi tappat kreativiteten i skolan, och vikten av att få leka lite lyfts av 
såväl Mikael som Johanna. Mikael tar upp att eleverna hela tiden får strukturer för det 
de ska utföra och att det ligger något i det men att det också kan bli ganska maskinellt 
och tråkigt: ”Det kanske inte blir jättekreativt.” Det framkommer att tid är en faktor 
som påverkar och som begränsar utrymmet att samtala med eleverna om deras 
utmaningar och kring hur de kan fortsätta att utvecklas. Jag tar upp att tid krävs för 
att man som lärare ska fortsätta stångas med misslyckanden: ”Jag skulle gärna stanna 
och stångas mycket mera med varje person men jag hinner inte.” 
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Vidare styrs lärare, enligt Johanna, förutom av tid också mycket av kursplaner. Det 
leder till att tiden läggs på att främst försöka beta av allt i kursplanerna på bekostnad 
av bland annat kreativitet: ”Jag tänker också på det här att det blir mycket av att du 
ska ha den här strukturen istället för att de får vara kreativa.” Johanna tror att inte 
sätta betyg på varje uppgift i en kurs är ett steg mot att elever kan börja förstå att syftet 
är att lära och inte ett enskilt betyg på varje del fram till kursens slutbetyg. Johanna 
påpekar att det är svårt att orka stångas med eleverna som inte är vana vid detta synsätt 
och säger att ”jag är på väg att ge upp nu för att jag är så trött just nu”. Mikael nämner 
att det uppstår en krock när han bråkar och inte sätter betyg på enskilda uppgifter. 
Anna tar upp att hon tror att elever egentligen är emot betygshetsen i skolan men att 
de lever i det systemet, där det gäller att prestera hela tiden, och att de kanske vill lära 
sig saker men att de kanske stoppas av att de ska få betyg. Hon säger att de kanske 
förstår ”att de egentligen lär sig bättre utan att det ska mätas mot kunskapskrav men 
att de inte orkar ta den fighten. De vill gå vidare och checkar av.” 
 
En annan påverkan som jag tar upp är olika faktorer som gör att man som lärare kan 
känna påtryckningar att sätta godkända slutbetyg. Om en elev står mellan ett F eller 
ett E kan det finnas indirekta påtryckningar uppifrån för att sätta godkända betyg: ”Det 
ska se bra ut i pappren så att vi kan marknadsföra oss och elever söker vår skola.” 
”Sedan handlar det också om faktorer som kommer av att ha en hög arbetsbelastning 
och att sätter jag ett F så kommer det efter på mig i form av tid som ska avsättas för att 
göra en eventuell prövning på kursen efter att den avslutats.” Jag säger att ”vi har ett 
system som gör att vi ska godkänna alla fast egentligen borde vi säga stopp, det här är 
inte tillräckligt”. Mikael håller med om att vi har ett sådant system. Vidare säger Mikael 
att ”det också kan vara en rektor som går in och försöker påverka läraren i en viss 
riktning och det skapar också problem”. 
 
 
4.1.3 Samhällsfaktorer som påverkar 
 
Anna tar även upp psykisk ohälsa och att unga drabbas. Hon hade tagit del av en 
undersökning som visade att framför allt ungdomar i åldern 19–24 år drabbas. Anna 
menar att det kanske beror på att man då har slutat gymnasiet och inte har fått lära sig 
att hantera eller stå ut med motgångar. I livet får vi inte allt serverat: ”Alltså man möter 
motstånd.” Anna säger att den unga personen då måste ta ansvar för sig själv och det 
har man inte fått öva på. Jag instämmer och ställer frågan om hur mycket 
självständighet vi arbetar med. 
 
Mikael tar också upp frågan om när grit egentligen behövs i vårt samhälle. Vad har vi 
egentligen behövt slåss för i vårt liv? Det är enligt Mikael så få ställen som vi behöver 
grit. Jag tar upp World Value Survey som visar att Sverige är det land i världen som 
har högst självförverkligande och inte behöver anstränga sig för överlevnad. ”Vi har 
det så otroligt förspänt.” Utifrån det ställer jag frågan: ”Vad ska de ha grit till om de 
har så mycket förspänt?” Det har också enligt Mikael blivit ett sådant kundperspektiv 
i skolan, och är elever eller föräldrar inte nöjda med elevens betyg eller prestation kan 
de anse det vara lärarens fel istället för att se att det kan bero på elevens egen 
ansträngning: ”Jag pratade med några elever som hade haft nationellt prov och det 
hade gått fullständigt fel och de sa ja men det är ju lärarens fel.” ”Och då blir det att vi 
använder grit för att gå och klaga när vi är missnöjda kunder.” 
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4.1.4 Kommande aktionsforskning 
 
Mötet avslutades med att deltagarna fick svara på frågan om vad de skulle kunna tänka 
sig att samtala vidare kring vid en eventuell kommande aktionsforskning. 
 
Johanna och jag vill ta upp hur vi faktiskt gör när vi ställer högre krav och Johanna vill 
fortsätta kring hur vi skulle kunna hjälpa till för att öka elevers grit. Anna tar upp 
frågan ”Så hur kan vi ställa högre krav men också jobba i en sådan situation med hög 
arbetsbelastning?” Mikael och jag lyfter att det vore intressant och roligt att intervjua 
elever. Mikael lyfter också vikten av att synliggöra detta och att det är ett långsiktigt 
arbete som krävs. Jag avslutar med att lyfta vikten av kollegor och att använda all den 
kompetens som finns runt omkring en för att arbeta vidare kring elevers grit. ”Sedan 
tror jag verkligen att man behöver sina kollegor i ett sådant här långsiktigt arbete, man 
behöver all den kompetens som finns omkring en på arbetsplatsen.” 
 
 
4.2 Fokusgruppsmöte 1 samt efterföljande arbete 
 
Temat för mötet var hur vi lärare, utifrån det vi dittills läst, kan förstå grit i relation till 
vår lärarpraktik. Detta är främst kopplat till den första frågeställningen: Hur kan 
fokusgruppen förstå grit i relation till sin lärarpraktik? Jag ville börja med att resonera 
kring detta för att sedan komma fram till hur vi skulle kunna arbeta framåt i vår 
aktionsforskning. Inför mötet läste vi ett antal sidor ur den första delen av boken “Grit 
– konsten att inte ge upp” (Duckworth, 2016). 
 
Mötet inleddes med att jag repeterade temat för mötet samt försökte förtydliga min 
roll som medforskare. Aktionsforskningens syfte och forskningsfrågor lästes upp för 
gruppen. Gruppen började med att resonera kring begreppet grit och hur vi kan förstå 
det som ett, som Duckworth (2016) beskriver det, utvecklingsbart personlighetsdrag. 
De flesta i gruppen var öppna för det synsättet, medan andra var mer av åsikten att ett 
personlighetsdrag är mer statiskt och inte kan övas upp. Vi kom dock överens om att 
en gemensam utgångspunkt under vår aktionsforskning kan vara att vi under denna 
process ger elever chansen att uppmärksamma och reflektera kring sin grit och att vi 
utgår ifrån att denna ihärdighet är utvecklingsbar. Vi kom även överens om vilka 
elevgrupper vi ville fokusera på och arbeta vidare med när det gäller vår 
aktionsforskning. Mötet avslutades med att jag påminde om att vi inte söker en metod 
för den perfekta undervisningen utan att vi ska försöka förstå testa och utvärdera 
forskning kring grit i vår lärarpraktik. 
 
De meningsbärande enheterna som framkom av datamaterialet kan sammanfattas i 
fyra teman: våra erfarenheter av elevers grit i vår lärarpraktik, utmanande 
uppgifter, skolans och lärarens roll samt rådande samhällsklimat och attityd till 
skolan. Jag har även valt att avsluta med en underrubrik “Inför nästa 
fokusgruppsmöte” där jag sammanfattar vad vi bestämde att göra framåt. 
 
 
4.2.1 Våra erfarenheter av elevers grit i vår lärarpraktik 
 
Fyra av fem i gruppen uttrycker att de hos sina elever under de senaste fem åren sett 
en minskad vilja att anstränga sig och kämpa. Berit säger att hon ser elever med 



 
 

 

33 

attityden ”nej jag orkar inte det löser sig sen” och att hon ser mer och mer av den 
inställningen. Ytterligare tre i gruppen instämmer. Berit tar även upp att det också 
finns ett fåtal elever som hon ser jobbar och sliter men som trots denna grit inte når 
sina mål. 
 
Helen påpekar dock att klassrummet är en situation och att olika projekt och resor är 
andra situationer och att hon upplever skillnad dem emellan. Vid olika projekt och 
resor tycker hon att hon kan se mer av att elever vid vissa tillfällen plockar fram sin grit 
vilken hon inte tidigare sett i klassrumssituationer. Helen säger att det sker när elever 
ställs inför utmaningar där de måste kämpa och där att ge upp inte är ett alternativ. 
Vidare resonerar hon kring om det kan vara så att vi ställer olika krav i en 
klassrumssituation mot uppe på exempelvis ett fjäll. På fjället kan de få två val: 
”Antingen stannar du här och blir bogserad om ett par timmar eller så biter du ihop 
och fullföljer.” Och i klassrummet menar hon att det kanske blir mer "du var ju ganska 
duktig men du borde". Under samtalet ställde jag frågan om vad vi i så fall kan ta med 
oss från fältet in i klassrummet. Helen och Johanna nämner att ställa högre krav och 
säga att ”jag förväntar mig att du klarar det här” och att låta eleverna veta att de måste 
vara modiga nog att ta språnget. De behöver våga släppa tryggheten eller snuttefilten, 
och för att ta de stora kliven behövs mod och hårt arbete.  
 
I gruppen resonerade vi även om att elever behöver känslan av att det vi gör är viktigt 
och att de även behöver få klart för sig hur de olika stegen i skolan ser ut, till exempel 
att nästkommande kurs i svenska kommer att ställa högre krav på dem än den förra. 
Mikael säger ”Jag har en diskussion med elever där jag känner att det jag försöker få 
dem att se är att det vi gör har en koppling med det verkliga livet men det existerar 
överhuvudtaget inte i deras värld. Jag resonerar med eleverna kring det här med att de 
ska kunna läsa, skriva och varför det kan vara spännande att kunna något mer när de 
går ifrån lektionen. Det känns snarare som att de tänker att det här kommer jag aldrig 
att behövs. Istället för att det finns en genuin nyfikenhet.” 
 
Helen och jag tar upp att elever mer och mer ber om återkoppling under en 
skrivprocess och Helen ställer frågan om det kan handla om att de har blivit mer eller 
mindre säkra, mer säkra att våga fråga eller mer osäkra på om de gör "rätt". Detta skulle 
kunna ses som ett bevis såväl för och emot att de har grit. Antingen biter de ihop och 
utvecklar utifrån den återkoppling de får eller så har de gett upp den egna förmågan 
att kämpa själva. Johanna tar upp att det också händer att elever säger ”jag är klar och 
jag vill inte lära mig något mer” när hon föreslår utvecklingsområden. ”Räcker det till 
ett E så är jag nöjd.” Mikael tar också upp att det finns de som sliter hårt och de som 
inte gör det och ibland lönar det sig hårt arbete direkt och ibland senare. En del sliter 
och jobbar på men det leder inte till de höga resultaten men så möter man dem några 
år senare och så har de nått höga positioner i arbetslivet. Så vi vet inte när det "lossnar” 
för dem. Vi får vara försiktiga att döma dem för den ihärdighet de visar oss för den 
bilden av eleven kan förändras. Vi ser bara tre år av dem. Ihärdigheten blir genuint 
viktig för dem om inte förr så senare. Mikael säger att grit tillsammans med andra 
faktorer kommer att löna sig i längden. Helen tar även upp de elever som inte alls visar 
grit i skolsammanhang men som gör det utanför skolan. Hon ställer frågan om det är 
något i själva klassrumssituationen som gör att ett fåtal inte alls visar någon som helst 
grit men som visar det i helt andra sammanhang, exempelvis bär flera personers 
ryggsäckar vid en vandring i fjällen. 
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Vi problematiserar också att vi endast bedömer kunskaper och förmågor i våra kurser. 
Grit eller ihärdighet borde kunna vara en förmåga som vi, även om den inte ingår i 
kunskapskraven, påvisar att såväl vi lärare som livet efter gymnasiet kommer att 
värdesätta högt.  
 
 
4.2.2 Utmanande uppgifter 
 
Gruppen resonerar vidare om att låta eleverna möta utmaningar, vilket jag påminner 
om att Duckworth (2016) tar upp som en faktor som kan öka grit utifrån och in. 
Johanna och Mikael tar upp att inom skolan har det pratats om att läraren ska lägga 
sig precis ovanför eleven dåvarande förmåga. Mikael tar upp att detta sällan motsvarar 
utmaningar vi ställs inför i livet. "När ställs vi inför utmaningar som ligger precis där 
vi är?" Vi kanske behöver utmana elever med större utmaningar för det är det som 
kommande studie-, yrkes- och privatliv kommer att ställa eleverna inför. "När 
utmaningarna i livet efter skolan kommer så kan det bli en ganska hård smäll." I vårt 
uppdrag som lärare ingår det att förbereda elever för kommande högskolestudier eller 
yrkesliv. 
 
Att lägga sig precis över i ett klassrum är som vi ser det nästintill omöjligt även om 
tanken är att vi ska individanpassa. Rent tidsmässigt är det svårt att räcka till. Detta 
kan leda till curlade och kravlöshet. Jag tar upp att det i stunden kan gå fortare att tala 
om hur eleven ska källhänvisa istället för att låta eleven söka efter informationen om 
hur hen ska göra. Med flera armar i luften som väntar på sin tur är det dessvärre lätt 
att ta genvägar som blir senvägar. 
 
Berit tar återigen upp de högpresterande eleverna som anser sig inte få den utmaning 
de behöver. Hennes erfarenhet är att dessa elever ofta säger att de inte får den 
utmaning de behöver och att skolan är "pest". Mikael invänder och vänder lite på 
resonemanget. Kan det vara så att en del av dessa elever ger upp för att de saknar grit 
i stort? Mikael säger att dessa elever kanske är vana vid att luta sig mot sin begåvning 
vilket har lönat sig till en viss nivå. Men när det kommer till en tuffare utmaning kanske 
de ger upp för att de är vana att ha det lätt för sig. 
 
Helen inflikar att det kan vara lättare för lärare som har helt nya kurser så som 
psykologi, filosofi och ledarskap än sådana de haft under en längre tid. Detta kan 
kanske av eleverna ses som goda utmaningar då de inte redan skapat sig en självbild i 
relation till ämnet. Hon menar att de kan vara mer intresserade i en ny kurs på ett 
annat vis. Som lärare kan hon då också svara elever som tycker att det är svårt att ”det 
är klart att ni inte kan det här för ni har aldrig haft kursen tidigare och det här är nytt 
för er”.  
 
 
4.2.3 Skolans och lärarens roll 
 
Skolverket krav, i alla fall när det gäller kunskapskraven i olika kurser, är lika för alla, 
men styrdokumenten uttrycker dock att skolans ska individanpassas och att 
individuella lösningar ska eftersökas. Dock verkar såväl skolledare som lärare ibland 
vara mindre benägna att gå utanför ramarna. Helen tar upp erfarenhet av detta och 
säger att det finns kollegor som menar att är det 12 uppgifter så ska det vara 12 
uppgifter och lika för alla. Helen ställer frågan om denna ovilja kan bero på lärares 
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brist på grit. Och om inte vi, lärare, har grit hur ska vi då kunna odla det hos eleverna? 
Detta gäller självfallet även om skolledning brister i grit: Hur ska kollegiet få en kultur 
där de kan odla grit? 
 
Vidare resonerar vi i gruppen om det är så att det vi gör i skolan planteras, vilket vi 
senare kan se resultatet av, eller är det livet i sig själv som träffar eleverna efter 
skoltiden och det i sig gör dem mer taggade att agera på ett annat sätt än vad de skulle 
ha gjort tidigare i skolan? Johanna tar upp att hon anser att skolan är "konstgjord"; så 
som vi arbetar i skolan jobbar man ingen annanstans. Jag flikar in att skolan blir lite 
som en isolerad ö och Johanna instämmer –”ja lite så”. Skolan ska spegla samhället 
men där har vi mer att arbeta med. Mikael säger att vi behöver göra skolan lite mer 
som livet. Istället räknar vi poäng och sätter betyg på enskilda uppgifter, vilket man 
inte gör särskilt ofta utanför skolan. 
 
 
4.2.4 Rådande samhällsklimat och attityd till skolan 
 
I gruppen samtalade vi även kring varför begreppet grit kommer i ljuset just nu. 
Sammantaget ser vi i att vi lever i en tid och i en kontext där många i vårt samhälle inte 
behöver anstränga sig för överlevnad. En del behöver säkerligen kämpa men inte 
anstränga sig. Mikael säger att människor blir bra på det de behöver och om vi i en 
större kontext får lära oss att det behöver vi inte vara bra på just nu så kommer vi 
stänga ner sådana förmågor. Därför kan vi just nu ha stängt ner grit. När behöver vi 
grit i vårt samhälle? Vi resonerar kring att vi kanske har fler elever idag än för fem till 
tio år sedan som vi ser inte har så mycket grit, kanske för att de inte behöver det. 
 
Vi pratar vidare om föräldrar och lärare som curlar och som leder till ”att de behöver 
ju inte kämpa för någonting”. Vad ställer vi för krav och vad erbjuder vi? Berit kallar 
den generation elever vi möter nu för "den bortskämda generationen". Vi kan se att 
vissa inte vill kämpa och som vi uppfattar det förväntar sig betyg i present utan 
motprestation. Vi har också erfarenhet av att vårdnadshavare också förväntar sig att 
deras barn ska få belöningar utan någon prestation, oavsett om det handlar om att 
prestera inom ett ämne eller när det gäller något utanför skolarbetet. 
 
Mikael tar upp att vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och slänga bort 
det som vi inte anser ger oss tillräckligt eller intresserar oss för att fortsätta till nästa 
konsumtion. Johanna tog upp elever som sagt att ”läser det gör vi bara i skolan så det 
behöver jag inte lägga så mycket tid på”. Vi pratar vidare om att skolan behöver elever 
och vårdnadshavare som ser och accepterar att skolan är viktig, då det handlar om att 
lära för framtiden. Det kan inte heller alltid finnas en konkret känsla av att ”det här är 
viktigt för mig just nu”. Hur vore det om de litade på att det vi gör är noga utvalt, 
förutsatt att det är det, och att det kommer att leda till en större helhet även om de 
kanske inte kan se det just precis nu. 
 
 
4.2.5 Inför nästa fokusgruppsmöte 
 
Mötet avslutandes med att vi bestämde att vi behövde fler veckor på oss till nästa möte 
och att jag skulle mejla ut förslag på datum längre fram. Vi avslutade med att påminna 
om att nästa mötestid kommer via mejl, att gruppen skulle få en lista med länkar till 
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artiklar, TED-talk och dylikt som kan användas som frivilligt stöd vid fortsatt arbete 
med elevgrupperna. 
 
Avslutningsvis kom vi fram till att vi till nästa tillfälle skulle börja arbeta med i första 
hand förståelse för begreppet grit i valda elevgrupper och att vi skulle behöva längre 
tid vid nästa fokusgruppsmöte. Vi kom även överens om att vi skulle läsa den del av 
boken “Grit – konsten att inte ge upp” som tar upp hur vi kan odla grit utifrån och in 
och att vi även kunde ta del av den del som handlar om hur grit kan odlas inifrån och 
ut.  
 
Utifrån läsningen har var och en möjlighet i den mån de kan och vill planera samt 
arbeta vidare med grit i sina elevgrupper. Gruppen kommer även att via mejl få en 
kopia på en gritenkät om de skulle vilja introducera begreppet med hjälp av den. Helen 
planerar att använda denna enkät med EK17 och deras besökande vårdnadshavare vid 
skolans Öppet hus ett par veckor fram. 
 
 
4.3 Fokusgruppsmöte 2 samt efterföljande arbete 
 
Fokus vid mötet låg även denna gång på hur vi lärare kan förstå grit i vår lärarpraktik. 
Denna gång utvidgades det till att även inkludera elever och hur vi skulle kunna låta 
eleverna möta begreppet. Detta var även denna gång kopplat till den första 
frågeställningen: Hur kan fokusgruppen förstå grit i relation till sin lärarpraktik? 
Vidare berördes även den andra frågeställningen: Hur kan fokusgruppen testa och 
utvärdera olika metoder för att öka elevers förståelse för grit? Vi fortsatte vårt samtal 
med syfte att finna ramar för fortsatt arbete i elevgrupperna. Till viss del var vi även 
inne på den fjärde och sista frågeställningen: Vilka lärdomar kan fokusgruppen dra 
inför framtiden? särskilt när vi resonerade om förutsättningar för grit. 
 
De meningsbärande enheterna som framkom av datamaterialet kan sammanfattas i 
fyra teman: elevernas förkunskaper om grit, mindset och metaperspektiv, elevernas 
syn på ansträngning och motgång samt förutsättningar för att öka elevers grit. Jag 
avslutar med underrubriken “Inför nästa fokusgruppsmöte” där jag sammanfattar vad 
vi bestämde att göra framåt. 
 
 
4.3.1 Elevernas förkunskaper om grit 
 
Flera elever i en klass som Johanna introducerade grit i och där de skulle fylla i 
gritenkäterna sa att "de aldrig hört talas om grit" tidigare. Vår uppfattning är att ingen 
av de grupper som inte stötte på begreppet i psykologiämnet säger sig ha mött det 
innan. Mikael menar att det inte är särskilt märkligt eftersom det är först de senare 
åren som begreppet florerat i media och att det är ganska nytt att vi pratar om det så 
som vi gör i vår nu i vår aktionsforskning. Berit hade pratat med sin grupp om att grit 
motsvarar deras driv och att det handlar om att kämpa. Vid vår skolas årliga "Öppet 
hus" hade Helen tidigare nämnt att hon fick intrycket att ett fåtal vårdnadshavare i viss 
mån kände till grit sedan innan. 
 
Jag nämner att jag pratat en del med elever kring deras kämparanda och att hela förra 
våren skrev jag i på tavlan under mina lektioner med SA17 att de skulle "Kämpa, bita 
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ihop och göra" samt "ställ gärna frågor". Vid varje examination där de skulle resonera 
kring något stod texten "Ju mer du resonerar desto bättre blir du!" Jag ville poängtera 
vikten av att använda tiden väl och att ansträngning lönar sig. 
 
 
4.3.2 Elevernas mindset och förmåga till metakognition 
 
Johanna tar upp en elev till diskussion som tre av oss i gruppen undervisar, en elev 
som vi uppfattar ofta låser sig och säger sig "inte fatta någonting". För det allra mesta 
går det dock väldigt bra och elevens prestationer uppnår de högsta kunskapskraven. Vi 
tänker att elever ganska ofta är fast i en föreställning om hur de är vilket inte alltid 
stämmer. Denna inställning kan dock leda till självuppfyllande profetior. Kanske kan 
detta kopplas till statiskt mindset där elever tenderar att uppfatta sig på det ena eller 
andra sättet istället för att se sin utvecklingspotential och vad som kan vara 
situationsbundet. För att se att man är utvecklingsbar och påverkas av olika situationer 
krävs ett dynamiskt mindset, då kan man förstå att ens förmågor och kunskaper kan 
utvecklas. 
 
Mikael tar upp att han ser det som ganska mänskligt, särskilt i yngre åldrar, att 
kategorisera sig på det sättet, och Johanna inflikar att elever kanske också fått det 
inpräntat eller bekräftat i skolan att det är på så sätt eller att eleverna åtminstone 
uppfattat det trots kanske andra intentioner av exempelvis lärare. Jag tar upp en egen 
situation från årskurs fem då jag vid ett så kallat kvartssamtal fick höra att jag har svårt 
för matematik, vilket jag inte själv hade upplevt eller förstått. Efter den dagen satte jag 
på mig min "jag-kan-inte-matte-kofta" vilken jag först på senare år lyckats slita av mig. 
Jag är säker på att det inte var lärarens avsikt. Det kan också vara så att jag endast 
minns meningen lösryckt från sammanhanget. Språket vi använder till våra elever kan 
ha en oerhörd påverkan i såväl positiv som negativ riktning. Johanna säger att "och då 
tror eleven att det är så och så försöker hen inte ens". Vi tror att detta delvis kan 
förklaras med att de har och jag hade ett statiskt mindset. De tror att vissa kan 
exempelvis språk och matematik ”men jag kan inte”. Då kan de inte heller lära mig och 
de vill inte ens försöka. Vi diskuterar i gruppen att detta kan var en del av det 
Duckworth tar upp när det gäller att känna hopp, hopp om att du själv kan förändra 
din morgondag till något bättre genom handling. 
 
Förutom ett dynamiskt mindset krävs förmåga till metakognition och att man kan 
hantera sina tankar. Jag tar upp att jag i SA17 pratade om att kunna bryta sina tankar 
när vi resonerade om grit. Vi pratade om att kunna bibehålla sitt fokus när tankarna 
drar iväg åt en annan riktning. Om man tankar på vad man ska göra i helgen kommer 
måste man kunna lära mig släppa det och gå in i sitt fokus igen. Jag upplevde det som 
att många i gruppen inte förstod vad jag pratade om. "Va! Ska man kunna stoppa sina 
tankar!" Det såg ut som att det var "helt främmande för dem" och att de bara följer med 
sina tankar "hejvilt och vart som helst". Ska vi kunna arbeta vidare med grit måste de 
lära sig att ta kontroll och bestämma sig för att slutföra det de ska. 
 
Att ta kontroll över sina tankar är klurigt och det måste vara svårare för våra elever än 
för oss, menar Mikael. Han tror att i en tid där elever växt upp med flera fokusbrytare 
så som mobiltelefoner och annat måste det vara problematiskt för en elev att sätta sig 
i ett metakognition. "Att se att det är så här jag gör när jag sätter mig för att läsa. Jag 
tittar på mobilen 13 gånger under tiden jag läser texten och det blir jag medveten om 
att jag behöver förändra för att få ett bättre fokus". Kanske är de inte heller rent 
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kognitivt där ännu; de har kanske inte alls ännu förmågan att kunna se sig själva 
utifrån.  
 
 
4.3.3 Elevernas syn på ansträngningar och motgångar 
 
Att inte vilja anstränga sig skulle kunna höra ihop med att eleven inte tror sig kunna 
bli bättre på något de har fått för sig att de inte kan. Varför anstränga sig om man ändå 
inte kan bli bättre på något? Lärande tar tid och olika mycket tid i anspråk av flera olika 
orsaker. Vi pratar om att vissa elever är snabba vid vissa tillfällen och mer långsamma 
vid andra. 
 
Mikael menar att elevernas tänkande och förståelse för hur olika saker hänger samman 
förändras mycket med erfarenheter och därmed tiden. Har vi tur förstår de hur deras 
ansträngningar hänger ihop med deras prestationer innan gymnasietiden är slut. I 
Duckworth kan man läsa om extremnötare som är orädda för sina misstag och som 
förstår att de kan vara dåliga på något men att de kan nöta in saker. 
 
Jag tar upp en elev som jag har tolkat inte vill anstränga sig för att antingen inte visa 
att han tror att han inte kan eller att han vill dölja det. Jag tror dock bara hans 
prestationer blir lägre för att han inte anstränger sig. Johanna säger att det är just det 
här med att nöta saker; de vill inte, och det finns många som ger upp om det inte går 
bra på en gång. För att orka något måste du lyckas med något menar Berit. "Klarar du 
lite grann så kommer du att vilja mer." Ett problem Berit ser i matematiken är att har 
du inte grunderna med dig blir det svårt att fortsätta nästa matematikkurs för tiden att 
repetera bakåt finns inte. Hon ser elever som lär in i ett snabbt tempo till proven men 
att det inte håller i längden, då denna kunskap inte är djupt förankrad utan mer en 
utantillkunskap. De har mer lärt sig för stunden. Det finns alltså de som sliter och 
jobbar men som ändå inte når kunskapskraven, vare sig de lägre eller de högre. ”Du 
måste kunna lite grann för att få den inre motivationen att fortsätta men det går inte 
att börja där om du saknar en bit. Det är det som är så svårt”, säger Berit. De kan ha en 
hög grit, men det räcker inte; de sliter och jobbar men tar sig inte längre. ”Kanske är 
det också ett resultat av att vi är snälla", säger Mikael. ”Kanske skulle den här eleven 
och andra inte klarat föregående matematikkurs och fått godkänt slutbetyg?” 
 
Johanna inflikar "men de ger inte upp, även om de inte lyckas så ger de inte upp för 
det handlar väl inte alltid om att lyckas utan att inte ge upp?” Jag tar upp att det är just 
där som vi kanske kan försöka hålla fast vid eller fånga upp ett intresse som Duckworth 
också tar upp som en viktig komponent för att öka sin grit. Duckworth skriver även att 
vi ska en miljö för lärande där hårt arbete belönas. Kanske är det så att vi ännu mera 
behöver belöna dessa elever för deras hårda arbete som kan gynna dem även inom 
andra områden i framtiden.  
 
Vi ser även elever som inte vill utveckla sina arbeten eller andra prestationer utan är 
nöjda med minsta lilla. "Räcker det här för ett E?" och "Hur många ord måste jag 
skriva?” är frågor som vi relativt ofta hör. Jag tycker att jag har flera elever just nu som 
verkar tänka att ”äsch jag är glad att jag får ett E, jag orkar inte göra så mycket, jag har 
ingen lust" fast att jag ser att det finns mer potential, som en elev Johanna och jag har 
gemensamt som inte för sitt liv vill testa något som är lite mer utmanande. Det är 
stängd dörr hela tiden och det är jättesvårt att försöka glänta på den där dörren. 
Johanna nämner en situation nyligen där hon berättat hur han kan utveckla sina 
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meningar som oftast består av subjekt och predikat och något litet mer. "Han äter sylt" 
och inget mer. Han vill inte utveckla sina meningar överhuvudtaget, och det är samma 
sak i engelskan. "Han vill nog inte. Det är svårt. Han verkar nöjd som det är." 
 
Varför är det så? Mikael tar upp att det är många olika delar en lärare ska slåss med, 
och om elever lever i en kontext där det inte är särskilt coolt att vara duktig är det tufft. 
Om eleven blir positivt bekräftad i okunskap eller i sitt smitande är det oerhört svårt. 
Jag frågar Mikael om detta även syns på Teknikprogrammet där vi har relativt höga 
antagningspoäng och där man då skulle kunna anta att det är något bra att plugga. 
Mikael säger att det finns där i alla fall i hans ämnen svenska och engelska. Han menar 
att det är grabbigt och att främst killarna inte tycker att det här är något de ska hålla 
på med. ”Varför ska vi läsa litteratur eller tänka på saker som hände förr i tiden eller 
på sådant som kanske är påhittat och inte direkt sant?” För dem blir det ointressant, 
meningslöst och fånigt. De som vill utrycka någonting annat gör det i smyg och 
kommer fram efteråt och säger att ”det här är ganska intressant ändå och jag ser det 
här...”. Mikael säger: ”De vill att jag i skymundan ska bekräfta och se att de tycker något 
annat.” Berit framhåller att det också kan vara så att dessa elever finner just detta svårt.  
 
Mikael säger att han tror att har man grit så behöver man inte skapa sig andra 
förklaringsmodeller där man raljerar eller driver kring denna kunskap utan istället ser 
det som en utmaning man väljer att gräva sig djupare in i. Men "det är kanske få som 
gör det". Vi resonerar kring om det kan vara så att de med hög grit väljer att kämpa på 
och hanterar svårigheter genom att ta sig an dem. Johanna säger att det kan vara svårt 
att stå för att man vill något i grupp där gruppen uttrycker något annat. Eleverna vill 
inte visa för de andra att de vill. Mikael inflikar att det kan också vara så att de tycker 
att det är svårt men att olika elever hanterar svårigheter på olika sätt. ”Samma elever 
kommer till mig i matematiken och visar på hög grit”, säger Berit. Eleverna "har 
verkligen fokus och jobbar, jobbar, jobbar".  
 
Jag tar upp om status på olika ämnen i olika program kan påverka, t.ex. att om en elev 
går teknikprogrammet så är teknik och matematik viktigare än engelska och svenska. 
Berit menar att det också kan bero på intresse från början. Har en elev sökt 
teknikprogrammet har hen redan ett intresse av teknik och matematik och att hon 
känner igen samma sak när samhällsvetarna kommer till matematiken. Jag ställer då 
frågan om hur vi får dem att anstränga sig och kämpa även där de till en början inte 
känner samma intresse och engagemang. Det skulle gynna dem själva. Mikel tror att 
lärare också bekräftar att deras ämnen är de viktigaste och kanske ifrågasätter eller 
bekräftar att en elev på samhällsvetenskapsprogrammet till exempel har svårt för 
matematik. En lärare kan säga: ja, men det här kommer du inte behöva i framtiden”, 
samtidigt som lärare på teknik kanske säger: ”Jag har klarat mig så här långt utan att 
läsa en enda bok.” Om samtalet bland kollegor låter på det sättet inför elever så kan 
det bli svårt för eleverna att bryta liknande tankebanor. 
 
Vi resonerar vidare kring elevers känsla av nyttan av det de gör i skolan och som kan 
kopplas till deras ansträngningar. Om man bara tänker på nyttan är det ganska mycket 
som vid en första anblick kan plockas bort. Vi som lärare bör istället tänka och 
förmedla att allt vi gör förändrar vårt tänkande och vår hjärna. "Om vi blir bra på de 
här grejerna vad ger det oss för möjlighet att tänka vidare? Hur kan det utveckla vår 
hjärna?" Ju fler fält jag har ett hum om, desto fler saker kommer jag att kunna hantera" 
säger Mikael. Det är ett sätt att angripa kunskapande. Jag tar upp att de ska lära för 
livet och att i arbetslivet måste allt göras även om det kanske inte alltid känns 
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stimulerande och givande. Vi ska inte behöva bevisa nyttan i varje liten del, utan vissa 
saker måste man också bara göra. 
 
Gruppen tar också upp att när vi pratat med eleverna om grit tar de även upp tillfällen 
utanför skolan där de anser sig ha grit i olika grad. Det är inte ovanligt att de sagt att 
inom deras idrott eller andra fritidsintressen har de mer driv och anstränger sig mer 
för att de tycker att det är roligt. Men om de har driv någonstans borde det vara rimligt 
att anta att det kan övas upp även i skolan i stort eller inom fler ämnen i skolan. Jag 
säger att om de kan se att de har kämparanda i ett visst ämne eller situation så borde 
de kunna förstå att de kan använda den även i andra sammanhang. Berit menar att 
tonårstidens ombytlighet kan försvåra detta, eftersom deras intressen kan ändras från 
år till år. Tjejer som exempelvis spelat innebandy hela högstadiet lägger av i gymnasiet. 
För att koppla det till Duckworth säger hon att elever som håller fast vid sina 
fritidsintressen under skoltiden är de det går bäst för. Mikael tar upp att det också är 
ett sökande för att de är osäkra på vilka de är. ”Och så ska jag som lärare vara någon 
som måste arbeta med detta. Det är så mycket som hänger samman och som gör det så 
svårt.” 
 
 
4.3.4 Att skapa förutsättningar för grit 
 
Jag lyfter i gruppen att jag tror att många är fast i att tro att talang är det som räknas 
och det som behöves för att bli bra på något, så hur ska vi då få elever att utveckla grit? 
Duckworth (2016) tar upp att det som behövs hos individen själv är intresse, en vilja 
att öva, känna syfte och hopp. Vidare behövs det utifrån de som uppmuntrar grit; det 
kan vara en förälder, tränare eller lärare. Det behövs en spelplan för grit och en 
gritkultur. 
 
I gruppen resonerar vi om vikten av att vara krävande och stöttande ledare, att ha det 
som Duckworth (2016) kallar ett vist ledarskap. Mikael tar upp att det i boken finns 
många förebilder som berättar hur de utvecklats på bästa sätt. Johanna tar upp 
exemplet där en pappa säger nej till att avbryta en träning när sonen inte vill. "Nej du 
åker inte hem. vi gör inte så." Det är en svår balansgång att kräva och stötta. Samtidigt 
lyfter Mikael att hans föräldrar inte ställt dessa krav utan mer ”nej men känns det inte 
bra så gör något annat”, samtidigt som han säger sig kämpat ganska hårt för att klara 
saker och att han haft en vilja att förstå kluriga saker. Frågan är om hans grit kom 
inifrån och ut eller utifrån och in. Jag upplever inte heller att jag haft några krav alls 
från mina föräldrar och har också kämpat en del. Kanske har jag gjort det för att 
uppfattas som en lyckad person i andras ögon? Jag säger att jag tycker att det vore 
spännande om en elev efter denna aktionsforskning går hem och av sina föräldrar 
kräver att de ska ställa högre krav på dem och/eller ge mer stöttning. 
 
Vi frågar oss om vi lär oss grit av obarmhärtiga krav på oss eller om växer ihärdigheten 
växer fram när vi får stöd och omtanke, eller om det kan handla om en kombination? 
Mikael nämner att det vore bra om fler lärare arbetade tillsammans med elever, då vi 
har olika sätt att förhålla oss, vilket passar olika elever olika bra. I grunden vill vi 
samma sak, att de ska utveckla något, men vi hanterar eleverna på olika sätt, vilket kan 
vara en jättevinst i sådant här sammanhang för det är också svårt att vara allt detta 
ensam. En del kommer att känna att en viss grad av krav är svårare att hantera än 
andra och en del kommer att behöva ha mer stöttning. Det vore bra om vi hade 
strukturer där eleverna fick möta fler lärare samtidigt. 
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Vi pratade också om hur vi får klassrummet till en plats där det är bra att kämpa. 
Mikael tar upp fotbollstränaren som skapar en gritvänlig kultur och menar att vi som 
lärare också kan eftersträva detta och om du har ett antal informella ledare bland 
eleverna som är starka har du lättare att skapa denna kultur. Han nämner också vikten 
av gruppen, för även om varje individ själv kan utvecklas kan vi förstärka effekten om 
gruppen är med. Det blir lättare att skapa och förändra kulturer tillsammans. Berit tar 
upp att sådana klassrum redan finns och då nämner jag att när vi har dessa positiva 
lärkulturer får vi hjälpas åt med att sprida dem till andra ämnen och klassrum. Vi bör 
signalera att det är viktigt att kämpa och lära sig saker även om det inte är matematik 
på Teknikprogrammet utan även i svenskan, likväl som att matematik är viktigt för 
samhällsvetare. 
 
Men återigen lyfter vi det samhälle som speglar skolan och som kanske också måste 
förändras för att vi ska kunna bygga gritkultur i skolan eller så är det där vi påbörjar 
arbetet som får effekt på sikt? Mikael tar upp att vi idag hypar till exempel influencers 
som egentligen kanske inte är så bra på något men som är roliga eller snygga. Om de 
lär sig att det är det som behövs så behöver vi kanske inte ens prata om grit. 
 
 
4.3.5 Inför nästa fokusgruppsmöte 
 
Vi kom fram till att var och en planerar och arbetar med valda elevgrupper på det sätt 
man vill och i den omfattning man kan. Det handlar i första hand om att tala om vikten 
av ansträngning och att öva, att inte ge upp, att behålla fokus. En del av oss ville låta 
eleverna möta mer om grit genom att läsa utdrag ur boken eller andra texter och andra 
genom att låta dem se TED-talk av Duckworth (2013) där hon relativt kortfattat 
försöker förklara sin forskning om grit. 
 
När det gäller att för eleverna läsa utdrag ur boken resonerade vi om att läsa del 2 "Att 
odla grit inifrån och ut" och del 3 "Att odla grit utifrån och in". Det kan vara intressant 
för eleverna att se sin egen utveckling i del 2 men det kan också vara intressant att börja 
i del 3 som handlar om vad exempelvis lärare kan bidra med för att sedan gå över till 
vad de själva kan göra för att utveckla sin grit. Jag lyfte även vikten av kapitel 3 i del 1 
där Duckworth (2016) tar upp att ansträngning räknas dubbelt och att genom 
ansträngning blir talangen till skicklighet och samtidigt blir skickligheten produktiv. 
Flera olika aspekter vägdes in och vi kom överens om att var och en av oss gör sina 
egna bedömningar av vad som passar den enskilda elevgruppen bäst. 
 
Mötet avslutades med att jag tog upp att det kommer att skickas ut ett mejl med förslag 
på tider för nästa fokusgruppsmöte. 
 
 
4.4 Fokusgruppsmöte 3 samt efterföljande arbete 
 
Fokus vid det tredje mötet låg på hur vi lärare dittills låtit eleverna möta och förstå 
begreppet, denna gång mer kopplat till den andra och tredje frågeställningen: Hur kan 
fokusgruppen testa och utvärdera olika metoder för att öka elevers förståelse för grit? 
och Hur förstod elevgrupperna fokusgruppens arbete. Fokus låg på elevernas 
upplevelse. Vidare berördes även den första frågeställningen: Hur kan fokusgruppen 
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förstå grit i sin lärarpraktik? Till viss del var vi även inne på den fjärde och sista 
frågeställningen: Vilka lärdomar kan fokusgruppen dra inför framtiden? 
 
Mötet startade med att jag sammanfattade vad vi resonerat kring de senaste mötena 
och stämde av med gruppen om vi kunde fortsätta med att stämma av vad vi gjort i 
grupperna och vad vi hittills kan se utifrån det vi har gjort. Det visade sig att Berit hade 
samtalat kring grit med elever i NATE17. Johanna och jag hade arbetat med SA17, 
Helen och jag med EK17 och Mikael med NATE16. SA17, EK17 och NATE16 hade fått 
ta del av olika har TED-talks, artiklar, utdrag samt producerat egna texter utifrån 
insamlat material. 
 
Eftersom detta fokusgruppsmöte blev mer av ett avstämningsmöte om hur vi arbetat 
hittills finns inga direkta meningsbärande enheter, utan istället har jag valt två mer 
redogörande underrubriker: "Lärarnas arbete om grit i elevgrupperna" samt "Lärare 
och elevers reflektioner i samband med arbetet om grit". Jag avslutar denna del med 
underrubriken “Inför nästa fokusgruppsmöte”, där jag sammanfattar vad vi bestämde 
att göra till nästa fokusgruppsmöte. 
 
 
4.4.1 Lärarnas arbete om grit i elevgrupperna 
 
Det Berit gjort i sin grupp, NATE17, under dessa veckor i kursen matematik 4 är att 
hon vid ett par lektioner samtalat med eleverna om vikten av ansträngning i mer 
allmänna ordalag. Hon har också pratat om att grit handlar om ett inre driv och 
ihärdighet. Eftersom Berit gick med i aktionsforskningen på premissen att göra det hon 
skulle mäkta med  blev hennes arbete någon mindre i omfattning. Berit säger att när 
hon sett ett behov i gruppen har hon återigen påpekat vikten av ansträngning. Berit 
säger dock att i hennes grupp kämpar och sliter de allra flesta nästan alltid.  
 
Helen introducerade EK17 till begreppet vid höstterminens Öppet hus och vi båda 
fortsatte i februari i kursen ledarskap och organisation samt psykologi 1. Eleverna fick 
då utifrån två kortare TED-talk av Duckworth (2013) och Dweck (2014) skriva enskilda 
texter. Duckworth sammanfattar och förklarar i TED-talket sin forskning kring grit och 
Dweck förklarar hur hon ser på vår förmåga att förbättra oss. För att förbättra våra 
prestationer behöver vi enligt Dweck ett dynamiskt mindset och använda oss av 
uttrycket "the power of not yet". Med "the power of not yet" menar Dweck att istället 
för att underkänna en prestation borde vi tala om att eleven inte är där ännu men att 
vi är utvecklingsbara och kan öva oss framåt. De frågor eleverna besvarade var 
"Redogör för de tankar och kunskaper du nu stött på kring grit och ett dynamiskt 
mindset" samt "Vilken nytta kan du/vi ha av detta?"  
 
EK17 fick därefter möjlighet att plocka upp och utveckla sin text om grit i kursen 
psykologi 1 i delmomentet biologisk psykologi. De fick vid ett lektionstillfälle i mars 
utifrån sina tidigare texter om grit samt utifrån artikeln av Nylander (2017) diskutera 
nyttan av att ha kunskap om grit och om hur de kan öka sin grit. Eleverna 
sammanfattade sedan skriftligt det viktigaste från sina diskussioner. I momentets 
avslutande resonemang hade eleverna möjlighet att välja aspekter om grit i sin text. De 
frågor de besvarade var: På vilket sätt kan kunskap om det biologiska perspektivet vara 
viktigt för individ, grupp och samhälle? Resonera, motivera, exemplifiera och 
problematisera! I det avslutande resonemanget relaterades grit till det biologiska 
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perspektivet då det enligt Duckworth (2016) till viss del anses vara ett medfött 
karaktärsdrag. 
 
I april fick EK17 möjlighet att återigen använda sina tankar och kunskaper om grit i 
relation till filmen "Remember the titans" (2000) i ledarskapskursen med Helen. 
Filmen utspelar sig i USA på 70-talet i en stad med rasmotsättning, där 
skolmyndigheten beslutar att bidra till integration genom att stadens två fotbollslag, 
den ena med bara vita pojkar och den andra med bara svarta, ska slås ihop.  Tränarna 
kommer snabbt överens. Till en början har de unga spelarna svårt att acceptera 
varandra men med tiden uppnår laget stora framgångar i seriespelet (Svensk 
filmdatabas, u.å.). De frågor Helen ställde enskilt till eleverna var: Vilka normer för 
laget och grupperna bidrar till att de presterar effektivt? Testa att koppla till GRIT både 
på grupp och individnivå samt tror du att en grupp kan skapa GRIT även om individen 
själv säger sig ha ett lågt GRIT? Utveckla ditt svar. Hur kan det i så fall ske? Frågorna 
besvarades skriftligt.  
 
Johanna och jag visade samma TED-talk av Duckworth och Dweck för SA17. Vid mitt 
pass fick de samtala i grupper utifrån vad de sett och göra enskilda mindmaps, ett för 
varje TED-talk. Vid Johannas pass fick de därefter skriva individuella texter kring 
frågorna: Beskriv de tankar och kunskaper du hittills fått om grit!, Vilken nytta kan 
du/vi ha av detta? och Hur kan du försöka utveckla din grit?.  
 
Mikael började med att berätta vad han och NATE16 i kursen engelska 7 hade gjort 
inom området grit. Gruppen fick även de först se de två kortare TED-talks av 
Duckworth (2013) och Dweck (2014). Därefter fick gruppen läsa två artiklar som 
handlar om hur skolan och lärare kan arbete för att öka elevers grit. Efter det samtalade 
eleverna i grupper om vad de kan förstå av det de mött och vad det kan ha med dem 
att göra. Mikael lät eleverna därefter skriva enskilda texter utifrån det de stött på om 
grit. Momentet avslutades alltså med enskilda examinerande texter. De frågor eleverna 
besvarade var: Describe the thoughts about grit that you have recently met. What use 
might there be for us humans to know about this? Discuss what the ideas about grit 
have to do with you and what you are ready to do to master your grit. 
 
 
4.4.2 Lärare och elevers reflektioner i samband med arbetet om grit 
 
I Berits grupp NATE17 har det inte framkommit några reflektioner från elevernas sida 
i samband med arbetet om grit. Det finns inte så mycket att säga, enligt Berit, eftersom 
de flesta kämpar och arbetar hårt i hennes grupp, men det finns ett par som är lite för 
slöa. När det gäller Berit själv har hon uttryckt att eftersom hon ser elever, framför allt 
en, som kämpar och sliter men som ändå inte når sina högt uppsatta mål kan det vara 
så att grit inte räcker utan att det behövs något mer. "Du kan slita ihjäl dig men du når 
inte ett A i alla fall. Och så finns det de "som jobbar, jobbar, jobbar och som ändå inte 
ens når E". Denna elev hade uppnått kraven för C på senaste matematikprovet men 
"var djupt missnöjd". Jag ställde frågan kring om man kan veta om de övar på rätt sätt 
eller inte. Den frågan lämnades obesvarad av gruppen. Syftet med frågan var att 
synliggöra den precisa återkoppling som Duckworth (2016) och Hattie (2012) talar om 
och som är viktig för att fortsatt övningar ska leda till de resultat man önskar. 
 
Helen tar upp tillfället vid Öppet hus där eleverna först fyllde i gritenkäten kopplat till 
skolarbete och därefter kopplat till en fritidsaktivitet, ofta en sport. Helen trodde det 
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skulle bli en tydlig skillnad men det blev det inte som helhet. Helen tar också upp att 
det blev lite känsligt då hon bad dem säga sitt resultat till henne; eftersom man vill ha 
grit var det lite tufft för de som hade fått ett lågt resultat. Däremot såg hon att killarna 
fick en högre grit på sitt fritidsintresse än i skolsituationen, medan tjejerna inte hade 
denna skillnad. Helen tror att tjejerna i EK17 inte har några fritidsaktiviteter eller att 
de nyligen slutat med exempelvis fotboll och innebandy. Helen tycker att hon ser grit 
som fenomen i vissa sammanhang och hur det uppkommer i för eleven okända 
situationer. Helen tror att det blir synligare i okända situationer i skolarbetet, när 
elever ställs inför nya projekt och nya utmaningar. Vidare tar Helen upp en situation i 
Kenya, dit elever som ansökt och valts ut får resa på en tre veckors volontärresa, där 
något oväntat dök upp som fick de fem killarna i den gruppen att se det som det bästa 
som kunde hända, medan två av de tre tjejerna bröt ihop. Dock kom tjejerna ganska 
snart att byta inställning och ansluta sig till killarnas inställning.  
 
En annan situation Helen plockar upp i sammanhanget är när EK17 och SA17 skulle 
kontakta företag på annan ort för att be om att få intervjua dem. Vid denna situation 
såg Helen att de som visade framfötterna inte var desamma som kanske presterar bäst 
på mer traditionella uppgifter. De som tog tag i arbetat och ringde samtalen i 
grupperna var de som inte är vana att lyckas i skolan. Helen menar att det här är 
intressant för då kan det innebära att i alla grupper där det finns starka individer 
kommer de andra att färgas. Det betyder att om en person eller fler har grit från början 
kan man färga andra i en grupp, vilket innebär att läraren bör utgå ifrån de som har 
det. Då kan en annan i just den situationen och gruppen få grit av de andra. Frågan blir 
om de kan ta med sig detta in i en ny situation eller är det bara när det finna andra med 
grit i gruppen som det kommer att öka? Helen säger att man skulle formulera uppgifter 
efter de med grit för att få med de andra och att uppmuntra deras ihärdighet inför 
andra elever. När jag ställer frågan om hon tror att eleverna kan ta med sin grit från en 
situation till en annan tror hon att någon i så fall behöver påtala detta och säga något i 
stil med att den som förra gången visade prov på att klara utmaningen ska försöka 
plocka fram samma ihärdighet nu: "Du nu plockar du fram det där du visade uppe på 
fjället eller när du stod inför klassen och trodde att du inte skulle klara det". Helen 
avslutar med att hon känner att begreppet förvirrar henne mer och mer då hon stöter 
på det i så många olika sammanhang, oftast utanför skolans ordinarie lektioner och 
undervisning. 
 
När Johanna påbörjade sin del i arbetet bad hon eleverna i SA17 sammanfatta vad de 
gjort med mig, i kursen psykologi 1, tidigare. Johanna har också satt upp tavlan med 
definitionen av grit, i det klassrum hon alltid träffat SA17. Vid ett par tillfällen kan hon 
se att eleverna sneglar mot tavlan och liksom suckar och tänker "nu måste jag jobba". 
Johanna får också uppfattningen att de tänker att det där är något skolan får arbeta 
med och de verkar inte se att de kan utveckla sin grit. Hon tycker att det lät som att de 
bara tänkte skola när de sammanfattande vad de gjort med mig. Johanna säger att hon 
försökte leda in dem på innebandy och sådant som hon vet att några av dem pysslar 
med utanför skolan och då låter det på ett annat sätt, men hon uppfattar att de ännu 
lägger detta utanför sig själva. Vi upplever båda jag och Johanna att SA17 har en 
gritkultur där det är bra att plugga och att kämpa och vi upplever att den kulturen har 
utvecklats från årskurs ett, medan eleverna tycker att de haft den hela tiden. Johanna 
säger att det kanske beror på åldern, att de är unga. Johanna upplever också att många 
har grit men att de kanske inte ser det som just det. Jag tillägger att det var enkelt att 
komma igång med uppstarten av grit och att det blivit en grupp där de allra flesta 
relativt snabbt kommer igång och jobbar med det de ska. 
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Mikael ser att det verkar som att de flesta eleverna i hans grupp anser att det vore bra 
om skolan arbetade mer med grit, men att de har svårt att se sin egen del i att påverka 
sin grit i positiv riktning. Han anar också att de flesta anser att bara de är intresserade 
av något eller är passionerade så kommer de att kämpa. Mikael tolkar det däremot som 
att de med grit även har det i de stunder då intresset saknas. Det är en elev i Mikaels 
elevgrupp som kommer fram efteråt och vill försöka förstå mer och som är nyfiken. Jag 
nämner att det är spännande och glädjande att det finns elever som inte fullt ut bara 
köper resonemanget om grit eller även om de inte gör det fullt ut ser att detta kan ge 
något, vill veta mer och som inte kritiserar förrän han åtminstone vet mer. Mikael 
nämner också att det här är en elev som han uppfattar har en god grit och som hanterar 
motgångar konstruktivt. 
 
Jag har i den undervisningssal jag möter EK17 i även där en grittavla som jag på 
lektionstid tar ner från väggen och ställer framför dem så att alla kan se den. EK17 har 
under tre veckor arbetat med att redogöra för olika aspekter av kognitiv psykologi, 
vilket sedan skulle avslutas med en mer resonerande skriftlig examination. Momentet 
var planerat så att om eleven ansträngt sig under lektionstid och följt planeringen 
bedömde jag att de inte nämnvärt skulle behöva anstränga sig utanför lektionstid inför 
examinationen. Jag upplevde att kanske hälften av gruppen, främst tjejerna, 
ansträngde sig på lektionstid. Vi hade i slutet av den tredje veckan även lyft grit och de 
introducerades med hjälp av TED-talken och presenterades för en skrivuppgift. En del 
av gruppen, främst tjejerna, protesterade mot lektionsuppgiften och menade att de 
aldrig skulle hinna. När jag poängterade att denna text inte enskilt skulle 
betygsbedömas utan introducera något nytt var det som att det lossnade för 
åtminstone de flesta av dem. Jag tolkar det som att de känner betygshets och att det 
låser sig och de tänker ”Hur ska jag kunna prestera A på 20 minuter?” Hur kommer 
det sig att de tänker så fast jag vid flera tillfällen i såväl tal som text förklarar syftet? Är 
jag inte tillräckligt tydlig eller går de i en skola där allt testas av och där det inte finns 
möjlighet att lära? 
 
När jag läste igenom deras texter slogs jag av att flera skrivit att de själva behövde bli 
bättre på att anstränga sig och att de kunde relatera till grit. På måndagen efter fick de 
i uppdrag att under sin idrottslektion öva på de kognitiva begrepp som de skulle utgå 
ifrån på torsdagens examination. Jag upplevde att deras insikter från fredagen var som 
bortblåsta. Några kommentarer på idrottslektionen var ”nej inte nu igen” och ”det är 
ju inte förrän på torsdag". Främst kom dessa kommentarer från killarna. Nu hade 
visserligen grit endast introducerats på fredagen men jag upplevde det ändå märkligt 
att på måndag morgon inte kunde se hur det hade med deras insats att göra. Helen 
kom med förslaget att EK17 skulle ha fått skriva som en träningsdagbok men utifrån 
hur de ansträngt sig under momentet istället, för att själva se hur de arbetat och om 
och hur det eventuellt lönat sig. Jag tar upp att jag upplever att det i EK17 bland tjejerna 
finns en god grit när det gäller skolarbetet men att främst killarna lätt tappar fokus och 
gör något helt annat än det som planerats. 
 
Vi i fokusgruppen diskuterar vad som menas med att lyckas och att det kan ha olika 
innebörd för olika situationer och personer. För en del innebär det ett A på varje 
delmoment i kursen och för en del att utvecklas och bli bättre på en enskild del. Helen 
tar upp att synen på att lyckas kan krocka med elevernas syn och föräldrars 
förväntningar. Johanna frågar om det kan vara så att SA17 inte anser sig ha grit för de 
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har inte A i allt? Berit säger att det beror på vilka mål de har för det är lite jobbigt att 
se elever som verkligen kämpar och vill nå ett A eller B men som når D på sin höjd. 
 
Vi diskuterar även vad skola är. Mikael tar upp frågan när vi pratar om att vi i kurserna 
inte anser oss ha tid att prata om sådana här saker eftersom det tar tid ifrån kursens 
centrala innehåll. Mikael säger att kanske skulle samtal om grit och kämparanda vara 
ett första steg för att eleverna överhuvudtaget ska kunna tillägna sig det centrala 
innehållet, men konstaterar att det finns väldigt dåligt tidsutrymme för frågor som 
dessa. Berit lyfter återigen att i hennes grupp finns inte behovet, eftersom alla kämpar, 
men jag poängterar att vi tidigare nämnt att vi i sådana grupper kan hjälpas åt att 
istället föra över samma kämparanda till andra situationer, ämnen och lektioner. 
Helen anser att skolan är för styrd av styrdokument och att hon oftare vill gå utanför 
ramarna för att det är svårt som enskild lärare i varje klassrum med varje grupp att 
skapa uppgifter som utmanar elever på det här sättet. 
 
Vidare resonerar vi om olika kunskapskrav och elevers förståelse för vad som krävs av 
dem. Vi upplever att de ofta jämför sig med varandra och förutom att de behöver grit 
behöver de förstå vad som krävs av dem. Helen tar upp att det kan vara lättare för 
eleverna när det gäller geografin där det finns mer hårda fakta att redogöra för än när 
de ska utveckla sitt nyanserade tänkande i filosofi. Jag tar upp att på ett sätt skulle det 
vara lättare att bara låta eleverna redogöra för psykologiska teorier med faktaprov för 
då kan eleverna lättare direkt se att en annan elev har svarat mer än mig och därför 
fick bättre resultat. Johanna tar upp elever som jämför antal sidor de skrivit med någon 
annan som skrivit mindre mängd ord men ändå får ett högre resultat. Det är klurigt, 
och vi tror att de måste förstå vad som förväntas av dem för att kunna anstränga sig åt 
rätt håll och på rätt sätt. Helen nämner att hon vid enskilda uppgifter precis som 
Johanna, Mikael och mig börjat använda godtagbart eller mer än godtagbart i sina 
bedömningar av enskilda uppgifter istället för att prata betyg. 
 
Vi reflekterar även om hur elevens lärprocess skulle kunna premieras mer, Duckworth 
(2016) talar om att endast hårt arbete ska belönas, och jag tycker att vi ska försöka få 
en kultur av att här kämpar vi, ber om hjälp vid behov, delar med oss och pratar om 
"not yet" när en elev ännu inte har kommit i mål. Det skulle krävas en skola som är mer 
individanpassad och där den som klarar matematik 2b på tre månader får göra det och 
den som behöver två år till svenska 1 får det. En skola där vi endast testar av det 
eleverna kan blir orimlig. Varför ska de överhuvudtaget gå i skolan i så fall då de ju 
bara kan komma och göra prövningar på alla kurser. "Då kan vi bara skicka ut 
prövningar till alla". 
 
 
4.4.3 Inför nästa fokusgruppsmöte 
 
Avslutningsvis kom vi fram till att vi till nästa tillfälle skulle resonera och påbörja 
analysen av de elevtexter vi fått ta del av, framförallt för att se vilka slutsatser vi kan 
dra kopplat till frågeställningen: Hur förstod elevgrupperna grit utifrån fokusgruppens 
arbete? och den sista frågeställningen: Vilka lärdomar kan fokusgruppen dra inför 
framtiden? Vi bestämde även vad vi skulle fokusera på vid det sista och femte 
fokusgruppsmötet. Datum för fokusgruppsmöte 4 och 5 bestämdes gemensamt och 
med en veckas mellanrum. 
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4.5 Fokusgruppsmöte 4 samt efterföljande arbete 
 
Fokus vid mötet låg på hur vi lärare uppfattat elevernas möte med begreppet utifrån 
de elevtexter av EK17, NATE16 och SA17 som insamlats under processen. Vi fokuserade 
även på vad som framkommit i elevtexterna. Alla frågeställningar berördes men med 
betoning på den tredje och den sista: Hur förstod elevgrupperna fokusgruppens 
arbete? och Vilka lärdomar kan fokusgruppen dra inför framtiden? 
 
Detta fokusgruppsmötes underrubriker utgår ifrån de övergripande frågor vi ställt till 
eleverna och som de skriftligt besvarat: elevernas förståelse för vad grit är, nyttan av 
kunskap om grit enligt eleverna samt att öka grit enligt eleverna. Inom dessa 
underrubriker finns ett antal meningsbärande enheter vilka presenteras som teman 
vid varje underrubrik. Denna del avslutas med underrubriken “Inför nästa 
fokusgruppsmöte”, där jag sammanfattar vad vi bestämde att göra till nästa 
fokusgruppsmöte. 
 
Avslutningsvis kom vi fram till att vi som planerat vid det sista fokusgruppsmötet 
skulle fortsätta resonera kring vad vi tar med oss från vår gemensamma 
aktionsforskning för framtiden. 
 
 
4.5.1 Elevernas förståelse för vad grit är   
 
Alla elever kan beskriva grit på det sätt som Duckworth gjort i de källor de mött. Dock 
skiljer de sig i hur utförliga, välgrundade och nyanserade de är i sina redogörelser. 
Eleverna använder ord som att kämpa, att öva och att aldrig ge upp när de ska beskriva 
vad grit är. Många använder orden uthållighet, ihärdighet och kämparglöd och några 
använder ordet vinnarskalle när de försöker definiera grit. En elev i SA17 använder det 
motto jag tidigare nämnt att jag skrivit på tavlan under deras lektioner sedan ett år 
tillbaka nämligen "kämpa, bit ihop och gör" när han ska definiera grit. Flera nämner 
att de anser det vara märkligt att de först nu under sin gymnasietid stöter på och får 
tillfälle att resonera kring sin ihärdighet och sitt driv. De skriver att de gärna velat få 
tillfälle till detta långt tidigare. 
 
Eleverna verkar även ha förstått att det handlar om att få saker gjorda även om de kan 
tyckas svåra och att det är viktigt att kunna lära av sina misstag. Många verkar också 
se grit som motsatsen till lathet. En elev sammanfattar grit och dynamiskt mindset till 
hur man ser på livets svåra utmaningar. En annan skriver att grit kan beskrivas som 
envishet. Ett par elever beskriver grit som att se livet och världen som ett maraton 
istället för en sprint och att det handlar om uthållighet att klara av en hård tillvaro. 
Omkring en tiondel använder källhänvisningar för att referera till sina redogörelser 
och en annan tiondel hänvisar men inte på ett korrekt sätt. Dock kan vi som läsare 
förstå att de utgår ifrån det Duckworth eller Dweck talat om, eftersom de nämner deras 
namn och vad de sa, dock inte på ett korrekt sätt. 
 
Flera tar i sina texter upp att grit slår ut såväl IQ som talang när det handlar om att 
lyckas prestera bäst. "Man behöver alltså inte anses smart för att besitta grit." I 
gruppen pratar vi om att det kanske är just att skaffa sig grit som är att vara smart. De 
verkar förstå att alla kan utveckla sin grit och sitt mindset. Det är bara tre elever som 
uttryckligen skriver att de tror att denna egenskap är medfödd och statisk. Vi tolkar det 
som att detta kan kopplas ihop med det som Duckworth (2016) talar om när det gäller 
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att känna hopp inför framtiden, då en person inser att den själv genom handling kan 
förändra sin morgondag. Att de själva är aktörer och har makten att påverka sina liv i 
en viss riktning. 
 
Det vi reagerar på i fokusgruppen är att eleverna verkar missuppfatta Duckworth och 
det hon menar med intresse och passion. Flertalet skriver att de har grit om de är 
intresserade eller om något är roligt. En elev skriver "om jag gör saker jag tycker är kul 
så får jag också mer kämparglöd". Fokusgruppen resonerar kring detta. Vad är roligt? 
Är det vad vi redan kan för att det får många av oss att känna oss duktiga eller det som 
är svårt och får en del av oss att känna oss misslyckade? Det kan också vara så att 
eleverna inte tagit tillfället att sätta sig in mer i området eller att vi manat på dem för 
snabbt i förloppet. Har vi inte gett dem förutsättningar att förstå mer av grit eller har 
de inte tagit till vara på tillfällena? Skulle det kunna visa tecken på grit eller avsaknaden 
av densamma? 
 
En svårighet verkar alltså vara att en del verkar ha förstått det som att om man bara 
gillar att göra något så har man grit. Men det är ju bara då det är enkelt och inte när 
grit och jävlar anamma verkligen behövs. Mikael säger att istället behöver du bli en 
passionerat utvecklingsbenägen och tänka: ”Jag vill mer än det jag nu förstår”, inte "jag 
är superintresserad av golden retrievers så där vill jag lära mig mer. Om jag bara gillar 
att göra något gör jag det. Om jag inte hittar detta så är jag förlorad”. Hur vore det om 
elever såg att allt vi gör, gör vi för att de ska utvecklas och bli bättre även om de inte 
kan se det just där och då. 
 
De flesta eleverna skriver att de tidigare pratats om att motivation är viktigt men att de 
ändå har upplevt att de det är de med talang eller begåvning som lyckas få högsta betyg 
i skolan. Många lyfter olika förebilder som har kämpat hårt som någon de uppfattar 
har hög grit. De ger exempel som Zlatan, Ronaldo, Stenmark, Gunde Svan och Peder 
Fredricson som de inte tror hade nått dit de nått utan grit. Flera tar upp att det är synd 
att de inte stött på begreppet och denna kunskap tidigare. 
 
Sammantaget ser vi att arbetssättet och deras arbete har lett till att alla har förstått 
begreppets betydelse såsom Duckworth (2016) talar om det. Vi tror dock att de djupare 
skulle behöva förstå vad som menas med intresse och att det inte handlar om att göra 
det som verkar roligt i stunden utan att försöka odla intresse och passion och att det 
kan ta lång tid. Att utveckla passion enigt Duckworth (2016) handlar om att upptäcka 
den, mycket utveckling och väldigt mycket fördjupning. Intressen upptäcker man inte 
bara inombords utan de väcks genom att vi interagerar med världen omkring oss. 
Intressen frodas också enligt Duckworth (2016) när vi får stöd av uppmuntrande 
människor omkring oss. Positiv återkoppling gör att människor känner sig glada, 
kompetenta och trygga. Denna positiva återkoppling tror vi kan bestå i att förstå vad 
de behöver finjustera för att bli än bättre på något och att vi lärare samtidigt uttrycker 
att vi litar på att de kommer att klara uppgiften genom att öva och arbeta hårt. 
 
Frågan om hur eleverna själva relaterar till grit utifrån de källor de presenterats för var 
en fråga där de i stort sett valde bort den del som handlade om att använda källor. En 
del nämnde inga källor alls, medan de flesta bara skrev kortfattat om de källor de 
presenterats för. I stället hamnade de direkt i en redogörelse för sina egna tankar kring 
grit. Kan det ha haft betydelse för deras förståelse för begreppet och ett tecken på 
avsaknad av grit, eftersom det kan vara jobbigare och ta mer tid att referera till källor 
än att bara skriva vad man själv tycker. Dock är arbetet med att sätta sig in i källorna 
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enligt oss avgörande för kvalitén på det som sedan ska byggas upp. Kan deras tankar 
kring vad som är roligt och intressant ha förändrats om de tagit sig tid och ansträngt 
sig lite mer för att sätta sig in i vad Duckworth (2016) menade? 
 
Vi upplever att eleverna sammantaget kan sägas ha uppfattar grit såsom vi själva 
uppfattat dess betydelse. Alla elever har mer eller mindre återgett vad de tagit del av i 
de olika källor som presenterats. Vi noterar att de som ansträngt sig mest och återgett 
en större mängd stoff också är det som vi anser har utvecklat sina egna resonemang 
mest. Dock finns undantag där en del utförligt redogjort för källorna men bara 
kortfattat och enkelt redogjort för egna ställningstaganden och resonemang. Huruvida 
detta beror på ointresse, brist på grit eller exempelvis tid vet vi inte. Vi finner det också 
intressant att endast en elev uttrycker att hon inte tror att grit kan ökas, utan att det är 
mer ett statiskt icke utvecklingsbart personlighetsdrag. Det är också intressant att inte 
en enda ställer sig kritisk till den forskning de presterats för utan som det verkar snabbt 
tar den till sig som sann. Den enda kritik som vi uppfattar är att många hade velat fått 
ta del av detta långt tidigare än under sin gymnasietid.  
 
 
4.5.2 Nyttan av kunskap om grit enligt eleverna 
 
Alla elever nämner skolan som en plats där grit behövs och där de har eller skulle ha 
nytta av grit. En elev tar upp att de går i skolan många år och att det är viktigt att ha ett 
driv för att orka. Vidare resonerar samma elev kring konsekvenserna när drivet inte 
finns och att det får henne och hennes familj att må dåligt eftersom hon inte uppnår 
de resultat som hon och hennes familj önskar. 
 
Omkring hälften tar upp sitt framtida yrke och vikten av grit på arbetsplatsen. Flertalet 
tar även upp nyttan av grit inom olika fritidsaktiviteter. Främst nämns lagsporter som 
fotboll och innebandy. Ett par nämner nyttan inom sitt privatliv. En kille tar upp att en 
ökning av grit i hans fall skulle kunna leda till att han vågar sig utanför sin comfort 
zone och att i större grad våga anta utmaningar. Samma elev som tog upp att de går 
många år i skolan skriver att drivkraft är lika viktigt på en arbetsplats och menar att 
vissa jobbar 30–40 år på samma arbetsplats och att det kräver grit. 
 
Om skolan skulle använda uttrycket "not yet" tror flertalet att de skulle kunna se på 
sina misstag på ett mer konstruktivt sätt. En elev uttrycker det som att de skulle förstå 
att "misslyckanden inte är ett permanent tillstånd". Samma elev skriver vidare att hon 
tror att detta skulle kunna få henne mer motiverad, eftersom det uttrycket skulle få 
henne att känna att hon var på väg mot målet istället för att hon fastnat och inte kan. 
En annan skriver att bara tanken på att det spelar ingen roll om man har det lätt eller 
svårt för sig håller hennes kämparglöd uppe. Det som spelar någon roll är vad man 
faktiskt gör, hur man anstränger sig. En annan elev som har dyslexi uttrycker att det 
skulle finnas en vinst med att bedöma processen, eftersom hon får arbeta extra hårt 
och länge för att uppnå de högre betygen. Det skulle kännas värt det extra arbetet om 
vägen dit och hur man tagit sig an uppgiften räknades.  
 
Om arbetet inte känns intressant skriver en annan elev att hen måste försöka ändå 
eftersom ansträngningen lönar sig istället för som nu försöka springa ifrån problemet. 
Flera skriver också att det är viktigt med att lära om grit, eftersom det senare kan visa 
sig att ens ihärdighet lönar sig och att man får igen det man investerat i tid och 
ansträngning. En annan tar upp att om fler hade grit skulle även stämningen i 
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klassrummet påverkas, och på sikt skulle sammanhållningen kunna påverkas om de 
tillsammans lärde sig att hjälpa varandra att utvecklas av sina misstag istället för att 
jämföra sig och mer tävla om betygen. 
 
Några elever tar upp att de önskar att lärare var medvetna om detta för att stödja 
eleverna mer i själva lärprocesserna. De vill få utmaningar och beröm för hur de 
försöker och kämpar med uppgiften. En tjej tar upp att hon hade en lärare när hon var 
yngre som just gav beröm för varje litet steg, då hon skrev att hon som barn lätt gav 
upp om hon inte fick beröm och uppmärksamhet hela tiden. Vidare tar några andra 
elever upp att kunskap om detta också skulle kunna reducera deras stress och press, 
kanske för att, som en elev uttrycker det ”det kommer att kännas lättare och roligare”. 
En elev resonerar kring att den person som förtjänar framgång mest "faktiskt är den 
som verkligen har ansträngt sig, jobbat hårt och mycket", och ett par elever skriver att 
kunskap och förståelse om grit kan ge framtidshopp. 
 
De allra flesta verkar som vi tolkar det anse att nyttan ligger främst inom skolans 
område, kanske för att de finner skolan viktig eller för att de anser sig behöva mer grit 
för att klara sina studier. Kanske för att de har svårt att se vidare perspektiv eller kanske 
av helt andra anledningar. Att de kan relatera till sina fritidsaktiviteter verkar rimligt, 
eftersom de troligtvis har ägnat mycket tid åt aktiviteten och har träffat flera tränare 
som påverkat dem. Här verkar också många ha förebilder att se upp till. Tänk om de 
hade lika många förebilder inom skolans värld! Skulle det kunna påverka dem i positiv 
riktning? Hur många av deras influencers poängterar skolan som viktig? Det är något 
som vi i fokusgruppen har begränsad kunskap om. Få av eleverna tar upp vinster för 
privatliv och kanske har de inte funderat så mycket i termer av långvariga förhållanden 
eller familjeliv ännu.  
 
Mikael lyfter relationen mellan grit och demokrati. Han menar att om vi får elever att 
anstränga sig mer i klassrummet och att använda sin grit gör det också att fler elever 
ges utrymme och tid att ställa de frågor och få den återkoppling de vill ha, eftersom 
läraren kan ägna sig åt det som lektionen är avsedd för istället för att ägna sig åt mer 
kanske uppmaningar om elevernas beteende. Det skulle även kunna bidra till vidare 
samtal om fler medverkade och kämpade för att förstå och vilja delta i de samtal som 
sker i klassrummen. 
 
 
4.5.3 Att öka grit enligt eleverna  
 
De allra flesta har fokuserat på individnivå när de besvarat frågan om hur deras grit 
kan öka, alltså vad de själva eller läraren kan göra för att öka deras grit. De allra flesta 
verkar tycka att det är lärares och skolans uppgift att öka deras grit. Många talar om 
vikten av att öka sin grit och att "everyone can master grit" men få verkar konkret 
kunna säga hur detta ska gå till. En elev skriver dock att hon från och med nu ska 
förändra sitt mindset och börja fokusera mer på processen fram till resultatet än 
betyget i sig. Hon skriver att hon ska se mer till allt hon kan lära istället för att sluta 
när hon nått ett särskilt kunskapskrav och att detta sammantaget kan göra henne 
"grittier". Bara en elev skriver att hon tror att grit är något medfött och statiskt som 
inte kan utvecklas. Vidare tar flertalet upp vikten av att förstå dynamiskt mindset och 
"not yet" och menar att de är två viktiga aspekter att få förståelse för om man vill öka 
sin grit. Många elever skriver att de ser begåvning och talang som avgörande faktorer 
när de tänker på vilka som lyckas i skolan.  Men flertalet tar upp att de förstår att de 
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kan vara lika bra om inte bättre om de utvecklar sin grit. "Jag förstod inte att jag själv 
kunde förändra mina lata vanor och hur det skulle kunna påverka mina prestationer." 
De allra flesta verkar alltså tycka att detta är något som skolan och lärare borde lära 
elever. I gruppen talar vi om att vi självfallet kan göra detta men att vi också upplever 
att vi behöver elever som tar ansvar och själva till viss del kan förstå vikten av sin egen 
ansträngning. Till vår hjälp önskar vi föräldrar som ställer krav och ett samhällsklimat 
som signalerar att grit behövs. Att Skolverket väljer att lägga till detta som en skrivelse 
i läroplanen anser vi vara viktig signalpolitik. På sikt kanske vi får uppleva en 
attitydförändring? 
 
Många nämner också att de behöver lära sig mer om grit, och ett fåtal skriver att de 
behöver lära sig mer om detta, inte endast att andra ska lära dem. De vill uppleva 
nyttan istället för att som de hittills gjort bara läsa, samtala och skriva om det. De allra 
flesta kopplar ihop grit med att tycka att något är roligt och att om de bara tycker att 
något är intressant eller roligt så kämpar de mer. Ett par skriver att de förstår att när 
det handlar om att utveckla sin grit innebär det att de även måste ta sig över det som 
de finner mindre roligt och intressant. Någon uttrycker det som att det är viktigt att 
finna syftet med det hon gör; annars upplever hon det som att arbetet är onödigt. Flera 
skriver liknande i sina texter. 
 
En elev nämner att ju yngre en person är, desto lättare är det att forma och utveckla 
sin hjärna till att utveckla grit istället för att utveckla vanan att vara lat. Många tar 
också upp att kunskap om detta i lägre åldrar kan öka elevernas lust att lära och deras 
självförtroende, vilket de menar är viktigt för att prestera och lyckas i skolan. De tycker 
också att det är viktigt att misstag uppmuntras och att få dem att känna att misstag är 
något positivt som kan föra dem framåt. 
 
Vidare lyfts vikten av förebilder, förebilder som kan påverka en persons "kämparglöd" 
Samma person som nämner kämparglöd avslutar sin text med att skriva att "framtiden 
ligger i hennes händer" och vi tänker att det är precis den inställningen som behövs för 
att känna det hopp som Duckworth (2016) talar om. När det gäller förebilder är det 
nästan uteslutande förebilder inom sporten, främst inom fotboll, som tas upp. I 
gruppen diskuterar vi hur vi kan ses som elevernas förebilder och om hur vi kan visa 
att vi också kämpar och måste vara ihärdiga samt att allt vi gör i skolan gör vi för att de 
ska ges möjlighet till utveckling. 
 
Ledare, lärare och föräldrar kan berömma rätt beteende, i det här fallet att kämpa trots 
svårigheter. Någon skriver att det är viktigt att läraren får en att känna att det här kan 
du klara och en annan att feedback är en viktig del för hens utveckling i skolan. De vill 
få känna att de får göra om och göra rätt. En kille tar upp att han är för lat för att 
anstränga sig mer i skolan och att han tror att det kan bero på att han inte haft någon 
som helst press på sig hemifrån när det gäller just skolan. 
 
Ett flertal elever lyfter också vikten av att sätta upp delmål och att de eftersträvar 
känslan av att slutföra något. Ofta menar de att detta är något de gör själva, och i 
fokusgruppen resonerar vi om hur vi kan bidra med att stödja dem i denna process. 
Dessvärre är det så att vi allt som oftast inte är delaktiga i själva processen utan istället 
väntar in de färdiga prestationerna. Ibland kan detta bero på att eleven själv inte vill 
släppa in oss i processen. Kanske vill alla inte alltid visa att de kanske inte kommit så 
långt eller att de kanske inte riktigt förstår uppgiften, men allt för ofta tror vi att det 
kan bero på att vi faktiskt inte arbetar på ett sätt som till fullo möjliggör detta.  
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När det gäller vikten av gruppen för att öka grit är det endast två som tar upp det 
bortsett från den grupp som tillsammans med Helen fick svara på frågan om just 
gruppens roll. Den ena skriver att hon vill att grit ska ökas genom att eleverna hjälper 
och pushar varandra. Som vi lärare upplever det arbetar de flesta ensamma istället för 
att se vad någon eller några andra gruppen kan tillföra. Om ett grupparbete är utformat 
så att eleverna kan arbeta individuellt för att sedan endast sätta ihop sina olika delar 
gör de oftast det, och de som tar mest ansvar fyller även på sina gruppmedlemmars 
delar vid behov. Den andra eleven som tar upp gruppen och som inte tillhör Helens 
klass skriver att det skulle vara mycket lättare om hen var omgiven av personer som 
har hög grit för att du blir som du umgås. Det är alltså två elever som betonar vikten 
av samspel med andra elever som har grit för att öka sin egen motivation. 
 
I Helens grupp fick de i uppgift att besvara frågan om huruvida en grupp kan skapa 
ökad grit om individen själv anser sig ha en låg grad av grit. De fick även möjlighet att 
resonera kring vilka normer som kan bidra till höga prestationer genom att försöka 
koppla detta till grit. Alla anser att gruppen kan stärka och peppa varandra och att det 
tillsammans med deras eventuella ledare kan öka gruppens grit. Dock tror de flesta att 
det behövs någon som har hög grit för att kunna leda och peppa övriga medlemmar. 
En elev tar upp att en person med låg grit också kan smitta av sig och göra så att 
gruppen ger upp och slutar att kämpa.  En elev skriver att det kan behövas en 
gruppnorm som signalerar att man alltid måste jobba och ta i till 100 % för att annars 
får man inte vara med. En annan tar upp vikten av ledaren och att har man en ledare 
som vill ha perfektion smittar det också av sig på medlemmarna i laget. Flera tar också 
upp normen ”laget före jaget” och att det kan ha betydelse för gruppens kämparanda 
och grit. 
 
 
4.6 Fokusgruppsmöte 5 samt utvärdering av aktionsforskningen  
 
Fokus vid det femte och sista mötet låg på vad vi lärare tar med oss från vår 
gemensamma aktionsforskning samt på vilka svårigheter och möjligheter vi ser. Mötet 
berörde främst den sista frågeställningen: Vilka lärdomar kan fokusgruppen dra inför 
framtiden? Men även övriga frågeställningar tangerades i våra resonemang.  
 
Detta fokusgruppsmötes underrubrik utgår ifrån den sista frågeställningen och 
innefattar det vi fokusgruppen tar med oss ifrån denna aktionsforskning och kan ses 
som en utvärdering av arbetet. 
 
 
4.6.1 Detta tar fokusgruppen med sig från aktionsforskningen 
 
Den viktigaste lärdomen anser vi vara att vi genom vårt arbete fått möjlighet att stödja 
eleverna i att försöka förstå hur deras egen ansträngning påverkar deras process och 
resultat. Vi ser det som att vi i fokusgruppen och de elever som varit delaktiga i viss 
mån medverkat i en form av skolutveckling. Vi hoppas att flera av eleverna kommer att 
bära med sig och använda sina nya insikter i nya situationer och sammanhang. Det kan 
vara viktigt att poängtera att vi ser att det vi arbetat med om grit bara är en liten del av 
allt det som påverkar en elevs prestation och att det finns så väldigt mycket mer att ta 
i beaktande. Dock resonerar vi kring hur viktigt det är att inse och arbeta utifrån att 
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man är subjektet i sitt liv och att vi allt som oftast har makten och möjligheter att forma 
våra liv. Detta är något som läroplanen signalerar men som vi inte alltid uppbringar. 
Det står att det är skolans ansvar att elever får reflektera över sitt sätt att lära och det 
har de fått möjlighet att göra under vårt arbete (Skolverket, 2011b). 
 
Som vi ser det behöver en viss ansvarsförskjutning ske då vi tycker oss se en tendens 
att allt ansvar för lärandet ska tas av lärarna. Det talas mindre om resurser och 
förutsättningar för oss att axla detta ansvar. Dessutom anser vi att det finns en vinst 
med att även lägga ansvar på elever. Det kommer inte spela någon roll vad och hur vi 
än gör om de inte är villiga till någon ansträngning. Självfallet kan det bero på negativa 
erfarenheter av skolan sedan tidigare men detta till trots behövs en elevaktivitet. 
Självfallet kan vi som professionella pedagoger ta ansvar för att underlätta denna 
process men elevaktivitet kvarstår. Vi ser det nya tillägget om vikten av egen 
ansträngning (Skolverket, 2019) som ett viktigt steg i denna process. Tidigare och till 
viss mån i nuläget upplever vi att lärare inte ska ställa krav och vara stöttande medan 
vi anar oss en förskjutning till att vara mer krävande och samtidigt stöttande. Mikael 
anser det vara själva nyckelfrågan för svensk skola att eleverna måste börja se sig själva 
som en del i det som sker. 
 
När Helen resonerar kring det hon tar med sig från det arbete vi gjort säger hon att det 
egentligen inte måste handla om att namnge deras ihärdighet, med i det här fallet grit, 
utan att det istället kan handla om hur vi kan effektivisera elevernas resultat genom ett 
förhållningssätt där vi som ledare får eleverna att inse vikten av deras ansträngningar. 
Kanske kan det enligt Helen vara viktigt att medvetandegöra när eleverna anser sig ha 
grit och hur de kan omvandla detta i andra situationer och sammanhang. Övriga i 
gruppen instämmer i att det inte är begreppet grit i sig som är det viktigaste utan att få 
elever att förstå att de kan utvecklas och bli bättre. De flesta i gruppen anser dock att 
de källor som använts har varit relativt enkla att förstå för eleverna och att arbetet vi 
gjort kan ha bidragit till att öka förståelsen för deras driv och motivation. 
 
Vid flera tillfällen under våra samtal har Helen återkommit till att hon upplever sig ha 
sett mer av elevers ihärdighet och grit i andra sammanhang än de som vi i första hand 
kopplar till klassrumssituationer, i andra former av projekt och uppgifter. Helen tar 
också upp att elevers grit kan öka när de omges av andra med hög grit. Hon lyfter även 
frågan om det är sent att arbeta med detta under gymnasietiden och om det istället kan 
handla om att lyfta fram och förstärka de egenskaper som eleverna redan har tillägnat 
sig och att om de har låg grit behöver de omges av de med hög grit. Vidare anser Helen 
att skolan och lärare behöver utmana det traditionella sättet att undervisa i klassrum 
för att ge elever tillgång till de utmaningar som just de kanske behöver. Det kan handla 
om att ringa det där samtalet till ett företag för att komma och göra intervjuer, något 
som de upplever mer knutet till världen utanför skolan och som kanske ger dem större 
mening. Det är även en skolledningsfråga att våga låta lärare och elever gå utanför de 
vanliga ramarna. Det är intressant att ställa frågan om vad som behövs för att vi ska 
kunna göra just detta. I gruppen anser vi att det viktiga måste vara hur vi arbetar för 
att lyfta elever och grupperna på bästa sätt och att försöka ta reda på hur vi får eleverna 
att plocka fram den ihärdighet som de kanske uppvisar i andra sammanhang. Vi lyfter 
även vikten av återkoppling där vi har möjlighet att uppmärksamma dem på den 
ihärdighet de hade vid ett annat tillfälle. Det kan kanske få dem att vilja känna samma 
känsla igen och de får lättare att plocka fram sitt driv igen och att känna att det är 
mödan värt. Lärare måste konstruera situationer där eleverna får uppleva sin grit för 
att sedan spinna vidare på detta. 
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Som lärare ser vi en möjlighet att använda oss av någon form av "not yet" för att på så 
sätt försöka höja elevernas engagemang och driv under deras lärprocesser. För att göra 
detta anser vi att behöver hjälpa elever att sluta jämföra sina resultat med andra elever. 
Johanna menar att hon och vi behöver bli bättre på att ha insyn i och bedöma eller 
berömma processen och deras ihärdighet. För att lyckas med detta behöver vi få 
eleverna att använda återkoppling till en positiv utveckling istället för att se det som 
kritik mot dem som personer. I detta arbete anser jag att skolan mer måste signalera 
att intelligens är föränderlig så som såväl Hattie (2012) som Dweck (2015) framhåller. 
Elever ska enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) få känna tillit till sin egen förmåga och 
det som står här ovan han tolkas som ett sätt att arbeta i den riktningen. 
 
Till viss del anser vi att skolan idag inte gynnar utvecklingsprocesser utan mer fungerar 
som ett mätinstrument för färdiga produkter. Det är inte skolans intentioner men vi 
upplever att ramfaktorer och ekonomi påverkar våra möjligheter i hög grad. Troligtvis 
kan det också handla om vad vi lärare anser oss ha tid med eller inte. Kanske måste vi 
prioritera samtal kring frågor om exempelvis grit eller ansträngning för att kunna föra 
skolan framåt? Vi påverkas också av attityder till skolan av de som befinner sig utanför 
skolan. Hur får vi vårdnadshavare och politiker att se dess potential? Johanna tycker 
att skolan behöver ha mer av maratontänk istället för flera spurter och att det skulle 
kunna gynna mer långsiktig utveckling.  
 
För att gynna utveckling och grit kanske vi behöver tänka om när det gäller mängden 
ämnen och uppgifter och att samverka mer. Att skolan är så resultatfokus kan också 
bidra negativt då vi tänker att även om vi vill ge formativ bedömning eller berömma 
deras ihärdighet är det ändå slutresultatet som bedöms summativt med betygen. Det 
kan finnas en motsättning här som blir kontraproduktiv. 
 
Något annat vi i gruppen resonerar om är huruvida elever har den mognad som behövs 
för att se sig själv utifrån och att ha förmågan till metakognition. När är de redo för att 
påbörja en resa kring förståelse för deras egen ihärdighet och vilket sätt är det bästa 
att göra det på? För att gynna elevernas driv och grit tänker vi att ett första steg kan 
vara att arbeta mer kring vikten av att våga göra misstag och att använda just dessa för 
att istället kunna göra framsteg. Detta var också något som kom upp under vårt andra 
fokusgruppsmöte då vi ifrågasatte elevernas förmåga att se sig själva utifrån. Vi tror att 
förmågan till metakognition kan vara en viktig förutsättning för att kunna anamma det 
vi försöker få fram i aktionsforskningen. 
 
Det är också anmärkningsvärt att många av de elever som medverkat verkar anse att 
de som lyckas bäst i skolan är de smarta och intelligenta. Det förvånade oss lite då vi 
trodde att skolan signalerar utveckling. Vi diskuterade hur vi kan öka förståelsen för 
att det är de ihärdigaste och kanske inte de smartaste som kan lyckas mest. Själva 
tycker vi oss till viss del kunna ana att de elever som utvecklas mest i skolan är de som 
anstränger sig mest och som väljer att se sin egen del i lärprocessen. Här kan man 
återigen ställa sig frågan om alla har förmågan att trots ansträngning se sig själva 
utifrån på det sätt som behövs. 
 
Det vi hittills tagit upp kan i ganska stor utsträckning relateras till det som framkom 
redan i pilotstudiemötet och vid första fokusgruppsmötet, nämligen att det finns 
faktorer som ligger på samhällsnivå i fråga om exempelvis attityder till skolan och om 
behovet av ansträngning. Vidare kan vi finna svårigheter i hur skolan styrs och i de 
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ramfaktorer som exempelvis tid som styr oss. Ekonomi kan också begränsa oss 
exempelvis när det gäller den tid för kurser och utveckling som skolan erbjuder. 
Lärarens roll har också betydelse och vilken syn på kunskap, lärande och på 
undervisning som vi har. Vi upplever också att vi behöver en kultur på skolan som 
eftersträvar utveckling och utmaningar och som har lärare som går i framkant och 
använder sin grit. På så sätt skulle kanske vi på skolan kunna fungera som förebilder. 
Uppdraget är formulerat i läroplanen, men hur detta ska kunna ske rent praktiskt 
kräver sitt samtal. 
 
Vi vill återigen ta upp att grit kan kopplas samman med demokrati och att demokrati 
också handlar om skyldigheten att ta ansvar. Om elever använder sin grit och 
ansträngning kommer de ges möjlighet att påbörja och ta ställning till det som ingår i 
skolans uppdrag och de kommer även ge andra förutsättningen att göra detsamma. 
 
Avslutningsvis återkom vi till att det varit ett relativt lättförståeligt sätt att arbete med 
eleverna för att de ska kunna uppmärksamma hur deras egen ansträngning kan 
utveckla dem och kanske också därmed öka deras prestationer. På så sätt skulle ett 
fortsatta arbete med elever om grit eller motivation i stort i viss mån eventuellt på sikt 
kunna öka våra elevers måluppfyllelse. 
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5 Avslutande diskussion 
 
I denna del som avslutar studien diskuteras metod och resultat utifrån de teman som 
kom upp i relation till studiens syfte, frågeställningar och i relation till tidigare 
forskning. Detta sker med rubrikerna: Metoddiskussion och Slutsatser. 
Diskussionsdelen fortsätter därefter med rubriken Förslag på fortsatt forskning och 
avslutas med resonemang kring pedagogisk relevans. 
 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med aktionsforskning är att lyfta fram processer som sker i praktiken där jag 
såväl är medforskare som ledare av processen i fokusgruppen (Denscombe, 2009). 
Dessa olika roller kan var både positiva och svåra. Jag vill uppnå något tillsammans 
med fokusgruppen där delaktighet är viktigt men samtidigt ska jag ha precisionen att 
styra arbetet utan att ta över och minska deltagarnas delaktighet över beslut som 
gemensamt ska fattas. Jag har till viss del känt att gruppen mer och eller mindre ibland 
har förlitat sig på mina förslag och beslut. Det tror jag till största del kan bero på den 
arbetsbelastning vi alla har. Att delta i aktionsforskningen förutom att utföra sitt 
ordinarie arbete har av gruppen uttryckts som en svårighet och utmaning. 
 
Sammansättningen av gruppen anser jag har gett ett vitt spann som har gagnat våra 
samtal och jag är glad över den bredd som finns i fokusgruppen. Dock hade jag gärna 
önskat ett längre tidsspann för att löpande kunna göra de förfiningar och justeringar 
som behövts för att göra ett så gott arbete som möjligt. Under exempelvis elevarbetena 
hade jag önskat fler avstämningar i fokusgruppen för att göra just sådana justeringar 
utifrån vad vi upplevde fungerade bra och mindre bra i arbetet med eleverna. Vidare 
hade vi kunnat samverka mer och jämföra våra olika elevupplägg med varandra för att 
på så sätt få fler infallsvinklar och idéer. 
 
Om jag som moderator för aktionsforskningen skulle tillämpa forskning om grit skulle 
jag ha ställt högre krav på deltagarna i fokusgruppen. Enligt Duckworth (2016) ska en 
ledare vara såväl krävande som stöttande. Eftersom arbetet byggde på frivillighet och 
att vi fick använda ordinarie arbetstid som annars skulle använts till annat arbete ansåg 
jag inte att jag kunde ställa högre krav än vad jag gjorde. Deltagarna ombads istället 
delta med den insats de själva ansåg sig mäkta med. Alla medverkade frivilligt, rektorn 
godkände att vi gjorde detta på vår arbetstid men faktum kvarstår att tiden annars 
skulle kunna ha lagts på annat arbete. De flesta i gruppen tog sig tid att läsa in sig på 
källor, aktivt medverka vid samtliga möten och arbeta med elevgrupperna. Troligtvis 
hade resultatet fått fler nyanser om alla hade medverkat i lika stor omfattning.  
 
Jag upplevde att vi hade en öppen nyfiken kommunikation på våra möten och att alla 
som närvarade hade möjlighet att delta och samtala ärligt och engagerat. Vid en 
aktionsforskning ska de medverkandes erfarenheter och kunskaper tas tillvara 
(Denscombe, 2009). I elevgrupperna upplevde jag också ett intresse och engagemang 
för stoffet, naturligtvis med vissa undantag då som vi ser det fåtal som inte alls ville 
anstränga sig och blev irriterade. Vissa grupper i studien fick sina skriftliga uppgifter 
bedömda, medan andra utförde dem lite mer utanför kursinnehåll. Kanske kunde vi 
ana en större lust i de grupper där uppgiften inte resulterade i ett betyg. 
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Naturligtvis har mina tolkningar och val, min kunskapssyn och teoretiska ansats 
påverkat resultat och diskussion, och en svaghet med studien är dess förhållandevis få 
deltagare och att datamaterialet därmed är begränsat. Ändå anser jag att för denna 
studies syfte var antalet medverkande tillräckligt, men jag anser att min helhetssyn 
hade kunnat bli djupare ifall studien hade kombinerats med djupintervjuer av ett antal 
elever. Ett sådant djupare elevperspektiv hade kunnat bidra till en fördjupad analys 
och en bredare helhetssyn. Styrkor med aktionsforskningen är som jag ser det att fler 
har fått åtminstone grundläggande kunskap om grit eller åtminstone har fått reflektera 
över vikten av ansträngning, detta i en tid då Skolverket (2019) väljer att göra ett tillägg 
i läroplanen där elevens ansträngning och delaktighet betonas.  
 
Fler har genom processen fått reflektera om grit med andra, såväl med lärare som med 
andra elever, och därefter fått låta nya tankar formuleras i skrift. Ju mer vi vet om 
lärande och undervisning, desto bättre kan det bli. Jag anser att metoden, 
aktionsforskning, för denna studies syfte varit användbar och god. 
 
 
5.2 Slutsatser 
 
Min uppfattning är att vårt arbete i aktionsforskningen har lett till att studiens syfte 
har uppnåtts och frågeställningarna besvarats. 
 
Den forskning som finns om grit har stöd i styrdokument och i pedagogisk och 
didaktisk forskning, vilket betyder att kunskapen om detta redan bör finnas på skolor 
och hos lärare. En första slutsats blir att även om kunskap om dessa faktorer finns 
anser vi att den forskning om grit som vi presenterat för eleverna varit relativt 
lättförståelig, vilket vi upplever fick de allra flesta att fundera på vikten av sin egen 
ansträngning och utifrån det fick nya insikter. 
 
När det gäller den första frågeställningen om hur fokusgruppen kan förstå grit i 
relation till sin lärarpraktik är slutsatsen att vi kan koppla samman elevers ihärdighet 
eller grit med deras prestationer. Vi anser oss se att det är de elever som anstränger sig 
mest, med vissa undantag, som är de som utvecklar sina prestationer mest. Ofta med 
goda resultat i förhållande till kunskapskrav. Det verkar även vara elever med hög grit 
som i större grad vågar och vill anta utmaningar som verkar ligga utanför vad de vid 
det tillfället tror sig klara av.  Aktionsforskningen har, som jag tolkar det, bidragit till 
att fokusgruppen alltmer medvetandegjorts och uppmärksammats om de olika 
faktorer som främjar eller motverkar elevers ihärdighet och driv.  
 
Fokusgruppen önskar att vi och eleverna kunde ta med den grit vi lärare ibland kan se 
utanför klassrummet och som istället kanske finns inom elevernas olika intressen. Det 
är viktigt att fånga upp deras grit och få dem att förstå att de kan och bör försöka 
använda den i andra sammanhang. Vi vill att elever ska förstå att ansträngning och 
hårt arbete lönar sig och att de får uppleva att det är värt något i livet såväl inom som 
utanför skolan.  
 
En annan slutsats kopplat till den första frågeställningen är att en förståelse för 
dynamiskt mindset behövs. Både lärare, elever, vårdnadshavare och gemene man kan 
tyckas behöva denna insikt. Hur skapar vi förståelse för att intelligens är föränderlig 
och att personlighetsdrag kan utvecklas särskilt om lärare själva inte har den synen? 
Jag anser att kunskap om ett dynamiskt mindset behövs särskilt bland lärare och 
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vårdnadshavare för att vi ska kunna stödja eleverna i denna insikt. Kanske behövs det 
att synen på intelligens som föränderlig är något som speglar samhället i stort. Hur 
kommer det sig att så många elever verkar tänka tvärtom, att intelligent är den med 
talang och om de själva har svårt med något så kan de helt enkelt inte och kan inte 
heller bli bättre? Är det så att de behöver ett dynamiskt mindset och eller är det så att 
de behöver anstränga sig mer? Detta tangerar även den tredje frågeställningen om hur 
eleverna förstod fokusgruppens arbete. 
 
Vidare anser jag att det viktigaste inte är att benämna elevers ihärdighet och driv för 
just grit och att koppla detta till forskning om endast och specifikt grit. Det finns gott 
om didaktisk forskning som lyfter samma aspekter. Det har dock varit ett relativt 
enkelt sätt att kommunicera grit eller ihärdighet med och mellan elever och lärare. 
Detta kan främst kopplas samman med den andra frågeställningen om hur vi kan 
förstå, testa och utvärdera olika metoder för att öka elevers förståelse för grit. Att jag 
anser att det varit ett relativt enkelt sätt att kommunicera ut grit på de sätt vi i 
fokusgruppen gjort med elevgrupperna beror på att vi såg att så gott som alla elever 
kunde förstå och definiera grit på ett korrekt sätt utifrån det de källor de presenterades 
för. En viss oro kan jag uppleva utifrån att eleverna med få undantag förhöll sig relativt 
okritiska till källorna, vilket leder till en påminnelse om att lärares makt över vad som 
lyfts till eleverna är omfattande och att det är viktigt att skolan har en vetenskaplig 
grund. Jag anser dock att de arbetssätt och aktiviteter vi i fokusgruppen använt oss av 
i elevgrupperna har varit ett gott sätt att testa och utvärdera elevernas förståelse för 
grit. 
 
Något viktigt att ta med oss är att poängtera för elever att de kanske inte redan nu kan 
avgöra vad som är intressant och viktigt utan att det är en process som kanske visar sig 
först om flera år. Jag önskar att elever utgick ifrån att allt som görs i skolan görs för att 
de ska få utvecklas och få bli mer kompetenta att fatta för dem viktiga beslut i livet. 
Självfallet har vi lärare huvudansvaret för att stödja elever att se och förstå detta. Ett 
arbete om grit får aldrig ge hela ansvaret för lärandeprocessen till eleverna. Lärarna 
har självfallet detta ansvar i en undervisningssituation men elevens egen ansträngning 
är av vikt. 
 
När det gäller fjärde och sista frågeställningen om vilka lärdomar fokusgruppen kan 
dra inför framtiden presenteras detta främst i underrubriken 4.6.1 Detta tar 
fokusgruppen med sig från aktionsforskningen. Jag vill ändock sammanfattningsvis 
ta upp en antal delar som jag anser vara av extra stor vikt. 
 
Det allra viktigaste anser jag vara att ett flertal lärare och elever i samband med vårt 
arbete fick möjlighet att uppmärksamma lärande och hur det kan gynnas och att det 
kan bidra till insikter som kan leda till ett förändrat beteende, vilket i sin tur kan leda 
till den framgång eller utveckling en person önskar sig. Bara att en del elever tar med 
sig vikten av att se sina misstag som tillfällen att lära och att använda dem för att driva 
deras utveckling framåt ser jag som en vinst. Att vi lärare förstår vikten av att såväl 
ställa krav som vara stöttande verkar också vara viktigt i en tid då vi lärare upplever att 
vi kanske endast förväntas vara stöttande. 
 
Fokusgruppen kom även att problematisera det som ska bedömas i skolan. Utifrån det 
dras slutsatsen att eftersom lärare endast ska bedöma specifika kunskaper och 
förmågor i olika kurser saknas kanske tillfälle att diskutera elevers ansträngning eller 
grit främst med eleverna själva. Kanske saknas inte tillfälle utan det är så att det inte 
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prioriteras? Grit eller ihärdighet borde kunna vara en förmåga som vi visar att vi och 
livet kommer att värdesätta högt. Frågan är hur vi uppmärksammar detta. Om 
ansträngning skulle vara ett eget kunskapskrav finns problematiken att yttre 
kunskapskrav i form av betyg kan leda till minskad inre motivation. Hur kan lärare på 
bäst sätt premiera elevers ihärdighet och ansträngning? Kanske bara genom att ta tid 
att kommunicera det med dem? Kanske stundar förändringar uppifrån utifrån den 
skrivelse Skolverket (2019) lagt till om vikten av elevens ansträngning. Kommer vi att 
se fler förändringar i skolans styrning och kan det på sikt bidra till attitydförändring? 
 
Vidare vill jag lyfta vikten av att de elever som negativt känner av tidigare 
misslyckanden och har negativa minnen från skolan ges möjlighet till nya positiva 
upplevelser. Kanske kan det delvis ske av att vi börjar använda "not yet" (Dweck, 2015) 
när en elev vid det tillfället ännu inte lärt sig det som förväntas i kursen. Dock tror vi 
att det kan vara svårt att förändra tidigare negativa minnen och att lärare antagligen 
måste samverka mer med varandra och ha en samsyn kring "not yet" så att eleven inte 
bara möter detta hos några få lärare den möter. Jag anser att skolan behöver få mer tid 
och därmed möjligheter att resonera med eleverna om deras lärande. Hur vore det om 
målen med den formativa bedömningen fick mer genomslag bland elever? Kanske 
skulle elever därmed få en ökad chans att utveckla ett dynamiskt mindset. Eller så kan 
det även vara tvärtom att de förstår den formativa bedömningen bättre om det har ett 
dynamiskt mindset. Återigen vill jag lyfta svårigheten med formativ löpnade 
bedömning som ändock i slutändan ska leda till ett summativt betyg och att detta betyg 
allt som oftast ska sättas samtidigt. Tänk om skolan i praktiken vore så pass 
individanpassad att en kurs på gymnasiet kan avslutas vid olika tidpunkter utifrån just 
den elevens förmågor. Om den formativa bedömningen fick ske under det tidspann 
som varje elev behöver för att utvecklas optimalt kanske det inte vore ett problem att 
den formativa bedömningen leder till ett summativt betyg? 
 
Som det är nu anser jag att vi alltför ofta stressar oss igenom kurserna utan en minut 
över till att samtala sådant som rör och påverkar själva lärandet och dess resultat. Så 
länge skolan styrs av ekonomi tror jag dock att spiralen går i negativ riktning och att vi 
de kommande åren kommer att få större undervisningsgrupper, att tiden ska 
effektiviseras än mer och att färre och färre undervisningsminuter ges. Slutsatsen är 
att vi behöver en skola som ges förutsättningar för att kunna utföra det arbete 
Skolverket kräver. I det här fallet främst att eleverna bland annat ska få tillfälle att 
reflektera över sitt eget lärande. Skolan behöver kanske var mer som ett maratonlopp 
och inte innefatta många spurter? En skola där fler kurser kan samverka och arbeta 
långsiktigt med mål och utvecklandet av förmågor och där olika kurser och ämnen har 
likvärdig status. 
 
Jag vill även lyfta den relation mellan grit och demokrati som Mikael nämnde vid det 
sista fokusgruppsmötet. Det är som jag ser det en intressant koppling vilken, om den 
utnyttjas, kan gynna elevers demokratiska utveckling. Om elever anstränger sig, sätter 
sig in i, tar mer plats och engagerar sig mer i olika frågor kan det gynna vår demokrati. 
Elever kan, förutom att se att de har en möjlighet att ta vara på sina demokratiska 
rättigheter även förstå att det innebär en skyldighet för dem själva och andra att i den 
mån de kan och vill medverkar i olika frågor. Det innebär också en skyldighet att ge 
andra tillfälle att utnyttja tiden väl. 
 
I en tid av snabba förändringar och allt mer fokusbrytande behövs kanske grit eller 
ansträngning mer än tidigare, men det kräver dock att eleverna kan se sig själva utifrån 
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och att de har förmågan till metakognition. Har elever förmågan till metakognition 
men sällan får tillfälle att resonera om sitt lärande eller har de inte fullt ut utvecklat 
denna förmåga? I de skriftliga elevuppgifterna vi fått in tycker jag mig se att de allra 
flesta, de som jag tolkar det har ansträngt sig, faktiskt har förmågan till metakognition. 
Det blir då intressant att fundera om minskad grit eller ansträngning kan bero på 
avsaknad av metakognition. Om Skolverket (2019) betonar ansträngning kan vi anta 
att samtal om detta fortsättningsvis kommer att ske och behövas. Det kan dock vara 
svårt att marknadsföra skolan som en plats där vi anstränger oss och kämpar därför 
att lärande tar tid och innebär att ställas inför utmaningar och att anta dem. Jag skulle 
önska att det var en marknadsföring som skulle locka allt fler elever och 
vårdnadshavare att välja en sådan skola. 
 
En annan slutsats jag kommer fram till är att lärare kan behöva utveckla sin förmåga 
eller att ges bättre förutsättningar till att ta reda på hur varje elev övar på bästa sätt och 
vilka små finjusteringar som behövs för att utvecklas optimalt. 
 
Syftet att tillsammans med kollegor i en fokusgrupp och i samverkan med elevgrupper, 
utifrån aktionsforskningen, försöka förstå, testa och utvärdera forskning om grit och 
att uppnå lärdomar inför framtiden anses härmed vara uppfyllt. I mitt yrke som lärare 
har jag en vilja att bidra till elevers ökade utveckling och måluppfyllelse, vilket jag 
upplever att jag genom aktionsforskningen ytterligare fått tillfälle att resonera kring. 
Om än i mindre skala har jag fått en ökad förståelse för elevers drivkrafter, vilket i 
förlängningen kan bidra till elevers ökade utveckling och måluppfyllelse. 
 
 
5.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Nya frågor har uppkommit i och med vår aktionsforskning. Allt som kan bidra till att 
elever fullföljer och lyckas så bra som möjligt i skolan är av vikt och intresse. Ett förslag 
på fortsatt forskning måste ändå vara att försöka få fram fler aspekter av motivation 
och hur vi kan förstå elevers drivkrafter. 
 
Det viktiga är inte, som vi ser det, att forska vidare om kanske just begreppet grit men 
om olika aspekter av motivation och vad som bidrar till ansträngning. En fråga man 
kan ställa sig är om skolan i sig kan påverka elevers utvecklande av grit, motivation 
eller ansträngning negativt och hur vi i så fall ska kunna komma tillrätta med det? 
Ingen som mött ett litet barn kan undgå dess nyfikenhet att lära men vad kan sedan 
hända med deras lust att lära? Vi upplever inte att vi ofta ser samma genuina lust i våra 
klassrum. Vi tror inte att det är så enkelt som att forskning till fullo skulle komma att 
erkänna grit som en framgångsfaktor, utan det kommer ändå återstå andra faktorer 
som påverkar. En fråga att fortsätta fundera är över hur vi kan premiera elevers 
ihärdighet och ansträngning? 
 
Kan det vara så att skolan förlorar intresset hos så kallade särbegåvade eller 
högpresterande barn och kan det bero på att de är vana vid att förlita sig på sin talang 
och därför kanske inte är vana att behöva kämpa. Kan det vara så att talangen inte 
räcker till ju svårare kurser de möter i skolan och att de då inte längre kan förlita sig på 
sin talang och saknar strategier för att kämpa? Detta skulle vara intressant att forska 
vidare kring. Det vore även intressant att undersöka i vilken grad förmåga till 
metakognition påverkar en elevs grit eller ansträngning. Hur kan vi premiera deras 
ihärdighet och ansträngning? 
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Vi önskar veta hur vi kan stödja eleverna och få dem mer medvetna om att deras 
potential till stor del kan utvecklas genom hårt arbete och ansträngning. För att göra 
detta vore det intressant med forskning kring hur vi skapar en gritkultur för såväl 
skolledning, lärare, övrig personal och elever på en skola.  
 
 
5.5 Pedagogisk relevans 
 
Med tanke på den ändring i läroplanen som nyligen tillkommit om vikten av elevens 
ansträngning upplever jag att vår aktionsforskning som relevant såväl innehålls- som 
tidsmässigt. Troligtvis kommer vi i framtiden kunna ta del av mer undersökningar som 
behandlar elevens koncentration och fokus särskilt i relation till den digitala era vi 
lever och verkar i. 
 
En pedagogisk vinst med vårt arbete kan vara att den medverkade till att elever fick 
ökad möjlighet att vara subjekt i sina egna liv. Genom att resonera, få insikter och dra 
slutsatser om sitt eget lärande, främst kopplat till sin syn på föränderlig intelligens och 
vikten av ansträngning, kan ha bidragit till en upplevelse av mer kontroll och makt över 
att styra över sina egna liv. Eleverna blev deltagande aktörer i sitt lärande. Ofta arbetar 
jag som lärare med etik, värdegrund och läroplanen i åtanke men jag upplever att 
eleverna, i och med vår aktionsforskning, fick tillfälle att själva på ett mer omfattande 
sätt var delaktiga. 
 
Allt som kan vara av vikt för att skapa förutsättningar för att öka elever måluppfyllelse 
och fullföljande av utbildning känns viktigt och relevant särskilt då de som hoppar av 
gymnasiet tenderar att hamna i utanförskap, inte minst utanför arbetsmarknaden 
(Sveriges kommuner och landsting, 2017). Fortsatt forskning kan därmed även 
påverka och på sikt gynna individens lust att lära, livskvalitet och samhällsekonomin. 
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Bilaga 1 av 4. 
Informationsblad till minifokusgruppen inför pilotstudien. 
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Bilaga 2 av 4. 
Missivbrev till fokusgruppen inför första fokusgruppsmötet. 
 

Välkommen till vår aktionsforskning kring grit! 
Min magisteruppsats i didaktik kommer att handla om hur lärare kan förstå, testa och 
utvärdera forskning kring grit i en lärarpraktik. Uppsatsen planeras bli klar i maj 2019. 
 
Enligt Duckworth och Gross (2014) är grit ett karaktärsdrag i en människas personlighet och 
dessutom en framgångsfaktor för att lyckas i såväl livet i stort som i skolan och arbetslivet. Det 
är ett karaktärsdrag som leder till en uthållig strävan mot ett långsiktigt mål som uppnås trots 
motgångar (Duckworth & Gross, 2014). Grit är förmågan att hålla fast vid mål istället för att 
distraheras, en förmåga att inte ge upp utan att fortsätta kämpa. Det är en sorts motivation 
som handlar om passion och om att hålla fast vid sina målsättningar (Duckworth & Quinn, 
2009).  
 
Angela Duckworth, psykologiprofessor vid University of Pennsylvania, verkar vara den idag 
ledande forskaren inom området, och i Sverige bedriver Torkel Klingberg, professor i 
neurovetenskap vid Karolinska institutet, ett forskningsprojekt kring detta. Duckworth med 
kollegor har skrivit ett flertal artiklar inom området. Duckworth har dessutom skrivit boken 
”Grit – konsten att inte ge upp” (2016). Klingberg har bland annat skrivit en bok om detta som 
heter ”Hjärna, gener och jävlar anamma” (2016) och det går även att läsa om hans forskning 
på www.klingberglab.se. Duckworths forskning kan man även ta del av på 
www.characterlab.org.  
 
Jag har fått tillstånd av vår rektor att bedriva aktionsforskning tillsammans med er och ser 
verkligen fram emot det. För att få tillräckligt med underlag behöver vi ses omkring sextio 
minuter vid fem tillfällen. Om vi får till det skulle jag gärna ses en gång före 22/11, en gång till 
före 20/12 och sedan en gång i januari, februari och mars. Tillsammans med det här brevet får 
ni ett exemplar av boken “Grit – konsten att inte ge upp” (2016). 
 
Tanken med aktionsforskning är att vi tillsammans undersöker grit. Aktionsforskning bygger 
på tillämpning inom ett område och ska kännetecknas av förändringsfrågor där forskningen 
praktiskt ska gripa an att förändra något.  Resultat och utvärdering blir en del av en cyklisk 
forskningsprocess vilken också ska involvera dem som berörs av forskningen (Denscombe, 
2011).  
 
Jag kommer att leta upp er för att hitta en gemensam tid då vi kan ses. Inför första tillfället 
skulle jag vilja att vi läser s. 11–15 + 19–30.  När vi ses vid första tillfället skulle jag vilja att vi 
börjar med att resonera och problematisera kring begreppet, grit, och kring hur vi kan koppla 
det till vår lärarpraktik. Därefter kommer vi tillsammans fram till hur vi ska arbeta vidare. 
 
Inom aktionsforskning kallas den grupp som utför den för fokusgrupp och tillfällena gruppen 
ses på kallas fokusgruppsmöten. Jag kommer därför använda dessa begrepp. Våra samtal på 
fokusgruppsmötena kommer att spelas in, i uppsatsen kommer andra namn än era att 
användas och det kommer inte heller kunna förstås vid vilken skola vi arbetar – allt för att 
hålla det så konfidentiellt som möjligt. 
 
Jag återkommer med tidsförslag för ett första fokusgruppsmöte! 
 
Allt gott! 
Ulrika Nilsson 
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Bilaga 3 av 4. 
Sammanställning av länkar och artiklar till fokusgruppen som inspiration till arbete i 
elevgrupperna. 
 
 

GRIT 
 
 
 
Förlag att använda med era elever; 
 
TED-talk Angela Duckworth, 6.12 min. Finns med svensk undertext. 
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseve
rance  
 
TED-talk Carol Dweck, 10.12 min. Finns med svensk undertext 
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve  
 
Angela Duckworths hemsida på engelska. Där finns även en länk till att fylla i Grit-skalan. 
https://angeladuckworth.com/  
 
Duckworth, A. (2016). GRIT- konsten att inte ge upp. Natur & Kultur: Stockholm 
Kapitel 1 ”Att dyka upp”. 
https://drive.google.com/open?id=1vlxn_VdLnoRVQB2POB6VyjBBo5dkIRni  
 
Dagens Nyheter (2017-03-02). ”Grit har helt ändrat synen på barns inlärning”. 
https://drive.google.com/open?id=1Bk3qbHbHeLHvUJJjYMop3dcM8MX2RZwd  
 
Jennifer Bashant, Ph.D. Developing Grit In Our Students: Why Grit is Such a Desirable Trait, 
and Practical Strategies for Teachers and Schools, s. 14-17. Engelsk text. 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1081394.pdf  
 
Torkel Klingberg i Forskning och Framsteg (2016). 
https://fof.se/tidning/2016/10/artikel/javlar-anamma-i-skolan  
 
Maria Gerlofson SvD Näringsliv (2017) 
https://www.svd.se/hon-myntade-begreppet--na-framgang-med-grit  
 
Anna Engström lektionsupplägg (åk 9 nya ord i språket och beskrivande och förklarande  
text) 
https://lektionsbanken.se/lektioner/vad-ar-
grit/?grade=745&subject=2415&section=5366&pdf  
 
Veckan nyord: Grit. 
http://spraktidningen.se/blogg/veckans-nyord-grit  
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Bilaga 4 av 4. 
Definition av grit som ramades in och gavs till deltagarna i fokusgruppen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


