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MOTIVATION ÖKAR KUNSKAP 

 

Samma dag som detta nyhetsbrev skickas ut ordnas en paneldiskussion vid Jyväskylä 

universitet kring temat ”Onko suomalaisnuorten motivaatio hukassa”. Anledningen är oron 

kring finländska ungdomars förlorade motivation att prestera. Trots goda kunskapsresultat 

sticker Finland ut just beträffande graden av motivation. Framförallt pojkarna verkar vara 

förlorare. ”Motivation ökar kunskap och kunskap skapar ytterligare motivation”, noterar 

professor Jouni Välimäki, som fungerar som sakkunnig vid paneldiskussionen. Att våra unga 

saknar motivation är illavarslande och självfallet något som pockar på ingående analyser. Att 

samhällsströmningar i tiden, såsom populism och ekonomisk osäkerhet, har betydelse torde 

ligga utom all tvivel. Även i Finland börjar tyvärr också den socioekonomiska bakgrunden 

göra sig alltmera gällande som förklaringsmodell för ungas skolframgång. Förmodligen 

kommer trycket på skolan och lärarna att ytterligare öka. 

Tilliten är ett kitt som håller samman 

I ett dylikt pressat läge är det av avgörande betydelse att tilltron till vårt skolsystem, vår 

lärarutbildning och lärarfortbildning består. Med detta som utgångspunkt blir ledningens, på 

alla nivåer, viktigaste uppgift att vara förebildlig och sluta upp bakom en gemensam och 

samlande idé. Brist på förtroende kan nämligen driva på en nedåtgående spiral och bli 

kostsamt på flera sätt. Misstron göder konspiratoriska fantasier om andras göranden och 

låtanden, kommunikationen missuppfattas och risken för förhastade beslut ökar. Tilliten 

däremot är ett kitt som håller samman, en möjliggörare, när skolor och organisationers 

prestationsförmåga sätt på prov. 

Förutsättningarna att komma tillrätta med svackan är goda 

I Norden är vi världsbäst på tillit, dvs mer än i övriga världen har vi tillit till andra 

människor.  Det visar World Values Survey (WVS) i upprepade undersökningar under åren 

1981-2008. Norge är i topp, tätt följd av Sverige, Danmark och Finland.  När det gäller tilltro 

http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/
http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/


till skolsystemet så vet vi att Finland ligger i topp. Förutsättningarna för att komma tillrätta 

med svackan i våra ungas motivation är därmed ytterst goda. 

Trevlig sommar! 

Torbjörn Sandén 

 


