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Sammanfattning 
Titel: Studiemotivation hos elever på individuella programmet  

Med särskilt fokus på föräldrars betydelse 

 

Engelsk titel: Motivation to study among students in the individual programme. 

Emphasizing the importance of the parents. 

 

 

Denna studie utgörs av en kvalitativ undersökning där sex stycken gymnasieelever 

intervjuas. Eleverna har tidigare gått på det individuella programmet och därefter 

påbörjat ett nationellt gymnasieprogram. Syftet med studien är att ta reda på vad som 

motiverar elever på det individuella programmet med fokus på hur elever uppfattar 

föräldrars möjlighet att påverka studiemotivationen. Respondenterna beskriver vad 

motivation betyder för dem och vad som motiverar dem i deras studier. Därefter läggs 

fokus på hur respondenterna upplever att deras föräldrar hjälpt dem i studierna samt 

föräldrarnas betydelse för studiemotivationen. I resultatet framgår att 

studiemotivationen påverkas av bland annat elevens viljestyrka, målsättningar, känslor 

och av andra människor. Resultatet beskriver både inre och yttre motivationsfaktorer. 

Hur mycket föräldrarna hjälper sina barn varierar, men de elever som får läxhjälp eller 

uppmuntran i studierna upplever att föräldrarna motiverar dem i studierna. Studiens 

resultat visar även att en god relation mellan eleven och föräldrarna bidrar både till 

högre studiemotivation hos eleven och till ökad praktisk hjälp från föräldrarna i elevens 

studier. För elever med mindre god relation till föräldrarna kan istället andra personer 

bli betydelsefulla för elevens studiemotivation.  

 

 

Nyckelord 
Motivation, elever, föräldrar, relation, individuella programmet 
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Förord 
Nu skriver jag de sista raderna i detta examensarbete. Det har tagit sin tid då ”livet 

kommit emellan” men detta har också fört med sig en mognad i arbetet. Det finns 

många att tacka för den hjälp och det stöd jag fått under arbetet.  Inledningsvis vill jag 

tacka mina respondenter för deras deltagande. Utan dem hade denna undersökning inte 

varit möjlig. Jag vill även framföra ett stort tack till min handledare Andreas för all 

hjälp under processens gång.  Med oändligt tålamod har du guidat mig igenom detta 

uppdrag, att skriva ett examensarbete. Till sist ett stort tack till min man Jakob som 

uppmuntrat, lyssnat och stöttat mig under arbetets gång. Tack för att du funnits där hela 

tiden. Och min älskade dotter Ester, nu är mamma färdig med examensarbetet och nu 

ska vi baka! 

 

Therese 
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1 Introduktion 
I detta kapitel ges först en kort inledning till studien och därefter en bakgrund till 

aspekter som kan påverka studiemotivationen. Kapitlet avslutas med studiens syfte och 

dess frågeställningar. 

 

 

1.1 Inledning 
Under lärarutbildningen och i yrket som verksam lärare är motivation och dess 

betydelse för elever ett centralt begrepp. Då studiemotivationen kan variera mellan olika 

elever så är det en stor utmaning för lärare att kunna bidra till att öka motivationen hos 

samtliga elever. Vad är det som påverkar elevers motivation och vilka andra personer 

har möjlighet att påverka motivationen? I skolans läroplan finns följande avsnitt om hur 

hem och skola ska samarbeta för elevernas utveckling. 

 
Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. […] Skolan 

ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet 

måste därför ske i samarbete med hemmen. (Skolverket, 2011:9) 

 

Hemmet och därmed föräldrarna har alltså ansvar för barnens fostran och utveckling. I 

USA genomförde Rosenthal och Jacobson en undersökning om hur lärarens 

förväntningar kan påverka elevernas skolgång (Rosenthal & Jacobson, 1968). Studien 

visade att de elever som lärarna hade höga förväntningar på höjde betygen under läsåret. 

Detta fenomen kallas Pygmalioneffekten och har senare studerats av många andra 

forskare och det finns samstämmighet i att förväntanseffekter förekommer. Mot denna 

bakgrund blir det intressant att undersöka hur elever uppfattar föräldrars möjlighet att 

påverka deras studiemotivation. Påverkas motivationen om föräldrarna hjälper barnen 

med läxor eller andra saker? Spelar relationen mellan förälder och barn någon roll när 

det gäller föräldrars möjlighet att påverka barnets studiemotivation? I studien används 

intervjuer med elever för att försöka få ett så beskrivande svar på frågeställningarna som 

möjligt. Att även intervjua elevernas föräldrar hade sannolikt kunnat ge intressanta 

aspekter men inryms inte inom ramen för denna studie. I tidigare studier har mer 

forskning utifrån ett elevperspektiv efterfrågats (Giota, 2002). Denna studie försöker 

tillmötesgå denna efterfrågan. 
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1.2 Bakgrund 
I detta avsnitt framställs en historisk översikt av utbildningen i Sverige samt utbildning 

inom olika sociala grupper. Det är inte enbart motivation som påverkar studierna utan 

även vilka förutsättningar som finns såsom valfri eller obligatorisk skolgång och 

tillhörighet i olika sociala grupper. Kapitlet tar upp bakgrundsfakta om elevers 

motivation, om hur föräldrarollen har förändrats genom historien och till sist lite om det 

Individuella programmet på gymnasieskolan. 
 

 
1.2.1 Historisk översikt över utbildning i Sverige 

Utbildningssituationen i Sverige har förändrats mycket genom historien. Under de 

senaste 100 åren har vårt samhälle förändrats från ett jordbrukssamhälle med 

majoriteten av befolkningen boendes på landsbygden, till att huvuddelen av 

befolkningen förvärvsarbetar och bor i städer. En milstolpe för svensk utbildning var 

den folkskolestadga som togs i bruk år 1842. Denna innebar att staten hade det yttersta 

ansvaret för varje medborgares uppfostran och undervisning (Rickardsson, 2010:50). 

Även om folkskolestadgan innebar läroplikt så innebar det inte skolplikt. Vart barnen 

skulle inhämta kunskap kunde således variera och många fortsatte att enbart lära sig av 

sina föräldrar, framförallt på landsbygden. För hundra år sedan gick arbete i princip i 

arv, det vill säga sönerna kom att arbeta med det som fäderna gjorde och döttrarna kom 

liksom sina mödrar att arbeta i hemmen. Under mitten av 1800-talet gick ungefär 

hälften av alla barn i skola. Det dröjde fram till början av 1900-talet innan så gott som 

alla barn gick i folkskolan (Hammarberg, 1998:13). År 1882 blev det obligatoriskt med 

sexårig skolgång och år 1936 utökades detta till sju år. Under början av 1900-talet var 

det vanligt med särskilda flickskolor samt uppdelning av elever från olika 

samhällsskikt. (Tallberg Broman m.fl. 2002:43 f). En stor del av eleverna gick endast i 

skola varannan dag och det fanns också många ambulerande skolor, som flyttade mellan 

olika platser. Detta kunde resultera i att eleverna enbart fick undervisning under fyra 

månader på ett helt år (Richardsson, 2010:101 ff). Mot denna bakgrund blev den 

grundskolereform som togs i bruk år 1962 mycket betydelsefull. I och med denna 

utvecklades folkskolan till att bli en nioårig obligatorisk grundskola vilket gäller än idag 

(a.a. 2010:115). Det var först i samband med grundskolereformen som skolan verkligen 

blev en skola för alla.  

Efter andra världskriget skedde en stor expansion av skolan. Antalet real- och 

studentexamina gick från ca 3000 år 1910 till ca 14 000 år 1950 (a.a. 2010:92). Allt fler 

började också studera på högskola. Under mitten av 1900-talet blomstrade 

industrialismen vilket blev en stor förändring i samhället på många plan. Brist på 

arbetare under 1960-talet gjorde att staten genomförde flera förändringar såsom att 

införa deltidstjänster. Det byggdes också dagis för att möjliggöra för kvinnor att 

förvärvsarbeta (Ahrne m.fl. 2008:87). Antalet yrkesverksamma gifta kvinnor ökade 

under 1950-talet med 80 %. Många av de arbeten som fanns då krävde ingen specifik 

utbildning utan upplärning av arbetet skedde efter att man blivit anställd. Senare började 

alltfler kvinnor studera på högre nivå för att kunna nå mer kvalificerade arbeten. Under 

1900-talet har det skett en förskjutning av arbetstillfällen från yrken där ingen formell 

utbildning krävts till yrken där studier på högre nivå krävs.  

Den frivilliga gymnasieskolan har på senare tid utvecklats till att bli en skola dit i 

princip alla 16-19 åringar går. I början på 1900-talet var det ca 1,5 % av en årskull som 

gick vidare till den tidens gymnasium (Hugo, 2007:15). Idag går i princip alla vidare till 

gymnasieskola efter grundskolan. 
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”Sedan millennieskiftet är den totala övergången [från grundskolan till gymnasieskolan] 

omkring eller strax över 99 procent. Trots att gymnasieskolan är en frivillig skolform 

påbörjar alltså praktiskt taget alla ungdomar en gymnasieutbildning.” (Skolverket 2014:189)  

 

Utvecklingen har fortsatt mot fler och längre utbildningar. År 1960 var det 37 405 

personer som studerade vid universitet och högskola och år 2005 hade det ökat till 

389 089 studenter (Richardsson, 2010:143). Idag är det fler kvinnor än män som tar ut 

högskoleexamen. 

 
”Andelen i befolkningen som tagit en minst treårig högskoleexamen har ökat påtagligt de 

senaste åren, särskilt bland kvinnor. Vid 35 års ålder hade 35 procent av kvinnorna en sådan 

examen, för männen var motsvarande andel 21 procent.” (Högskoleverket, 2012)  

 

Idag talas det om överutbildning, att utbildningarna ökat mer än vad klasstrukturer har 

förändrats. Arbete med låga utbildningskrav har gått till personer med högre 

utbildningar. Många anställda upplever att de är överkvalificerade för de arbetsuppgifter 

de har (Ahrne m.fl. 2008:75). 

 

 
1.2.2 Utbildning inom olika sociala grupper 

Placering i olika sociala grupper görs både med avseende på nuvarande yrke men också 

med hänsyn till bakgrund. 

 
"Människors klasstillhörighet och klasserfarenheter beror dock inte uteslutande på deras 

nuvarande yrkesställning, utan även på deras familjesituation, utbildning och uppväxtmiljö, d 

v s föräldrarnas klasstillhörighet." (Ahrne m.fl. 2008:67) 

 

När människor delas in på detta sätt görs det under förutsättningen att de människor 

som tillhör samma grupp har liknande erfarenheter av t.ex. utbildning. Det går inte att 

bortse ifrån att många elever väljer att utbilda sig till liknande arbete som föräldrarna 

har.  

 
”Skolelevers resultat och fortsatta utbildningskarriärer hänger ofta samman med deras 

föräldrars utbildning och yrke. Det är en mycket större andel av de ungdomar som kommer 

från hem med akademiskt utbildade föräldrar som själva fortsätter att läsa på högskolan än 

bland dem med föräldrar utan akademisk utbildning.” (Ahrne m.fl. 2008:180) 

 

Detta ger som resultat att elever med högutbildade föräldrar tenderar att läsa vidare på 

universitet. Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på 

minst tre år och med lågutbildade avses personer som genomgått folk- eller grundskola 

(SCB, 2012). Elever med föräldrar som inte vidareutbildat sig väljer ofta att börja arbeta 

direkt efter gymnasiestudierna. Barn från högre socialklasser presterar generellt sätt 

bättre i skolan än barn från lägre socialklasser och detta gör att de senare i livet oftare 

väljer att studera vidare. Det finns flera olika aspekter på varför barn med välutbildade 

föräldrar ofta studerar vidare. Föräldrar som är välutbildade har större möjlighet att 

hjälpa sina barn med skolarbetet. I dessa familjer är det också vanligt att barnen får ett 

större kulturellt ”kapital” (Ahrne m.fl. 2008:123, Angelov m.fl. 2008:31 f). Det 

kulturella kapitalet erhålls bland annat genom de samtal som förs i hemmet under 

uppväxten. Det handlar om vilket språk som används, vilka böcker som finns i hemmet, 

vad som tillåts att titta på när det gäller TV, vilka slags lekar och spel som uppmuntras 

etc. Gemensamt gör dessa saker att barn till välutbildade föräldrar ofta klarar skolan 
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bättre (Ahrne m.fl. 2008:183). I början på 2000-talet klassades yrken som ambassadör, 

läkare, domare, professor och verkställande direktör som statusyrken, alla med lång 

utbildning. De två sistnämnda var statusyrken redan på mitten av 1900-talet men då 

fanns även lärare, apotekare och brevbärare med som statusyrke något som de kanske 

inte ses som idag. Då vissa yrken har slutat vara statusyrken har det även bildats nya 

såsom "kändis" som t.ex. idrottsproffs eller programledare på TV vilka inte behöver 

innebära lång utbildning även att de klassas som statusyrken. I de flesta fall stämmer 

yrkets status mycket väl överens med den klasstillhörighet man har (Ahrne m.fl. 

2008:76 f). Under mitten av 1900-talet tillhörde nästan hälften av alla familjer 

arbetarklassen därefter har det minskat, då fler blivit tjänstemän.  De allra flesta stannar 

i den samhällsklass som de vuxit upp i. Människor som byter samhällsklass gör det 

oftast som unga, det är då de flesta väljer studier och väg i livet. Klasstillhörighet 

formar en individ tidigt i livet då det påverkar saker som språk, stil, musik och 

fritidsvanor. Detta leder till få förflyttningar över klassgränserna då det är enklast att 

vara kvar i den klass som man vuxit upp i, man vet hur det fungerar och kan de sociala 

koderna. Vid en klassresa behövs ofta nya erfarenheter inom områdena ovan. Idag är 

klassgränserna inte alls så statiska som de var i början av 1900-talet (a.a. 2008:80). 

 

 
1.2.3 Elevers motivation 

Med bakgrund av hur skolans utveckling har beskrivits ovan skapas också funderingar 

över hur elevers motivation har sett ut genom historien. Detta varierar självklart både i 

avseende av sociala grupper och över tid. Det hade varit intressant att veta hur barn i 

början av 1900-talet upplevde motivation för det de skulle komma att arbeta med. På 

den tiden då det inte fanns samma sociala skyddsnät i form av a-kassa eller socialbidrag 

så kan det tänkas att motivationen var att kunna försörja sig själv och sin familj. Vid 

början av 1900-talet arbetade mer än halva Sveriges befolkning med jordbruk 

(Richardsson, 2010:90). Många barn gick i föräldrarnas fotspår och troligen kom 

motivationen till att lära från föräldrarna. De söner som skulle ta över ett jordbruk var 

sannolikt mer angelägna om att arbeta på gården och lära sig av fäderna än att gå i 

skolan. Döttrarna fick ofta tidigt börja hjälpa till med hushållssysslor i hemmet och 

lärde sig med tiden att hantera de olika arbetsuppgifterna. När det blev obligatorisk 

skola i samband med grundskolereformen år 1962 (a.a. 2010:115) kan 

studiemotivationen ha kommit av att söka sig till något annat arbete och att byta 

samhällsklass efter avklarade studier. Genom historien har många elever troligen 

motiverats av det mål de har i sikte, ofta ett blivande arbete. Med tiden har det getts 

möjlighet att vidareutbilda sig. Nu för tiden kan målet vara både ett arbete efter 

obligatorisk skolgång men också vidare studier i förberedelse för ett arbete som kräver 

mer utbildning.  

Begreppet motivation omfattas av tre samverkande faktorer enligt Jenner (2004:41). 

Den första är motivation som en inre faktor, en drivkraft, det är ”något” som sätter 

igång ett visst beteende eller handlande. Denna drivkraft studeras bäst i relation till ett 

mål, något som man är motiverad för. Det andra perspektivet av motivation är 

målsträvan, att handlandet är riktat mot något. Det kan vara inre eller yttre mål. 

Exempel på inre mål är tillfredsställelse, lycka och stolthet medan yttre mål kan vara 

pengar, andra personers gillande och höga betyg. Den tredje aspekten av motivation är 

samspelet mellan den första och den andra aspekten. Det handlar om samspelet mellan 

personens drivkraft och målen, i relation till personens självförtroende och om målen 

uppnås eller inte. För en person med lågt självförtroende som misslyckas med att nå 

målet så modifieras drivkraften och ambitionsnivån sänks. För en person med starkt 
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självförtroende som misslyckas så görs nästa gång en starkare satsning, drivkraften 

förstärks (a.a. 2004:41 ff). Jenners indelning med inre och yttre mål liknar uppdelningen 

inre och yttre motivation som Lundgren och Lökholm gör (2006:46). De beskriver den 

inre motivation som en positiv känsla som kommer inifrån individen där handlingar 

utförs av egen vilja och inte för att nå ett mål. Det kan handla om nyfikenhet, intresse 

och att det ger glädje. Yttre motivation ses som det tryck utifrån som påverkar våra inre 

processer. Något utifrån påverkar oss att göra saker för att slippa negativa konsekvenser 

eller för att få någon form av belöning som till exempel bra betyg eller pengar 

(Lundgren & Lökholm, 2006:46 f). Motivation påverkas också av individens 

personlighetsdrag, vilka värderingar och vilka erfarenheter som finns sedan förut, dessa 

brukar gemensamt kallas för individfaktorer. Sociala faktorer såsom andras 

förväntningar, vilka roller man har m.m. är också något som påverkar 

motivationsprocessen (Jenner 2004:43). Lundgren och Lökholm använder begreppet 

självförmågan som en viktig del i den mänskliga förmågan att ta kontroll över sin 

livssituation och som därmed kan påverka motivationen. Självförmåga innebär att 

erfarenheten av den egna kompetensen påverkar vilka aktiviteter som är intressanta, hur 

mycket ansträngning som läggs ner, hur många försök som görs och vilka känslor som 

erhålls när handlingarna utförs. ”Självförmåga handlar om individens tilltro till sina 

möjligheter att utföra situationsspecifika uppgifter” (Lundgren & Lökholm, 2006:38f). 

Självförmåga kan byggas upp av tidigare framgångsrika erfarenheter och av andra 

personer som liknar oss och som är framgångsrika.  Den kan också förstärkas av andra 

människors uppmuntrande ord och en positiv sinnesstämning. På liknande sätt kan 

självförmågan minska av misslyckanden, förebilder som misslyckas, negativa 

kommentarer och negativa känslor (Tonegran, 2013:12 f).  

Lärandet påverkas också av vårt arv och vår miljö. Både vilka gener vi har men 

också vilken miljö vi befinner oss i påverkar vårt lärande (Illeris, 2007:207 f). ”Den 

enskilda människans förutsättningar att lära är dels av generell biologisk, social, 

kulturell och etnisk karaktär, dels av individuell och personlig karaktär” (a.a. 

2007:230). Motivation beskrivs ofta som lusten att lära och i forskarvärlden finns mer 

samsyn om vad lust att lära innebär än hur begreppet ”motivation” ska beskrivas 

(Skolverket 2003:9). Skolverket (2003:10) definierar ”lust att lära” som att ”den 

lärande har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand 

och tillsammans med andra söka och forma ny kunskap.” Så som det beskrivs här så är 

lust allt lära en form av inre motivation. Skolverket (2003:26 ff) har kommit fram till ett 

antal punkter som gynnar lustan att lära. 

 

- Behovet av att förstå 

- God självtillit 

- Behovet av begriplighet i skolarbetet 

- Behovet av varierad undervisning 

- Kommunikation mot bakgrund av elevernas tankar 

- Delaktighet och påverkan 

- Behovet av varierad återkoppling 

- God arbetsmiljö 

- Lärarens betydelse 

 

 
1.2.4 Föräldrarollens utveckling 

Föräldrarollen har förändrats mycket under det senaste seklet. Innan industrialisering 

och skolplikt var det inte ovanligt att det var syskon, släktingar eller tjänstefolk som tog 
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hand om barnen. Moderns roll var framförallt att föda fram barnet (Brembeck, 

2003:101). Hemmafruepoken startade runt år 1930 med 310 000 hemmafruar och hade 

sin kulmen år 1950 med 1 240 000 hemmafruar (Nationalencyklopedin, 2015). Under 

denna period var det modern som hade ansvaret för barnuppfostran, vård och omsorg. 

På 1950-talet fanns begreppet "söndagspappor", d.v.s. att den dag då papporna inte 

arbetade då kunde de vara tillgängliga i familjen. Det var under 1960-talet som de första 

rösterna hördes om att även männen måste ta ansvar för hem och barn. 

Industrialiseringen innebar stora förändringar för familjelivet och föräldrarollen. Allt 

eftersom fler kvinnor började arbeta fick barnen tillbringa mer tid på dagis, i skola, på 

fritids och på andra fritidsaktiviteter (Ahrne m.fl. 2008:143 ff). Under 1970-talet ökade 

skilsmässo-statistiken och detta gjorde att fler barn började bo på två olika ställen vilket 

också medförde en större fördelning av ansvaret för barnen. Idag försöker många 

familjer fördela ansvaret för hem och barn på båda föräldrarna och många pappor vill 

skapa närhet till sina barn, en relation som de själva kanske inte hade till sin pappa.  Hur 

mycket tid barnen tillbringar med sina föräldrar påverkar naturligtvis hur relation 

utvecklas. Även om de flesta barn idag är på förskola, skola och fritids så har föräldrar 

idag inte samma arbete hemma som det var för hundra år sedan (a.a. 2008:149 f). Detta 

gör att det till och med kan bli mer fokuserad tid tillsammans för barn och föräldrar 

idag, tid där förälderns fokus är på barnet och inte på annat som ska göras i hemmet. 

Men det beror mycket på vilka prioriteringar som görs.  

Under 2004 myntade den danske barnpsykologen Bent Hougaard begreppet 

curlingförälder. Att vara curlingförälder innebär att  

 
”Barnens väg blir sopad och slät och hålls fri från alla hinder, allting är bra och de små ska 

inte behöva tänka på annat än att, under bästa möjliga förhållanden, vara barn.”  

(Hougaard, 2004:61) 

 

I sin iver att vara goda föräldrar planar föräldrarna ut vägen för barnen så att de inte ska 

behöva gå igenom besvärliga saker. ”Visst arbetar vi mycket, men när vi är tillsammans 

ska barnen må som små prinsar. Ingen ska kunna anklaga oss för att inte vara bra 

föräldrar” (Hougaard, 2004:61). Föräldrar hjälper sina barn med många av de svåra 

saker som kommer under uppväxten. De skjutsar barnen istället för att barnen lär sig att 

ta bussen. Många barn behöver inte hjälpa till i hushållsarbetet m.m. Barnen blir 

servicebarn, som vill ha allting serverat. Detta kan också medföra att barnen får svårare 

att klara sig själva ”ju mer vi hjälper barnen, desto mer hjälplösa blir de” (a.a. 

2004:62). Detta visar också på en förändring som skett i föräldrarollen.  

Läxor är en av de stora sakerna som berör förälder, barn och skola. Då elevernas 

motivation till läxläsning ofta börjar i hemmet så kan föräldrar som uppmuntrar sitt 

barns läxläsning därmed öka barnets motivation för läxorna (Glasser 1996:36 ff).  

Tiden som barnen bor hemma hos föräldrarna är ofta längre idag än under större 

delen av 1900-talet. Idag studerar många ungdomar vidare efter gymnasiet och det i 

kombination med höga boendekostnader gör att många ungdomar bor kvar länge hos 

föräldrarna (Börjesson, 2001:149). Många ungdomar vill också ut och se världen och då 

är det bekvämt och billigt att bo kvar hemma. Maktfördelningen i familjer har också 

förändrats under åren. Makt uppstår vid något slag av beroende (Ahrne m.fl. 2008:25). 

Beroende kan vara i form av t.ex. kunskap och pengar. Med det nyhetsflöde vi har idag 

har barn samma möjligheter som sina föräldrar att hitta information och kunskap. Det är 

därför inte ovanligt att föräldrar frågar sina vuxna barn om råd när det gäller olika 

tekniska saker. Tidigare har det alltid varit föräldragenerationen som gett råd och svarat 

på frågor. Föräldrarna var de som kunde och visste hur allt fungerar. Idag undervisas det 
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mycket i skolan som föräldrarna inte lärt sig och därmed inte har kunskap om. Detta har 

gjort att föräldrar till viss del hamnar i beroendeställning till sina barn, som innehar 

maktpositionen, vilket inte varit fallet tidigare i historien.  

 

 
1.2.5 Individuella programmet 

Det individuella programmet (IV-programmet) startade den 1 juli 1992 för de elever 

som inte uppfyllde betygskraven för de nationella gymnasieprogrammen. Enligt 

skollagen var kommunerna skyldiga att erbjuda något slags individuellt program för de 

ungdomar som inte tagits in på något nationellt program (Skollagen, 2000/2001). Från 

läsåret 1998/99 infördes det krav på att alla elever ska ha godkända betyg i svenska, 

engelska och matematik. Detta medförde att intaget på individuella programmet ökade. 

Det kan vara stora variationer mellan elever som går på IV-programmet, alltifrån att ha 

ett enskilt betyg som behöver läsas upp till att man inte har något godkänt betyg 

överhuvudtaget. Den som saknar behörighet till gymnasieskolan kan gå på IV-

programmet främst av följande orsaker: 

  

• Väl motiverade och har små förkunskapsbrister. 

• Har stora kunskapsluckor och studiesvårigheter. 

• Är ”skoltrötta” och har motivationsproblem eller har andra mål än fortsatta studier. 

• Har utländsk bakgrund och nyss kommit till Sverige. 

 

De ungdomar som har behörighet att söka ett nationellt gymnasieprogram och som går 

på IV-programmet kan ha: 

 

• Problem att välja eller är ”väntare” det vill säga att eleven inte kommit in på önskat 

nationellt program eller inte kunnat välja studieinriktning. 

• Hoppat av ett nationellt program  

(Myndigheten för skolutveckling, 2006:20). 

 

Motiven för IV-programmet är att ”Kompensera dem som hade otillräckliga kunskaper, 

vägleda och motivera de omotiverade eller osäkra och stödja dem som inte kommit in 

eller avbrutit sina studier på ett nationellt program” (a.a. 2006:12). Många av de elever 

som gått IV-programmet har kombinerat studierna med att arbeta på en praktikplats. För 

varje elev på IV-programmet görs en individuell studieplan för att se vad eleven 

behöver och hur dessa studier kan kombineras med eventuell praktik. År 2011 ersattes 

det individuella programmet av fem stycken introduktionsprogram där eleverna kan 

välja en inriktning som passar dem. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka elevers uppfattningar om vad som motiverar dem i 

deras studier. Ett särskilt fokus läggs på elevernas uppfattning om föräldrarnas 

möjlighet att påverka dem i studierna. Studiens mål är att ge en ökad förståelse för hur 

elever på gymnasieskolans individuella program tänker om motivation på ett generellt 

plan, vilka faktorer de upplever som motiverande i sina studier och framförallt vilken 

betydelse föräldrarna har för studiemotivationen. 

 

För att nå syftet har följande frågeställningar används: 

Vad betyder motivation för eleverna? 

Vad motiverar eleverna i deras studier?  

Vilken betydelse har föräldrarna för elevens studiemotivation? 
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2 Tidigare forskning 

Alla människor i vårt samhälle kommer i kontakt med och påverkas av skolan under 

sina liv. Människors erfarenhet av skolan varierar mycket och ur ett perspektiv kan man 

säga att det finns lika många skolor som det finns elever. Detta då alla har sitt eget 

synsätt och sina upplevelser av tillvaron där. Sedan 1980-talet har andelen forskning på 

ungdomar och deras skolverklighet blivit mindre. Det har istället blivit fokus på andra 

aspekter så som livsstil, musiksmak m.m. (Andersson, 2001:11). Det finns endast ett 

fåtal studier där eleverna själva intervjuats och detta gäller framförallt för 

gymnasieskolan. Då skolan upptar en stor del av människors liv idag är det viktigt med 

forskning inom skolan. Det är också viktigt att eleverna får komma till tals, då det är 

dem vi har skolan för. Här redovisas en del forskning som bedrivits när det gäller 

områdena motivation hos skolelever, lärarens förväntningar på elever, elever på 

individuella programmet samt föräldrars betydelse för eleven. När det gäller motivation 

så är det ett mycket stort och brett område. Sökningar på motivation har begränsats till 

intresse för skolan och de äldre årskurserna för att få relevant tidigare forskning, detta 

då föräldrarnas roll kan ha olika stor betydelse beroende på barnets ålder och i denna 

studie är det fokus på äldre elever. Utöver forskningslitteratur så finns en referens till en 

studentuppsats då det är mycket få studier gjorda på vilka personer som har betydelse 

för studiemotivationen hos den specifika grupp som fokuseras i denna studie. 

 

 

2.1 Motivation hos elever 
Motivation har studerats av många forskare och med många olika infallsvinklar. Det 

finns en omfattande litteraturöversikt på den internationella motivationsforskningen 

gjord av Giota (2002). I artikeln diskuteras skolans både direkta och indirekta effekter 

på elevernas utveckling och betydelsen av elevens egen motivation för lärande 

behandlas. Hon tar upp olika faktorer som verkar kunna gynna elevers motivation. Hon 

uppmanar till mer forskning utifrån elevernas situation med deras synvinkel eftersom 

mycket av den tidigare forskningen betraktar eleverna på ett förenklat sätt och utifrån en 

vuxen nivå istället för elevnivå. Giota (2001) har också skrivit en avhandling som 

behandlar ungdomars uppfattning om skolan och motivation till inlärning. Forskningen 

är gjord på 13-åringar och undersöker om det finns några generella kategorier av motiv 

och mål som gör att elever går till skolan. Studien tar också upp hur generella kategorier 

av motiv och mål relaterar till prestationer över tid. Maehr och Midgley (1991) tar ett 

helhetsgrepp om skolan och skriver om hur skolan som helhet kan konstrueras om för 

att höja studenternas motivation och inlärning. Zimmerman m.fl. undersökte elevernas 

egen motivation för akademiska prestationer genom att titta på självförmåga och 

personliga mål. Deras resultat visar att när elever sätter upp akademiska mål påverkas 

det av deras självförmåga och föräldrars förväntningar på dem. Det framkommer också 

att elever med hög självförmåga sätter högre mål och att det påverkar hur prestationen 

blir (Zimmerman m.fl. 1992:672 f). Jenner (2004) gör en grundläggande redogörelse av 

motivation och motivationsarbete i skola och ger många praktiska exempel. Han 

beskriver motivation utifrån en drivkraft i relation till inre eller yttre mål (Jenner, 

2004:41 f). 

 

 

2.2 Lärarens förväntningar på elever 
Inom motivationsforskningen finns ett särskilt intresse för betydelsen av förväntningar 

på eleven. Klem m.fl. (2004) undersökte lärarens stöd i relation till studenternas 
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engagemang och prestation. Både elever och lärare rapporterar att lärarens stöd är 

viktigt för elevernas engagemang i skolan. Elever anser att lärare som skapar en 

omgivning av omsorg och struktur där förväntningarna är höga, tydliga och rimliga ger 

ökat engagemang (Klem m.fl. 2004:270). I USA publicerades en mycket 

uppmärksammad och omdiskuterad studie om pygmalioneffekten (Rosenthal & 

Jacobson, 1968).  Pygmalioneffekten handlar om att lärarens positiva och negativa 

förväntningar på elever påverkar elevernas beteende och resultat. Hela studien går ut på 

att det är enbart lärarens förväntningar på eleverna som ändras, eleverna börjar inte 

något speciellt program, får mer resurser eller möjligheter att göra extra grejer utan 

effekten uppnås enbart av lärarens uttryckta förväntningar på sina elever (Jenner 

2004:69). Inom forskningsvärlden så finns det enighet om att det förekommer 

förväntanseffekter och att lärarens positiva och negativa förväntningar påverkar 

elevernas uppträdande och prestation (Jenner 2004:70). Upphovsmannen till 

pygmalioneffekten, Robert Rosenthal, var med och publicerade en ny artikel år 2014 

som bekräftar att lärare som har en hög förväntan på sina elever också får eleverna att 

lära sig mer och prestera bättre (Rubie-Davis m.fl. 2014:73). Ålder och social 

tillhörighet inverkar på hur stor påverkan lärarens förväntningar får. Yngre elever fäster 

ofta större uppmärksamhet vid lärarens förväntningar och detta gäller också elever som 

är beroende av läraren för information (Jenner 2004:74). En artikel av Wentzel (2002) 

fokuserar på lärarens inflytande och påverkan på eleverna. I undersökningen använder 

läraren föräldramodeller för att se hur eleverna responderar och anpassar sig efter dessa 

i skolmiljön. Undersökningen är gjord på elever i årskurs sex. 

 

 

2.3 Elever på Individuella programmet 
Hugo (2007) tar reda på hur gymnasieskolan kan möta behovet hos elever som har 

ofullständiga betyg från grundskolan. Detta undersöker han genom att intervjua elever 

som går på IV-programmet om vad som motiverar dem. I en avhandling av Andersson 

(2013) beskriver elever på IV-programmet sina upplevelser från skolan. I avhandlingen 

beskrivs frånvaro av motivation som en anledning till att det blev IV-programmet och 

att lärarna inte trodde att de skulle lyckas. Vidare berättar de att det är viktigt att lärarna 

engagerar sig och skapar meningsfulla relationer. De upplever att relationen mellan 

lärare och elever har betydelse för hur väl elever lyckas i skolan. Relationen till 

kompisar upplevs ha betydelse under högstadiet men nämns inte som betydelsefull 

under gymnasietiden (Andersson, 2013:111). I en studie har Boberg-Andersson och 

Åberg (2007) undersökt vad som bidragit till studiemotivationen hos elever på IV-

programmet. På den skola de iakttagit var det 82 % av en årskull som blev behöriga till 

ett nationellt program. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledaren har haft stor 

betydelse för elevernas motivation. 

 

 

2.4 Föräldrars betydelse för eleven 
Gonzalez-DeHass m.fl. har gjort en litteraturöversikt där de försökt visa hur föräldrars 

involverande är relaterad till studenters motivation. Där framgår det att detta samband är 

något som först studerats de senaste åren. I artikeln hänvisas till studier vars resultat 

beskriver att engagerade föräldrar gynnar studiemotivationen hos barnen. Vidare nämns 

att praktisk hjälp från föräldrar har en positiv effekt när det gäller gymnasieelevers 

akademiska engagemang. Föräldrars hjälp består av hjälp med läxor, delta i 

skolprogram, titta när barnen utövar sport eller andra fritidsintressen, hjälpa eleverna att 
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välja kurser samt att hålla sig uppdaterade om hur det går för eleverna i skolan 

(Gonzalez-DeHass m.fl. 2005). Wentzel (1998) har skrivit en artikel om ungdomars 

relation till föräldrar, lärare och kompisar och hur denna relation påverkar motivationen 

i skolan. Undersökningen är gjord på elever i årskurs sex och visade bland annat att 

föräldrarnas stöd var positivt när det gällde skolrelaterade aktiviteter och målsättningar. 

Relationen till lärare, föräldrar och kompisar undersöks även av Legault m.fl. (2006) då 

de undersöker olika orsaker till omotiverade gymnasieelever. Studien visar på att socialt 

stöd från föräldrar, lärare och kompisar är motiverande och därmed motverkar 

studenternas brist på motivation. Vidare skriver de att den starkaste tillhörigheten är den 

mellan föräldrar och barn, föräldrar har därmed en nyckelroll i barnens utveckling och 

socialisering. Med studien vill de uppmärksamma den viktiga roll som föräldrar har i att 

grunda ett positivt klimat mellan personer. I en artikel av Bartram (2006) undersöks 

föräldrars inflytande på barnens språkinlärning och resultatet visar att det påverkar. 

Föräldrars hjälp och uppmuntran ger positivt inflytande samt föräldrars positiva attityd 

till inlärning överförs på barnen. De ser också ett samband mellan föräldrars 

språkkunskap och elevers attityd till språkinlärning (a.a. 2006:220).   

 

.   
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3 Teoretiskt perspektiv 
Studiemotivation och föräldraroll är ledord i det teoretiska perspektivet. På en 

grundläggande nivå förstås motivation av både inre och yttre aspekter. Förhållandet 

mellan elevers studiemotivation och föräldrarollen tolkas i denna studie utifrån 

begreppen relation, förväntan och självförmåga. 

 

 

3.1 Studiemotivation 
Studiemotivation är ett stort och komplext fenomen. Det kan påverkas av flera olika 

faktorer och kan också variera över tid. Motivation delas ofta upp i inre och yttre 

faktorer (Imsen, 2006:465; Jenner, 2004; Lundgren & Lökholm, 2006). Den 

grundläggande analysen i denna studie görs i spänningsfältet mellan inre och yttre 

faktorer som påverkar studiemotivationen. 

 

 
Figur 1. Beskrivning av elevers studiemotivation som beror på både inre och yttre aspekter.  

 

 

Inre motivation    Yttre motivation 

Glädje     Betyg  

Stolthet     Pengar 

Nyfikenhet     Belöning 

Självförverkligande    Status 

Intresse     Andra människor 

 

Inre motivation har sitt ursprung i individen själv genom egen vilja och inre drivkraft. 

Den inre drivkraften står i relation till olika inre eller yttre mål enligt Jenner (2004:42) 

Elevers studiemotivation kan påverkas av intresse och av olika känslor så som glädje, 

nyfikenhet, stolthet och en känsla av självförverkligande (Jenner, 2004:42; Lundgren & 

Lökholm, 2006:47). När studierna upplevs som lustfyllda eller intressanta så ger den 

känslan inre motivation till ökad inlärning. Intresset kan generera den viljestyrka som 

behövs för att studera och intresset blir således en inre drivkraft. Ökad kunskap inom ett 

område kan ge stolthet som i sig kan stimulera motivation. Yttre motivation däremot 

kommer från omgivningen och yttre omständigheter och dessa påverkar våra inre 

processer. Det kan vara målsättningar i form av höga betyg, ett yrke med bra lön, 

belöningar eller att få högre status. Att få andra människors uppskattning är också en 

yttre motivationsfaktor (Jenner, 2004:42; Lundgren & Lökholm, 2006:46 f). Under 

studietiden är det inte ovanligt att yttre motivation kommer utifrån strävan efter höga 

betyg eller belöning i form av exempelvis pengar efter en god prestation. Andra 

människor kan påverka motivationen genom beröm, goda råd, vädjan men också genom 

hot. 
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3.2 Föräldraroll 
Föräldrarollen kan se mycket olika ut men flera studier som undersökt relationen mellan 

förälder och barn kommer fram till att föräldrar som är engagerade och hjälper sina barn 

bidrar till barnets studiemotivation (Gonzalez-DeHass m.fl. 2005; Legault m.fl. 2006; 

Wentzel, 1998). Det finns förväntanseffekter på elever vilket innebär att lärarens 

positiva och negativa förväntningar på eleven påverkar denna elevs uppträdande och 

prestation (Jenner 2004:70). På samma sätt kan kanske dessa förväntanseffekter finnas 

från föräldrar på eleven och det kan påverka studiemotivationen. Både arv och miljö 

påverkar vårt lärande (Illeris, 2007:207 f). Det är alltså inte bara vilka genetiska 

förutsättningar man har utan också omgivningen som påverkar motivationen för 

lärande. Föräldrar har möjlighet att ge barnet en stimulerande omgivning under 

uppväxten. De behov som alla barn behöver få tillfredsställda för att må bra är 

stimulans, bekräftelse och struktur (Hougaard, 2004:88). I detta sammanhang har 

bekräftelse betydelse då det kan påverka studiemotivationen på ett särskilt sätt. 

Bekräftelse och beröm kan öka barnets självfömåga vilket leder till ökad motivation 

(Lundgren & Lökholm, 2006:53).  

 

 

3.3 Studiens teoretiska glasögon 
 

Ökad motivation 

↑ 

Bättre relation 

 
Högre och/eller mer 

realistiska förväntningar 

 

Högre självförmåga 

 

 

Relation 

 

 

Förväntan 

 

Självförmåga 

Sämre relation 

 
Lägre och/eller mindre 

realistiska förväntningar 

 

Lägre självförmåga 

 

↓ 

Minskad motivation 

 
 

Figur 2 Effekter på motivationen utifrån aspekterna relation, förväntan och självförmåga 

(inspirerad av Lundgren & Lökholm, 2006:53 samt Henderlong & Lepper, 2002). 

 

 

Med bakgrund av vad som sagts ovan om studiemotivation och föräldraroll så 

konstitueras studiens teoretiska glasögon av de tre analytiska aspekterna relation, 

förväntan och självförmåga i förhållande till motivation, såväl inre som yttre 

motivation. Aspekten relation ges störst betydelse men det finns även intresse av att 

undersöka förväntan och självförmåga och deras betydelse för hur elever upplever att 

deras föräldrar kan motivera dem i studierna. En god relation mellan föräldrar och barn 

kan antas skapa ett ömsesidigt förtroende, en trygghet för barnet och leda till en god och 

stimulerande miljö i hemmet. Dessa aspekter kan antas leda till ökad studiemotivation 

på samma sätt som Legault m.fl. (2006) kommit fram till att social support från 

föräldrar är motiverande. Med liknande resonemang kan en mindre god relation leda till 
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osäkerhet och förtroendet till föräldrarna är lågt vilket leder till minskad motivation. Om 

föräldrars positiva förväntan kan ha samma effekt som en lärares positiva förväntan 

(Rosenthal & Jacobson, 1968) kan det leda till att eleverna presterar över sin 

egenskattade förmåga och då leda till ökad motivation. Låga förväntningar från 

föräldrarna kan leda till att man inte kämpar och att motivationen minskar. 

Självförmåga är en tredje aspekt som kan tänkas påverka studiemotivationen. 

Självförmågan byggs upp av tidigare erfarenheter, sociala förebilder, social övertygelse 

och känslomässigt tillstånd (Tonegran, 2013:12). Föräldrar som är sociala förebilder 

och påtalar att eleven kan klara nya saker bidrar till en ökad självförmåga hos eleven 

och detta leder i sin tur till ökad motivation. En mindre god självförmåga utan sociala 

förebilder och uppmuntran ger osäkerhet inför att göra nya saker och rädsla för att 

misslyckas och därmed minskad motivation. I praktiken går de tre aspekterna relation, 

förväntan och självförmåga in i varandra och påverkar varandra vilket kan göra dem 

svåra att skilja åt. Uppdelningen görs i analytiskt syfte för att försöka se hur de påverkar 

studiemotivationen. Valet att använda självförmåga, som finns emellan de mer 

vardagliga begreppen självförtroende och självkänsla, har stöd i Lundgren och Lökholm 

(2006) samt Tonegran (2013). Självförtroende är starkt förknippat med en specifik 

uppgift och självkänsla med hur man ser på sig själv. Självförmåga är uppfattning om 

en persons förmågor i relation till uppgifter som ska uträttas (Tonegran 2013:9 ff). 

Självförmåga ses därmed som ett relevant begrepp i denna studie. 
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4 Metod 
I detta kapitel förklaras val av metod för studien, vilka urval och avgränsningar som har 

gjorts samt vilka forskningsetiska aspekter som har iakttagits. Därefter följer en 

redogörelse av studiens genomförande, databearbetning och analys. Avslutningsvis 

beskrivs studiens giltighet.  

 

 

4.1 Val av metod 
Studiens kvalitativa undersökning tar sin utgångspunkt i en hermeneutisk ansats vilket 

innebär en analytisk process där studiens resultat växer fram i en successiv rörelse 

mellan delar och helhet. Tolkningen och förståelsen av respondenterna kan med andra 

ord sägas ha vuxit fram genom hela arbetsprocessen. Förutom ett pendlande analytiskt 

tillvägagångssätt så visar sig studiens hermeneutiska ansats i den kontextualisering av 

respondenterna som görs i diskussionsdelen. De delar som de enskilda utsagorna utgör 

sätts där in i en vidare kontextuell helhet som möjliggör en tolkning och förståelse av 

studiens resultat som har relevans även utanför det enskilda fallet. För denna studie 

valdes en kvalitativ undersökning som strävar efter ett hermeneutiskt synsätt där 

forskaren försöker tolka och förstå respondenternas utsagor med hjälp av all den 

information som kommit fram. Det hermeneutiska synsättet framträder framförallt i 

analys- och diskussionsdelen (kap 6). Kvalitativa intervjuer betraktas som bäst lämpade 

då människors upplevelser ska tolkas och förstås (Patel & Davidson, 2011:14). Öppna 

och enkla frågor ställs men svaren kan vara långa och invecklade. 

  
”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på 

dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar. Det innebär att man efter det 

att alla intervjuer är utförda sitter där med ett otroligt rikt material i vilket man med tur och 

hårt arbete kan finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat.”  

(Trost, 2010:25) 

 

Hermeneutiken innebär att det går att förstå andra människor och livssituation genom 

att tolka hur livet beskrivs i tal och skrift samt i människors handlingar och livsyttringar 

(Patel & Davidson, 2011:29). När forskaren ställer frågorna till eleverna finns möjlighet 

att iaktta kroppsspråk, pauser m.m. Det finns också möjlighet att direkt kunna ställa 

följdfrågor om något är oklart eller behöver ett mer uttömmande svar. 

 
”Det är nödvändigt att lyssna både till de explicita beskrivningarna och till de åsikter som 

kommer till uttryck och till vad som sägs mellan raderna. Intervjuaren kan försöka formulera 

det underförstådda budskapet och `sända tillbaka det` till intervjupersonen och kanske få en 

omedelbar bekräftelse på om tolkningen är riktigt eller ej.” (Kvale & Brinkmann, 2009:45) 

 

Kvalitativa intervjuer lämpar sig väl när avsikten är att försöka förstå varför människor 

reagerar och resonerar på ett visst sätt. Det är också en metod för att hitta mönster eller 

variationer i handlande hos olika personer (Trost, 2010:32). Inom pedagogikforskning 

har kvalitativa intervjuer varit en vanlig forskningsmetod i decennier (Kvale & 

Brinkmann, 2009:25). Intervjuerna som genomfördes klassas som semi-strukturerade 

intervjuer. Med det menas att intervjun har ett tydligt syfte men att den intervjuade får 

berätta utifrån de korta frågor som ställs. Det är alltså inget öppet samtal och inte heller 

ett slutet frågeformulär (a.a. 2009:43). Vid varje intervju har en intervjuguide använts 

(se bilaga 2), fem av sex intervjuer har spelats in och därefter skrivits ut. Den utskrivna 

texten har sedan fått utgöra material för analysering. Metodens svaghet är svårigheten 
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att göra generella slutsatser då urvalet är litet och inte representativt för en hel 

befolkning utan det som framkommer gäller för just den specifika gruppen. Mer om 

generaliseringar för kvalitativa studier i kap 4.6. Kvalitativa studier får sällan samma 

genomslagskraft som kvantitativa studier. Kvantitativa studier ses ofta som mer 

tillförlitliga även om så inte alltid är fallet. Metodens styrka är att personliga åsikter 

lyfts fram. Svaren får ett sammanhang i och med att man möter personen. Det finns 

också möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt få en större helhet. ”I verkligheten är 

praktiskt taget inga av de studier som görs inom beteende- och samhällsvetenskapen av 

helt kvantitativ natur. De är alla blandformer.”(Trost, 2010:29). Detta visar att 

kvalitativa studier används i hög grad och är viktiga eftersom de kan få fram 

information som inte kommer fram i en strikt kvantitativ studie. Kvalitativa studier blir 

mer personliga och äkta. I kvalitativa studier är teori och tidigare forskning kanske en 

viktigare del än i kvantitativa studier. Detta då resultaten inte står för sig själva utan ska 

kunna jämföras med tidigare forskning inom ämnet. 

 

 

4.2 Urval och avgränsningar 
Den första frågan att ta ställning till var hur många personer som skulle intervjuas. 

Kvale och Brinkmann skriver ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda 

på vad du behöver veta” (Kvale & Brinkmann, 2009:129). Ofta handlar det om att 

intervjua så många personer att en mättnadspunkt erhålls där nya intervjuer inte tillför 

så mycket ny kunskap (a.a. 2009:129). Möjligheten att få tag i respondenter men 

framförallt den tid som finns till förfogande har en avgörande roll för hur många 

intervjuer som kan genomföras. Trost (2010:143) rekommenderar att begränsa antalet 

respondenter för att kunna hantera materialet, få överblick och kunna urskilja vad som 

förenar och vad som skiljer respondenterna åt. Utifrån de ovan nämnda riktlinjerna 

valdes sex elever ut för intervju, alla elever gick på samma gymnasieskola. Alla 

respondenter har gått minst ett år på individuella programmet (en av eleverna gick två 

år) och sedan kommit in på ett nationellt program. Individuella programmet (IV-

programmet) är ett program för elever som inte har betyg att komma in på ett nationellt 

program. IV-programmet ska förbereda elever för utbildning på ett nationellt program. 

Anledningen till att det var elever som gått på IV-programmet som intervjuades var att 

det är en grupp elever där det sannolikt har skett en förändring när det gäller 

motivationen. Detta då de gått IV-programmet p.g.a. att de inte haft tillräckligt många 

godkända betyg för att komma in på ett nationellt program. Under året på IV-

programmet har de klarat att få godkända betyg för att komma in på önskat 

gymnasieprogram. Det fanns också en önskan om att försöka hitta elever med så stor 

variation av bakgrund som möjligt. Bakgrund i form av anledning till att de gått IV-

programmet, föräldrars yrke, mål i livet. ”I de flesta fall vill man vid kvalitativa studier 

få en så stor variation som möjligt och inte ett antal likartade.” (Trost, 2010:137). Hade 

urvalet av elever gjorts på naturvetenskapligt program (studieförberedande) eller 

Second Chance School (där eleverna praktiserar stor del av skoltiden) så hade deras 

bakgrunder troligen varit mer homogena med liknande svar på intervjufrågorna och 

därför sågs just denna grupp som intressant att genomföra denna studie på. Att få en 

variation av elever lyckades också väl då elevernas betyg innan IV-programmet 

varierade från ett enskilt betyg med IG till betyget IG i alla ämnen och en elev hade inte 

fått betyg alls p.g.a. frånvaro. En av eleverna gick nu på naturvetenskapligt program, 

övriga på olika yrkesförberedande program. Då alla dessa elever kommit in på ett 

nationellt program efter IV-programmet fanns intresse av att höra vad som motiverat 

dem och om deras föräldrar haft del i den motivationen. Det var enbart elever över 18 år 
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som intervjuades då de själva kan bestämma om de vill genomföra intervjun eller ej. 

Det är önskvärt att få så brett underlag av elever som möjligt och hänsyn togs till kön, 

etnicitet samt social bakgrund för att nå en mångfald. Det hade varit intressant att göra 

en kompletterande kvantitativ studie med ett större underlag av elever men på grund av 

tidsbegränsningar var inte detta möjligt. Det hade även varit intressant att intervjua 

elevernas föräldrar och också fått deras syn på frågeställningarna men på grund av 

tidsbegränsning uteslöts det. När det gäller intervjuguiden avgränsades frågorna så det 

blev specifika frågor om just motivation istället för helt öppna frågor. Däremot var varje 

fråga formulerad så att eleven kunde ge sitt svar och fritt prata utifrån vad han eller hon 

kom att tänka på. 

 

 

4.3 Forskningsetiska aspekter 
De forskningsetiska aspekterna beaktades utifrån vetenskapsrådets fyra krav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna själva 

fick ta ställning till om de ville delta i studien och det fanns möjlighet att avbryta 

deltagandet. Då alla respondenter var över 18 år behövde inte föräldrar tillfrågas om lov 

att utföra intervjuerna utan eleverna kunde själva ta ställning till detta (a.a. 2002:9). 

Informationskravet tillgodosågs genom att alla respondenter fick ett missivbrev med 

beskrivning av studien, att de deltar helt anonymt m.m. (se bilaga 1), därefter fick de ta 

ställning till om de ville delta i studien. Respondenterna fick själva bestämma hur 

mycket de ville berätta och det var möjligt att avbryta intervjun när som helst, det var 

dock ingen som gjorde det (Vetenskapsrådet 2002:7). Det var önskvärt att få spela in 

intervjuerna för att kunna återberätta och citera vad respondenterna sagt och detta var 

beskrivet i missivbrevet samt förklarades innan intervjun startade. Det som spelades in 

raderas efter att forskningsarbetet är klart och används enbart till detta forskningsarbete 

i enlighet med nyttjandekravet (a.a. 2002:14). En av respondenterna ville inte bli 

inspelad och det önskemålet tillgodosågs naturligtvis. Respondenter, skola och ort är 

anonyma i arbetet då intervjumaterial bör användas med konfidentialitet och enligt 

konfidentialitetskravet (Kvale & Brinkmann , 2009:88; Vetenskapsrådet, 2002:12; 

2011:21,43). Platsen som utses för intervjun bör vara ostörd och den intervjuade ska 

känna sig trygg i miljön (Trost, 2010:65). För att respondenterna skulle känna sig 

bekväma i intervjumiljön fick de välja vilken plats de ville utföra intervjun på. De flesta 

intervjuerna skedde i ett avskilt rum på elevernas skola, en intervju förlades till ett 

bibliotek. Den som intervjuar kan ibland upplevas ha ett övertag jämfört med 

respondenten och därför lades extra tid ned på att göra intervjuplatsen så trevlig som 

möjligt. Varje intervju började också med lite vardagligt prat för att respondenterna 

skulle känna sig bekväma och bli lite varma i kläderna innan själva intervjun satte 

igång. Som första fråga valdes också att be respondenterna beskriva sin familj vilket är 

en fråga som de flesta direkt vet vad de ska svara på och de kunde på så sätt uppleva lite 

mer säkerhet inför fortsättningen. Vissa frågor kan vara känsliga att svara på, detta 

gäller framförallt att prata om relationen till föräldrarna, framförallt om det är en mindre 

god relation. Vid intervjuerna har det varit viktigt att visa respekt för respondenterna 

och inte ställa för många följdfrågor om respondenten inte varit bekväm med detta. 

Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att inte precis allt som rör en viss fråga har 

kommit fram. Det var viktigt att inte ställa ledande frågor utan att frågorna skulle vara 

öppna så de själva kunde vinkla sitt svar så som de upplevt sin situation 

(Vetenskapsrådet 2011:42).  
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4.4 Genomförande 
Första delen av studien var att genomföra litteraturstudier för att få en fördjupad 

kunskap om ämnen som anknyter till studien. Sökmotorer såsom ERIC, Onesearch, 

SwePub, Google scholar användes för att hitta böcker och artiklar relaterade till studien. 

De sökord som användes var bland annat motivation, elever, föräldrar, relation och 

individuella programmet, sökningar gjordes både på svenska och engelska. Under våren 

2013 genomfördes de sex intervjuerna. Som insamlingsinstrument användes en semi-

strukturerad intervjuform (se bilaga 2) med öppna frågor knutna till vissa teman, denna 

intervjuform har sin grund hos Kvale och Brinkmann (2009:43). Efter kontakt med 

studievägledare, rektor och administrativ personal sammanställdes en lista med namn, 

personnummer och kontaktuppgifter på några elever. Kriterierna var att eleverna 

tidigare ska ha gått individuella programmet och att de nu gick på ett nationellt 

program, de skulle också vara minst 18 år gamla. En första kontakt med eleverna togs 

via telefon där lite kort information om studien förmedlades. Eleverna fick frågan om 

det fanns intresse av att vara med i studien och vid jakande svar skickades missivbrev ut 

där de kunde läsa lite mer om den kommande intervjun (se bilaga 1). Efter några dagar 

togs kontakten med eleverna upp igen och då eleven var positiv bokades en intervjutid. 

En av respondenterna hade en kompis som också gärna ville vara med och då denne 

uppfyllde de kriterier som fanns så genomfördes intervju även med denna elev. Jag som 

forskare genomförde alla intervjuer själv och med en respondent åt gången. Forskaren 

placerades innerst i rummet så att eleven satt närmst dörren för att inte känna sig 

instängd. För att göra ett trevligt intryck fanns det vattenglas och en skål med godis på 

bordet så att eleverna skulle bli avslappnade och kunna ha lite godispapper att 

sysselsätta händerna med. Vid intervjutillfällena användes diktafon för att som forskare 

kunna lyssna mer intensivt och kunna ställa bra följdfrågor. Det är också en fördel att 

kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna i efterhand för att kunna citera rätt och 

fånga upp sådant som kan vara svårt att lägga märke till under intervjutillfället. 

Intervjuerna var 15-30 minuter långa. Intervjuerna har sedan transkriberats. I 

resultatdelen har det mest väsentliga plockats ut. Vid intervju med en av eleverna fanns 

önskan om att inte bli inspelad, denna intervju tog närmare en timme då anteckningar 

fördes under tiden. Den första intervjun kompletterades med ett kort telefonsamtal.  

 

 

4.5 Databearbetning och analysmetod 
Analys av intervjuerna började redan under intervjutillfället och gjordes med bakgrund i 

Kvale och Brinkmanns sex analyssteg (Kvale & Brinkmann, 2009:211 f). Det första 

steget är intervjupersonens beskrivning av sin livsvärld i förhållande till de ämnen som 

tas upp men någon omfattande tolkning sker inte. Nästa steg innebär att 

intervjupersonen under intervjun själv kan upptäcka nya förhållanden, se nya innebörder 

i tidigare upplevelser. Det tredje steget är mer aktivt för intervjuaren då det innebär att 

koncentrera och tolka intervjun genom att upprepa vissa saker respondenten säger för att 

säkerställa rätt förståelse. Vidare innebär det att komma med lämpliga följdfrågor. I det 

fjärde steget sker det stora analysarbetet med att strukturera och tolka den registrerade 

intervjun. Dessa fyra steg låg till grund under själva intervjun. Kvale och Brinkmann 

har ytterligare två steg i sin analys men dessa ansågs ej relevanta för denna studie 

(Kvale & Brinkmann, 2009:211). 

Efter att alla intervjuer var genomförda gjordes en första transkribering av materialet 

då elevernas svar skrevs ned kortfattat för varje fråga. Därmed har inte alla pauser, 

exakt den ordning de sagt saker antecknats utan andemeningen i det de beskrivit har 
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kommit med. Detta är ett bra val för att få ett lätthanterligt material där det mest 

intressanta finns med (Trost, 2010:150). Vid databearbetning av svaren var det viktigt 

att kunna urskilja mönster eller avvikelser från mönster. Eleverna har benämnts med 

E1-E6 för att kunna återfinna vem som har sagt vad. 

 
”Det viktiga är att man funnit mönster, om det sedan var endast en person eller flera som 

uppvisade det är i kvalitativa sammanhang ointressant. Att mönster eller varianter finns är 

det intressanta.” (Trost, 2010:141) 

 

Efter den första transkriberingen sammanfördes alla respondenters svar för en fråga i 

taget. Svaren analyserades utifrån syfte och de tre frågeställningarna. Därefter har allt 

material undersökts och transkriberats en andra gång för att citat ska kunna återges 

ordagrant, pauser har antecknats m.m. Vid den senaste genomlyssningen av hela 

materialet kunde ytterligare material tillföras resultatdelen vilket tyder på en 

mognadsprocess i arbetet. Under studiens process har transkriberat material samt de 

ursprungliga intervjuerna används kontinuerligt i framskrivandet av resultat och 

diskussion.  

 

 

4.6 Validitet, reliabilitet och studiens giltighet 
Validitet handlar om tillförlitligheten av studien med avseende på att rätt sak undersöks. 

I kvalitativa studier innebär det ”att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 

innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” (Patel & 

Davidson, 2011:105). Reliabilitet innebär att mäta på ett tillförlitligt sätt. Att en 

intervjuperson vid olika tillfällen ger olika svar på samma fråga behöver inte innebära 

låg reliabilitet utan kan bero på att individen ändrat uppfattning eller fått ny kunskap. 

Reliabiliteten ska betraktas i den särskilda situation som är vid intervjutillfället och 

bedöma respondentens erfarenheter utifrån dess verklighet (a.a. 2011:106). Studien har 

hög validitet och reliabilitet då den innehåller en omfattande historisk inramning. Det 

finns ett rikt material av relevant tidigare forskning inom de olika områden som studien 

berör. Intervjuerna är gjorda med öppna frågor vilket möjliggör en mer detaljerad och 

nyanserad bild av respondenternas svar. Det gavs utrymme för pauser under 

intervjutillfällena så att respondenterna kunde tänka tillbaka och ge så utförliga och 

detaljerade beskrivningar som möjligt. Respondenterna ger personliga svar vilket ger ett 

rikligt material. Under intervjuerna ställdes också följdfrågor i syfte att ge en mer 

omfattande bild av upplevelsen. Intervjuguiden är uppbyggd av frågor som ger svar på 

syftet med studien och guiden har granskats av handledare innan intervjuerna startade. 

Respondenternas svar är personliga och skiljer sig åt även om några respondenter 

nämner samma sak. Vid en andra transkribering har pauser antecknats och talspråket 

skrivits ned för att citat ska kunna återges fullständigt samt att svaren inte ska påverkas 

eller få ny mening vid transkriberingen. Vid citering i resultatdelen har dock talspråk 

skrivits om till skriftspråk i vissa fall för att få en följsam text utan språkliga misstag i 

enlighet med Trost (2010:156 f). Vid sammanställning av resultatet har respondenternas 

svar och intrycken från intervjun behandlats i sin helhet. Därefter har svaren 

sammanställts under olika rubriker. Forskarens uppgift är att analysera, tolka och dra 

slutsatser, det är nästan oundvikligt att inte forskarens egen livserfarenhet påverkar 

arbetet. De tolkningar som är gjorda är stärkta av citat från respondenterna för att ge ett 

tillförlitligt material. 
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”Om studien baseras på intervjuer bör forskaren sträva efter en bra balans mellan citat från 

intervjupersonerna och egen kommenterande text så att läsaren själv får möjlighet att bedöma 

tolkningens trovärdighet.” (Patel & Davidson, 2011:108) 

 

Utifrån att jag har valt ett tolkande perspektiv så har olika motivationsperspektiv 

beskrivits i bakgrund och teoridel som får en relativt stor del i studien som helhet. 

Generaliseringar av resultaten i studien är inte möjliga utifrån kvantitativa mått. I 

kvalitativa studier är inte heller tanken att kunna generalisera resultaten i största 

allmänhet utan endast om de resultat som framkommit i en specifik studie kan överföras 

till andra relevanta situationer (Kvale & Brinkmann 2009:281). Resultatdelen i denna 

studie är stor och rik på mångfald med respondenternas nyanserade förklaringar. I 

kombination med ett omfattande bakgrundskapitel och relevant forskning leder det till 

två olika slags generaliseringar som kan gälla för denna studie och därmed visa på 

studiens giltighet. Naturalistisk generalisering kan ske grundad på personlig erfarenhet 

och leder till vissa förväntningar. Erfarenheter och resultat utifrån denna studie ger så 

kallad ”tyst kunskap” om hur saker förhåller sig och ger förväntningar inför en eventuell 

liknande studie. Analytisk generalisering kan också användas för denna studie och görs 

genom att analysera likheter och olikheter mellan två situationer. En noggrann 

bedömning görs om i vilken mån resultaten från en viss studie kan ge vägledning för 

vad som kan hända i en annan situation (a.a. 2009:281 f).  
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten utifrån intervjuguiden i bilaga 2. Enbart svar som 

anses ha med studien att göra har tagits med i uppsatsen då respondenternas svar ibland 

tenderar att sväva ut och inte ha med själva frågan att göra. De sex eleverna som 

intervjuats har alla gått på individuella programmet tidigare men går nu på ett nationellt 

program. Det är två tjejer och fyra killar som intervjuats och fem av dem går nu 

yrkesförberedande program och en högskoleförberedande program. Det som står 

kursiverat är citerat från respondenterna men i vissa fall omskrivet till skriftspråk. Trost 

(2010:156 f) skriver ”Personligen anser jag det vara oetiskt att i stor utsträckning 

använda talspråk i citat”. Detta är en god hållning och därför har citaten skrivits så att 

texten flyter smidigt. Resultaten från intervjuguiden har delats in i olika kategorier. Det 

första avsnittet behandlar begreppet motivation och är av mer generell karaktär. Det 

ligger till grund för det särskilda intresset för föräldrars möjlighet att påverka 

motivationen som behandlas i de två sista avsnitten i detta kapitel. Första steget av 

analysen görs i resultatdelen med olika teman och indelning i inre och yttre motivation. 

Fortsatt analys sker i diskussionskapitlet (se kap 6).  

 

 

5.1 Betydelser av motivation och olika motivationsfaktorer 
Motivation innebär olika saker för respondenterna. Människor skiljer sig mycket åt och 

därför får också begreppet motivation olika innebörd beroende på person. Flera av 

respondenterna hade svårt att uttrycka vad motivation betyder för dem och det var 

lättare för dem att svara på frågan om vad som motiverar dem. Olika personer motiveras 

i studierna av olika saker vilket inte är så konstigt då det finns stora skillnader mellan 

olika individer. Respondenternas svar på vad som ger motivation och betydelsen av 

begreppet kunde samlas under rubrikerna viljestyrka, målsättning, känslor, andra 

människor och religion. 

 

 
5.1.1 Viljestyrka 

Respondenterna beskriver motivation som något som kommer inifrån dem själva, en 

inre styrka som är ursprung till motivationen att vilja göra någonting. Att det finns en 

egen vilja till det som ska göras och att det inte är något utifrån som påverkar 

motivationen.  

 

”En styrka inom dig till att göra någonting" 

"man gör det man vill, har styrkan inom sig att göra det” (Elev 2) 

 

Motivation beskrivs också av respondenterna med ett ansvarstagande, att ta egna 

initiativ och att göra så gott man kan. Detta kan grunda sig i en viljestyrka som finns 

hos individen för att komma vidare. Det kan t.ex. handla om att ta tag i en given uppgift 

och se till att göra den klar efter bästa förmåga.  

 

”Att man tar eget ansvar för det. Att man gör så gott man kan” (Elev 1) 

 

Viljestyrkan kombineras ofta med ett mål som ska klaras av, det skapas en vilja till det 

som ska slutföras. När en uppgift har avslutats på ett tillfredsställandes sätt så kan det 

generera ökad viljestyrka till nya utmaningar då självförtroendet stärkts av det som 

nyligen har presterats.  
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”Då fick jag motivation för det att jag verkligen kan klara av saker om jag verkligen vill 

och anstränger mig.” (Elev 3) 

 

Respondenterna nämner flera gånger att motivation handlar om viljan att göra något. 

Med det resonemanget kan frånvaro av vilja leda till brist på motivation och 

konsekvensen blir lathet och att inget blir gjort. En av de respondenter som hade svårt 

att beskriva motivation kom in på vad som inte är motiverande. Att beskriva vad som 

inte är motivation säger också något om begreppet motivation genom att utesluta vissa 

betydelser. En känsla av att tvingas göra en viss uppgift blir motsats till att ha vilja och 

viljestyrka att göra det och tvång leder inte till motivation för uppgiften. 

 

”Jag tycker inte man blir motiverad när man blir tvingad att göra något, utan när man 

har något att kämpa för, det är bäst motivation när man har ett mål som man sätter upp 

som man verkligen vill.” (Elev 4) 

 

Att inte känna sig tvingad utan att ha en vilja till att utföra något, en inre styrka, och ta 

ansvar för studierna genererar motivation och viljestyrka för uppgiften. Det kan vara 

något specifikt som generar viljan så som belöningar, mål, intresse m.m. Viljestyrka så 

som respondenterna beskriver det är något som kommer inifrån, en inre motivation eller 

drivkraft som finns inom individen och som kan initieras av yttre mål. 

 

 
5.1.2 Målsättning 

Det andra respondenterna tar upp som betydelsen av motivation är att ha en målsättning, 

att sätta upp ett mål att kämpa för. Det kan handla om relativt kortsiktiga mål som att ta 

körkort eller få bra betyg i ett ämne och när det uppnås blir det en bekräftelse på att 

eleven varit ambitiös. Kortsiktiga målsättningar blir konkreta då det finns en speciell 

tidsram att arbeta för det specifika målet. Det kan också vara mer långsiktiga mål inför 

framtiden så som framtida studier eller arbete. Respondenterna tycker det är 

motiverande att studera när de tänker på det arbete som de ser sig själva jobba inom om 

några år. När det finns ett mål att sträva efter så kan det ge en styrka och vilja att kämpa 

för att nå målet, målsättningen beskrivs då som en motivationskälla.  

 

”Det är bäst motivation när man har någonting, något mål, som man sätter upp som 

man verkligen vill” (Elev 4) 

”när man har något att kämpa för” (Elev 4) 

 

När motivation ses som en målsättning att sträva emot så skapar det egna initiativ och 

en kämpaglöd för att nå det specifika målet. Elev 2 är också inne på att motivation är 

något som sporrar till att arbeta för det mål som är uppsatt. Det är en styrka inifrån som 

hjälper till att klara av att nå målen.  

 

”Så du kan göra dina mål […] man gör det man vill, har styrkan inom sig att göra det” 

(Elev 2) 

 

Betyg nämns som en målsättning på kortare sikt. Genom att planera något roligt om 

betyget uppnås kan det också leda till en större yttre motivation då det finns en dubbel 

belöning vid avslutet, både betyg och en trevlig aktivitet.  
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”Om du får ett bra betyg på detta prov så kan vi göra något kul.” (Elev 4) 

 

För elever som har gått IV-programmet så har inte alla betyg varit godkända när de 

slutat årskurs nio och huvudmålet under året på IV-programmet är att få godkända betyg 

och ibland även att få högre betyg i vissa ämnen. Att uppfylla målet att få godkända 

betyg i alla ämnen gör att det är möjligt att komma in på ett önskvärt nationellt 

gymnasieprogram och att senare söka ett efterlängtat arbete. 

 

”Jag ville klara av mina betyg och komma in på den linjen som jag ville gå då” (Elev 

3) 

 

”för betygen gör ju att man får ett jobb i framtiden och allt det där” (Elev 6) 

 

Att få betyg i ett ämne är också exempel på vad som kan ses som belöning och som i sin 

tur kan generera yttre motivation. Många av respondenterna nämner betyg som en del i 

motivationen men först efter att de nämnt andra aspekter. För många av respondenterna 

känns det mycket viktigt att få ett arbete efter studierna och detta är ett mer långsiktigt 

mål då det ligger flera år framåt i tiden men det är en målsättning som kan ge stor 

motivation. Ett framtida arbete är ett yttre långsiktigt mål och innebär dessutom lön och 

därmed en säkrad ekonomisk framtid. Det betyder också nya relationer i form av 

arbetskamrater och en ny miljö. Att klara av studierna är då en viktig del för att nå dessa 

långsiktiga målsättningar.  

 

”Jag verkligen måste [plugga] för att få ett jobb och kunna försörja mig och också om 

man får familj då behöver man en utbildning i dagens samhälle. (Elev 3) 

 

”Man får den utbildning man behöver för att kunna leva [för att få jobb och inkomst]” 

(Elev 1) 

 

Att kunna praktisera och arbeta under studietiden är något som motiverar många av 

respondenterna. På praktikplatsen blir det en verklighet att studierna kommer leda till 

arbete och då också att börja tjäna pengar och det blir en yttre motivationsaspekt. På 

frågan om vad som skulle kunna motivera studierna är praktik ett av svaren. 

 

”Praktik, för att verkligen komma ut [och] känna på hur det är att jobba, då skulle man 

bli mer sugen på det, mer motiverad” (Elev 2) 

 

”Det är väl när jag är på min arbetsplats och jobbar, alltså inte i skolan utan när jag är 

ute på arbetsmarknaden. Jag är koncentrerad och jag vill verkligen lära mig det som 

jag håller på med. Jag har ju ett mål att börja jobba där sedan. Mitt mål nu [är] att ta 

körkort så jag kan söka jobb där [praktikplatsen] sedan när jag går ut trean.” (Elev 3) 

 

Respondenterna ger uttryck för att praktikplatsen motiverar till kunskap och att bli 

duktig på det man gör eftersom praktikplatsen kan bli en framtida arbetsplats. Det 

handlar om att göra ett gott arbete och att lära sig så mycket som möjligt så det finns 

chans att bli anställd senare. Denna verklighetsanknytning som finns på praktikplatsen 

är något som motiverar respondenterna i deras studier. Genom att sätta upp yttre mål i 

form av praktik och arbete så ger det motivation som är baserad på verkligheten. En 

framtida familjesituation med hus, egna barn att försörja kan också vara grund till 

motivation.  
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”Se fram emot en bra framtid med jobb, hus, fru, barn sådär, vill inte va den killen som 

har massa lån, massa skulder och inte kan ta hand om sig själv … jag vill kunna 

försörja mig själv och andra.” (Elev 2) 

 

Med ett stort uppsatt mål i framtiden kan delmål vara av stor vikt. Delmål hjälper till att 

motivera längs vägen mot den större målsättningen. Delmål ska sättas tillräckligt ofta så 

inte motivationen försvinner. Genom att sätta upp delmål kan fokus bli på en sak i taget 

och ny motivation kommer under hela tiden. Är det en framtida utbildning som är det 

större målet så kan betyg i enskilda ämnen vara delmål på vägen dit. Både delmål och 

den större målsättningen är i detta fall yttre motivationskällor 

 

”Jag brukar ha lite delmål på vägen. Som när jag gick på IV då ville jag ha ganska 

högt betyg i vissa ämnen. Då satsade jag på det och sen så tog jag det lite lugnt med 

andra grejer istället.” (Elev 4) 

 

Eleven ovan väljer att fokusera på ett ämne i taget och verkligen kämpa med det. Försök 

med att prestera högt i alla ämnen samtidigt kan göra att uppgiften blir övermäktig och 

att motivationen istället försvinner. Ett yttre mål i form av ett önskvärt 

gymnasieprogram kan motivera att studera hårt för att nå de betyg som krävs. 

 

”Jag ville in på gymnasiet, jag hade en ganska stark plan i början att bli socionom, jag 

ville ha ganska bra betyg så jag kunde komma in. Då hade jag det som jag strävade 

efter.” (Elev 4) 

 

Vilka mål som sätts upp varierar, respondenterna nämnde betyg men också framtida 

planer såsom högskolestudier eller arbete. Genom att ha ögonen fästa vid de yttre 

framtidsplanerna så kan det motivera det som behöver göras just nu för att nå de mål 

som är uppsatta. 

 

”Jag är motiverad eftersom att om jag inte klarar matte nu kan jag inte läsa på 

högskolan, därför måste jag klara [matten], det är motivation för det gäller verkligen 

framtiden” (Elev 6) 

 

I intervjun med elev 3 kommer det fram att det har skett ett byte av skola under året på 

IV-programmet då det på första skolan inte var möjligt att läsa upp just de specifika 

ämnen som behövdes för att komma in på det gymnasieprogram som var tänkt. När 

respondenten insåg att det mål som var uppsatt, att läsa upp de ämnen som behövdes, 

inte skulle kunna uppfyllas då försvann all motivation. 

 

”sen insåg jag ju att om jag går kvar [på den första skolan] kommer det inte leda till 

något så då tappade jag motivationen helt” (Elev 3) 

 

Elev 3 tog tag i saken och efter ett skolbyte fanns möjlighet att läsa upp just de ämnen 

som behövdes för att komma in på önskvärt gymnasieprogram. När målet inte kunde 

uppfyllas försvann motivationen men när situationen ändrades och det återigen fanns 

möjlighet att uppnå målen att läsa upp de ämnen som behövdes kom motivationen 

tillbaka. 
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”sen när jag började på det nya stället så fick jag upp motivationen igen för då klarade 

jag allting, då kände jag det här kan ju jag” (Elev 3) 

 

För en del är framtiden oviss utan en tydlig plan på vilka studier eller arbete som väntar. 

Då kan tanken på det motsatta, vad man inte vill bli, också ge yttre motivation till 

studierna. Arbetslöshet är ingen önskan och vid osäkerhet om vad för slags arbete som 

skulle vara attraktivt så kan målet formuleras av en vilja att inte bli arbetslös. 

 

”Jag ville inte vara någon arbetslös kille” (Elev 2) 

 

När det finns en plan framåt kan det ge motivation, det är svårare om det inte finns 

något konkret mål med studierna. En elev som gått två år på IV-programmet berättar att 

under första året fanns inget mål med studierna och det ledde till passivitet, tidsfördriv 

och allmänt slappande.  

 

”Inget mål alls med första året – bara slappa, tidsfördriv.” 

”Inte lust att göra något, bara låg och sov på lektionerna.” (Elev 2) 

 

Då denne elev inte alls var motiverad och inte gjorde något under första året fick det bli 

ytterligare ett år på IV-programmet. Under det andra året fanns ett yttre mål om att 

förändra situationen och komma in på ett nationellt gymnasieprogram.  

 

”[Jag] tänkte tillbaka och jag hade gått ett år, då kan jag inte sumpa det här andra året, 

jag låg ett år efter och nu blev det ju två år efter och jag tänkte nej nu måste jag ta tag i 

det här.” (Elev 2) 

 

Det finns en risk att tiden bara går men när eleverna tänker över sin situation så kan de 

se att genom att ha en målsättning, en plan framåt så genererar det motivation för det de 

just nu håller på med. De flesta mål är av yttre karaktär, något utifrån som är ursprung 

till motivation för att nå målet. Vilken målsättning som finns är individuell från person 

till person. Det kan vara små, korta mål som t.ex. att fokusera på ett ämne i taget. Det 

kan också vara fokus på större och mer övergripande mål som framtida utbildning eller 

arbete. Att motivation kan definieras med målsättning är något respondenterna är 

överens om. De flesta målsättningar är av yttre karaktär och motivationen erhålls då av 

att tänka på det uppsatta målet som ska nås.  

 

 
5.1.3 Känslor och intresse 

När det gäller känslomässiga aspekter så nämner respondenterna att känslor såsom 

glädje kan motivera dem att göra uppgifter. En känsla av glädje ger stimulans och mer 

lust att utföra en given uppgift och då upplevs det ofta som att det går lätt att studera 

vilket också kan ge motivation.  

 

”Man måste väl tycka att det är kul och att det går lätt.” (Elev 6) 

 

Om en uppgift går fortare än tänkt kan det motivera att fortsätta med en ny uppgift när 

den första gick så lätt. Respondenterna beskrev också att det omvända gäller, finns det 

motivation så går det lättare att studera. När ett ämne upplevs som intressant så är det 

roligt att lära sig och det skapar inre motivation att studera. På samma sätt kan det 

väckas ett intresse för ett ämne om det finns känslor av glädje och att livet går lätt då ger 
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det också motivation att lära nya saker. Det kan vara något specifikt som fångar 

uppmärksamheten och som ger en inre vilja, ett intresse av att lära sig mer om detta. 

Respondenterna ger uttryck för att när de tycker något är roligt blir de ofta motiverade 

att arbeta mer med det och att lära sig mer och att det då också går bra i studierna. 

 

”Jag skulle skriva en text tror jag det var, om nåt jag tycker är kul, fast på engelska och 

det var på så sätt som jag visade att jag var värd ett G” (Elev 1) 

 

Ibland kan det räcka med att själv få välja ett ämne att skriva om och det valet kan göra 

att det är roligt och att det blir en god prestation som kan leda till ett bra betyg. När det 

finns möjlighet att välja mellan olika uppgifter eller hur man ska genomföra en uppgift 

så kan det som upplevs roligt ge mer motivation än mindre intressanta uppgifter. 

 

”Jag ser till att göra sådant som jag tycker är kul mer än sådant som jag inte tycker är 

så roligt. Då blir man mer motiverad.” (Elev 4) 

 

Några av de saker som respondenterna nämner som gjort att det varit roligt att inhämta 

kunskap är när undervisningen varit variationsrik och inlärning sker på olika sätt. Det 

kan vara genom filmer, utflykter, upplevelser m.m. När inlärning sker på ett annorlunda 

sätt kan det göra att det finns kvar i minnet längre men också att det är roligare att 

studera. 

 

"Som när vi hade renässanstema, då åkte vi till Stockholm för att kolla teater och sånt 

där som har med renässansen att göra. Så vi gjorde mycket utflykter och sånt kan man 

säga.  Så det tyckte jag var bra med IV. […] Roligt liksom att lära sig saker om man får 

uppleva det” (Elev 1) 

 

Det som är roligt att ägna sig åt går ofta lätt att göra och även lätt att lära in och det ger 

motivation. Respondenterna lyfter framförallt upp glädje som en känsla som ger inre 

motivation.  

 

”man blir såhär jätteglad att man verkligen klarar det” (Elev 6) 

  

Elever som gått på IV-programmet är ofta vana att inte få betyg och att inte klara av 

olika skoluppgifter. När de sedan kämpar för att klara av skolan så kan det helt naturligt 

komma en känsla av stolthet när de klarar av olika moment och det ger inre motivation. 

På frågan om vad som motiverar till att studera svarar elev 6: 

 

”Främst att jag blir stolt” (Elev 6) 

 

Att ha lust att lära är också en viktig del för motivationen. Motsatsteorin stämmer bra i 

detta fall då respondenterna ger uttryck för att frånvaro av lust gör att man är 

omotiverad i sina studier. Det blir ofta en ond spiral när det inte finns någon lust så 

kommer trötthet och utan ork går det inte bra med studierna och betygen uteblir. 

På frågan varför han gick IV svarar elev 2: 

 

"Bara slappade i åttan, nian så då blev det IV. Fick inga bra betyg. Jag hade bara 

ingen lust, jag var så trött på skolan” (Elev 2) 
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Elev 3 uttrycker också att de studier som skulle göras inte alltid blev utförda och att det 

kan bero på humöret, vilka känslor som finns. Ibland kommer tuffa perioder i livet då 

känslorna är dämpade och detta påverkar självklart den inre motivationen och då 

negativt. 

 

”Nä men det var väl typ man var ju nere i en period, då man inte mådde särskilt bra, då 

sket man i det mesta” (Elev 3) 

 

Våra känslor påverkar oss olika mycket, men gemensamt för respondenterna är att 

glädje verkligen kan öka den inre motivationen för studierna. Vidare kommer det fram 

att ämnen som är intressanta också går lätt att studera och det blir också roligt att lära 

sig. 

 

"[R]oligast teoretiskt är väl historia, så där liksom då sitter jag och lyssnar liksom och 

försöker ta in så mycket av det som läraren säger då. Jag tycker det är intressant med 

historia.” (Elev 1) 

 

Detta kan leda till att det är vissa delar av ett ämne som motiverar mycket eftersom det 

är extra intressant. Olika fritidsintressen, saker som görs utanför skolan kan också vara 

del i motivationen. Både genom att få något annat att fokusera på, något som är roligt. 

Ett fritidsintresse kan också gynna skolan om det är något som det finns direkt 

användning av i studierna också som t.ex. musik eller idrott. Om det utanför skolan 

finns planerad tid för dessa intressen och de upplevs som roliga så har det ofta positiv 

påverkan på hur det går i motsvarande ämnen i skolan. På frågan om vad som kan 

motivera svarar elev 4 såhär: 

 

”Om man har något man brinner för på fritiden, kanske musik eller så” (Elev 4) 

 

Att ha intresse för olika saker i skolarbetet gör att lusten kan väckas och det kan ge inre 

motivation att arbeta med ett område. Att ha ett intresse utanför skolan kan motivera att 

göra klart skolarbetet för att sedan kunna få tid till sitt fritidsintresse. Respondenternas 

tolkning av motivation kunde beskrivas med en känsla av glädje och stolthet över att 

göra en uppgift och att ha intresse för något kan skapa motivation. 

 

 
5.1.4 Andra människor – lärare, föräldrar, kompisar 

Respondenterna berättar att människor i omgivningen runt omkring kan ha stor inverkan 

på motivationen. Det kan röra sig om lärare, föräldrar, kompisar m.fl. Lärare som en 

samlad grupp är kanske de personer som en elev har mest tid med under studietiden då 

skoldagen ofta är åtta timmar och respondenterna nämner att motivationen kan vara 

större eller mindre beroende på vilka lärare som undervisar. 

 

”det är nog bara lärarna där som kunde motivera mig i så fall. Dem tycker jag om 

riktigt mycket. Det var nog dem i så fall som skulle kunna motivera mig” (Elev 2) 

 

En lärare som kan "lyfta" ämnet och göra det intressant och roligt kan bidra till 

motivation medan lärare som inte riktigt lyckas med att väcka intresse och få eleverna 

att förstå har svårt att bidra till elevernas motivation. 
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”Matteläraren kunde knappt svenska. […] Mamma klagade så då fick jag en egen 

lärare, då gick det jättebra, så då blev jag lite motiverad på slutet… Jag blev motiverad 

när jag kom till henne [nya läraren] hon var så snäll och förstod och vi pratade om 

annat också. Då kände jag mer motivation. Innan ville jag inte ens öppna matteboken, 

sen blev jag motiverad, hon peppade.” (Elev 6) 

 

Det varierar hur mycket en lärare kan hjälpa varje enskild elev. Motivationen påverkas 

av vilka möjligheter det finns att få hjälp med det som är komplicerat och att de 

svårigheter som dyker upp kan förklaras och övervinnas. Genom att få hjälp med att 

förstå och klara av uppgifter så skapas det inre motivation att lära sig ännu mer. 

 

”Jag har alltid haft svårt med engelska i alla år och då fick jag mycket hjälp och då 

insåg jag ju själv att jag kan klara av det. Då fick jag motivation för det att jag 

verkligen kan klara av saker om jag verkligen vill och anstränger mig.” (Elev 3) 

 

Lärarna är de som finns nära eleverna vid undervisning av nya saker och relationen till 

läraren kan därmed påverka motivationen mycket. Om det inte finns så mycket relation 

till läraren kan det vara svårt att våga ställa frågor och vara delaktig i undervisningen. 

Om det däremot är god relation mellan elev och lärare, att det finns förtroende för 

läraren, kan det vara lättare att be om hjälp. Då kan frågorna få svar, problemen bli lösta 

och arbetet kan fortsätta med inre motivation att lära sig ännu mer. Kontakten och 

relationen är något som kan förbättras både från elevens håll men också från lärarens. 

 

”Vissa lärare är lite såhär … na, men andra lärare kan man verkligen relatera [till], så 

det är lättare att prata med vissa lärare” (Elev 4) 

 

Det är olika vilken slags hjälp respondenterna har behov av för att bli motiverade. 

Föräldrarna finns ofta nära barnen och det är ganska vanligt att respondenterna 

uppskattar om föräldrarna försöker motivera och uppmuntra dem i sina studier. Att 

föräldrarna visar intresse och frågar vad de gör i skolan och vad de har att göra när det 

gäller skolarbetet är också en positiv aspekt. Respondenterna beskriver att föräldrarna är 

ett stöd för dem med studierna och i livet som helhet. 

 

”De pushar mig, att jag ska klara av saker och ting, de [föräldrarna] har väl alltid 

funnits där som ett stöd […] sagt att jag klarar av det om jag verkligen vill, de har alltid 

ställt upp.” (Elev 3) 

 

”Ja hon [mamma] motiverade för att jag skulle komma igång igen [med studierna].”  

”Hon [mamma] var den som sa kämpa nu, så man kommer vidare.” (Elev 4) 

 

Det kan också vara motiverande att se på andra människor och vad de gör och arbetar 

med och bli inspirerad att göra det de gör. Det är ganska vanligt att välja det yrke som 

någon av föräldrarna har. 

 

”Man blir det föräldrarna blir, får motivation av vad man ser att de andra i familjen 

gör.”  

”De har studerat och det motiverar” (Elev 5) 

 

Föräldrar kan också motivera genom de förhoppningar, förväntningar och ibland t.o.m. 

krav som de ställer på barnen.  
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”Mamma vill att jag ska vara första […] i familjen som studerar.” 

”De har gjort allt för mig, jag vill ge tillbaka” (Elev 5) 

 

Det kan också kännas bra att få prestera bra i studierna och på så sätt bevisa sin kunskap 

för föräldrarna. Många upplever att föräldrarna har stor betydelse och att de satsat 

mycket på barnen och då känns det bra att få ge något tillbaka och att föräldrarna blir 

stolta. Det är en yttre motivationsaspekt som ligger till grund för de prestationer som 

görs.   

 

”föräldrarna blir nöjda” (Elev 5) 

 

”Och det är kul att visa föräldrarna och så” (Elev 6) 

 

Att arbeta på bra i skolan för att föräldrarna ska bli nöjda och glada över bra betyg kan 

vara bra om det verkligen fungerar och att det leder till motivation. Det är inte alltid lätt 

att vara förälder och även vid försök att hjälpa barnet så kan den nära relation som finns 

ibland stå i vägen så det inte alls går att lyssna på förklaringen som föräldern ger, det 

blir bara fel. 

 

”När hon [mamma] försöker förklara något för mig så blir jag bara arg eller sur för 

jag tycker hon är så trög typ. Jag försöker men jag fattar inte vad hon pratar om typ 

och då blir hon väl inte den största motivationen direkt.” (Elev 6) 

 

En annan sak som respondenterna berättade om var motivationen av att föräldrar hjälper 

dem att lägga sig på rätt nivå. Som ung människa händer det mycket i livet och det är 

många val som ska göras och det är inte alltid så lätt att prioritera och använda sina 

resurser rätt. 

 

”Hon [mamma] ser till så jag inte pushar mig själv för hårt, så jag inte sätter upp för 

höga mål men ändå inte så att hon håller ner mig.” (Elev 4) 

 

Vissa elever vill så mycket i flera ämnen samtidigt och då kan det betyda mycket att 

föräldrarna är med och bromsar och ser vilken potential barnet har och hjälper till att 

motivera genom att fördela energin på de olika ämnena. Förutom lärare och föräldrar så 

finns det andra människor som finns nära respondenterna och som också är med och 

påverkar deras motivation. När det gäller klasskompisar kan det motivera eftersom det 

är samma mål att arbeta emot och man kan stödja och hjälpa varandra. Andra människor 

kan motivera på olika sätt, det kan ske konkret genom att eleverna får hjälp med 

skoluppgifter men det kan också vara att känna stöttning från någon i den situation som 

är. Att inte känna sig ensam utan att det finns människor som uppmuntrar och inspirerar 

och frågar hur det går vilket kan stärka viljestyrkan och då också den inre motivationen. 

 

”någon kompis som hjälper mig och taggar igång mig, någon som stöttar” (Elev 2) 

 

Respondenterna nämner också att flickvän/pojkvän och deras familj kan ha betydelse 

för motivationen och att hjälp från dem kan vara bra. Gymnasietiden är en tid i livet då 

det sker mycket och personligheten utvecklas. Detta kan göra att det ibland är andra 

personer än föräldrarna som står mycket nära och då kan deras stöd ha stor betydelse för 

motivationen.  
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”Hon [flickvännen] försökte ju också motivera mig försökte tagga upp mig jag tog ju åt 

mig lite av henne, gjorde jag.” (Elev 2) 

 

”Då blir jag också motiverad av dom [pojkvännens familj] för de hjälper mig också 

med typ allting.” (Elev 6) 

 

Andra människor kan också ha negativ inverkan som t.ex. klasskompisar som inte bryr 

sig om skolan och då är det lätt att påverkas av dem och tappa studiemotivationen.  

 

”det beror väl kanske på vilka man umgås med och så kanske man blir påverkad av 

dem. Om det är någon som egentligen kanske har jättebra betyg och umgås med någon 

som skolkar hela tiden så kanske man blir påverkad av dem” (Elev 4) 

 

”Det var väl just alla omkring som inte motiverade mig, som bara sket i det, då kände 

inte jag direkt motivation” (Elev 6) 

 

Det är viktigt att tänka på vilka människor som finns runtomkring för de kan verkligen 

vara med och påverka både positivt och negativt. Det är en hjälp att ha människor i sin 

närhet som kan framkalla motivation. Närvaro av andra människor som stödjer, hjälper 

och ger en trygg tillvaro är delar som bidrar till inre motivation i studierna. 

 

 
5.1.5 Religion 

För somliga personer som har en religiös övertygelse så kan den ha stor inverkan på 

mycket i livet och då även motivationen för att studera. En person som är troende och 

vill leva på ett sätt som följer en viss religion påverkas och präglas av vad religionen 

står för. En religion som lyfter upp kunskap och vikten av att lära sig mycket som något 

eftersträvansvärt påverkar naturligtvis de som följer den religionen. På frågan om vad 

som motiverar svarar Elev 5: 

 

”En religion som säger att man ska lära sig om allt.” (Elev 5) 

 

Att ha en tro som har stor betydelse i livet och som uppmuntrar till att inhämta kunskap 

kan ge en inre motivation till inlärning. 

 

 

5.2 Relation mellan elever och deras föräldrar  
Vilken relation eleverna har till föräldrarna har delats upp i god relation och mindre god 

relation. Hur en relation fungerar är en subjektiv fråga och också tolkningsbar. 

Respondenterna kan säga och tycka att en relation är bra men vid beskrivning av 

relationen till föräldrarna så kan det visa sig att de inte pratar eller umgås speciellt 

mycket med föräldrarna, vilket då tolkats som mindre god relation. Intervjuerna har 

därför använts i sin helhet för att kunna göra en realistisk bedömning av relationen 

utifrån alla svar respondenterna gett. Därefter har uppdelningen i god eller mindre god 

relation utförts.  I den senare kategorin placeras de elever som inte pratar och umgås så 

mycket med föräldrarna utan mest är på rummet och sköter sitt. De ber inte om hjälp 

eller pratar och berättar så mycket för föräldrarna varken om skolan eller om livet i 

övrigt. Till god relation räknas de som umgås och pratar om både skola och fritid med 

föräldrarna. 
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5.2.1 God relation med relativt mycket tid till samtal och umgänge 

En god kontakt med föräldrarna gynnas av att föräldrarna är hemma efter skolan när 

barnen är hemma. Då ges möjlighet att träffas, prata och bygga på relationen. Föräldrar 

som arbetar dagtid och inte har egna aktiviteter varje kväll utan finns i hemmet ger 

möjlighet för barnen att få del av deras tid. När både föräldrar och barn är hemma 

samtidigt är det större chans att det blir tillfälle för spontana samtal och mer umgänge 

med varandra utan att aktivt ha planerat för något sådant. 

 

”De är hemma, slutar oftast 15-17, hemma nästan jämt, brukar prata oftast. […] Nu 

framförallt pratar vi mest om jobbet och vad jag gör på mitt arbete.” (Elev 3) 

 

En del föräldrar väljer att arbeta mindre när de har barn som bor hemma. Att gå ner i 

arbetstid är ett aktivt val för att få mer tid med familjen. En del barn behöver mer tid 

med föräldrarna än andra och att som förälder kunna vara lyhörd för det och göra val 

som hjälper barnen kan ha stor positiv påverkan inför framtiden. 

 

”Hon [mamma] gick ner till 75 % på grund av mig” (Elev 6) 

 

En aspekt av att ha god relation handlar om att kunna prata med föräldrarna om det 

mesta i livet och inte bara skolan. Genom att våga berätta vilka tankar och känslor som 

finns ges föräldrarna möjlighet att hjälpa till när det finns behov av det. 

 

”Vi är ganska tighta, så om jag tycker något är jobbigt så pratar jag med henne 

[mamma] och sen så brukar hon peppa mig. […] Eftersom vi är så nära så pratar vi om 

lite allt möjligt hemma så det [skolan] kom ju upp lite nu och då och vi kanske inte satt 

såhär ner och sa nu ska vi prata om det här men det dök ju liksom upp” (Elev 4) 

 

Föräldrar är alltid föräldrar och hur relationen ser ut kan variera mycket. En del ser 

redan under gymnasietiden sina föräldrar som vänner. Relationen till vänner 

kännetecknas av trygghet där allt kan berättas och att det stannar där.  

 

”Mycket bra kontakt, nära kontakt, de är både föräldrar och vänner. Föräldrar försökt 

hålla oss som familj, föräldrar kan även vara som kompisar, jag kan berätta allt för 

dem, det känns jobbigt om jag döljer något för dem” (Elev 5) 

 

Ett tecken på en god relation är att föräldrarna kan lägga märke till om det är något som 

inte riktigt står rätt till och att de då frågar och på så sätt visar omsorg. Elev 6 beskriver 

relationen till mamman på följande sätt. 

 

”Jag tycker den är jättebra, vi typ säger allt till varandra, hon märker när jag är 

ledsen, hon offrar väldigt mycket för mig. […]Hon bryr sig verkligen.” (Elev 6) 

 

Att erhålla en god relation mellan barn och föräldrar är en mångfacetterad uppgift men 

några av delarna som respondenterna lyfter fram är att ha tid med varandra, visa intresse 

och umgås, inte bara att finnas i samma hus under samma tid.  
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5.2.2 Mindre god relation med lite tid till samtal och umgänge 

De elever som beskriver att de inte pratar så mycket med föräldrarna bedöms som att de 

inte har så mycket eller så god kontakt med föräldrarna som de skulle kunna ha. Detta 

kan bero på att barnen drar sig undan och väljer att inte prata och tillbringa tid med sina 

föräldrar. Det är svårt att avgöra hur en relation är, men en god relation betyder ofta att 

prata med varandra och bry sig om varandra och därmed veta vad den andre studerar 

eller arbetar med just nu. När respondenterna inte vet vad deras föräldrar sysselsätter sig 

med eller ifall de någonsin har varit verksamma inom något yrke så blir tolkningen att 

de inte har så mycket kontakt med varandra. I intervjun med elev 2 blir tolkningen av 

relationen till föräldern att den är mindre god då eleven inte vet vad hans mamma har 

gjort tidigare i livet och inte är säker på vad hon gör nu heller. I intervjun med elev 2 lät 

det såhär: (I-intervjuare E2- Elev2) 

 

I: Jobbar dina föräldrar? 

E2: [om sin mamma:] Arbetslös, hon har varit arbetslös ett bra tag.  

I: Något yrke hon har varit aktiv i? 

E2: Nae, det vet jag faktiskt inte, jag har faktiskt inte frågat. 

I: Har hon jobbat sen ni flyttade hit till denna staden? 

E2: Nej. Hon har pluggat […] jag tror hon är klar men får inget jobb. 

I: Hon studerar inte nu?  

E2: Nae, nu vet jag faktiskt inte vad hon gör. Jag tror hon pluggar, läser mer. Hon är 

oftast hemma, sen är hon väl på nån sån här, nån utbildning, tror jag, om dagarna, så 

hon kommer hem efter fyra tror jag. 

 

Under samtalet med elev 2 framgår det att umgänget med föräldrarna är mycket litet. 

Samtal och möjlighet till att fråga hur det är förekommer i princip inte. Elev 1 uttrycker 

också att relationen till föräldrarna inte är så uttalad, att de inte umgås så mycket. Tiden 

hemma tillbringas mest i det egna rummet utan så mycket kontakt med de andra i 

hemmet. På frågan om vilken kontakt elev 1 har med föräldrarna blir svaret: 

 

”Nu så är det ju inte så mycket, asså nu är jag ju mest självständig.  

Är jag hemma så är det ju bara att jag käkar sover, dator. De försöker hjälpa mig så 

gott man kan.[…] Alltså med tanke på att jag bor varannan vecka hos vardera så har 

jag lika bra kontakt med båda.” (Elev 1) 

 

Exemplet ovan visar på en elev som både beskriver relationen som mindre god och god. 

Först ges beskrivning av att kontakten inte är så stor. Eleven äter, sover och använder 

datorn hemma men umgås inte med familjen. Senare i samma svar formuleras 

relationen med lika bra kontakt med båda föräldrarna. Förutom aspekten att tillbringa 

tid tillsammans så är förtroende en annan del i relationen och vissa respondenter berättar 

att de inte anförtror föräldrarna så mycket. 

 

”Jag har inte så… Jag och mina föräldrar, vi är inte så just den relationen som alla 

andra, vissa andra har till sina föräldrar, det har inte jag, sådana som snackar med 

sina föräldrar mycket. Jag snackar inte så mycket med mina föräldrar om just det, hjälp 

och sådant, utan det är mest bara annat, typ hej hur mår du, vad har du läst idag? 

Pappa brukar fråga lite om skolan, jag säger -Ja det går bra.” (Elev 2) 

 

Elev 2 gör ett aktivt val att inte gå in så djupt på skolan även när en direkt fråga ställs. 

Relationen mellan barn och föräldrar påverkas av flera faktorer och är också ett resultat 
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av hur relationen sett ut under uppväxtåren. Om det inte avsätts tid för samtal och 

umgänge så är det svårt att bygga en god relation. 

 

 

5.3 Hjälp från föräldrar 
Föräldrar kan hjälpa barnen på olika sätt när det gäller studier. Hur hjälpen ser ut beror 

bland annat på hur mycket de vet om vad barnen behöver hjälp med. Läxor är kanske 

det första exemplet på vad en förälder skulle kunna hjälpa till med men när det gäller 

IV-programmet på den aktuella skolan så förekom läxor mycket sällan. Vid frånvaro av 

läxor blev det viktigt med coachning och att uppmuntra och motivera barnen lagom 

mycket. Det är stora variationer i hur mycket hjälp barnen får. En del kan få i princip 

obegränsat med hjälp och har engagerade föräldrar som motiverar. Andra respondenter 

uttrycker det som att de inte fick någon hjälp men inte heller upplevde behov av hjälp. 

Det märktes ingen skillnad om föräldrarna var högutbildade eller ej då det fanns 

högutbildade föräldrar både hos de elever som fick mycket hjälp och de som inte kände 

behov av någon hjälp. 

 

 
5.3.1 Studier  

En av de saker som respondenterna kunde få hjälp med av föräldrarna var studierna. Det 

kunde vara läxor eller att förklara saker som var svåra att förstå. Att föräldrarna gör sig 

tillgängliga för barnen och visar intresse, svarar på frågor och erbjuder möjlighet att få 

hjälp upplevs som betydelsefullt.  

 

”Hjälpt mig med läxor, [de har] sagt att jag klarar av det om jag verkligen vill, de har 

alltid ställt upp.” (Elev 3) 

 

”Om det var frågor eller så, så kunde hon sitta bredvid mig medan jag gjorde dem och 

hade jag någon fråga eller så, så svara hon.” (Elev 4) 

  

För dessa elever har föräldrarna varit värdefulla i den hjälp de gett sina barn. 

Respondenterna upplever att föräldrarna har ställt upp och funnits där när det behövts. 

Respondenterna kunde beskriva vilka ämnen som föräldrarna var duktiga på och då 

också vad för slags hjälp de tog av föräldrarna. 

 

”Pappa förklarade t.ex. fysik när jag ej förstod, han är duktig på det. Mamma är duktig 

på svenska t.ex. grammatik, pappa hjälpte med engelska.” (Elev 5) 

 

Att hjälpa till med läxor eller att förklara svåra saker är ett konkret sätt för föräldrar att 

hjälpa barnen i studierna. Det varierar självklart hur mycket tid föräldrarna tar med 

barnen och studierna. Detta beror både på vilket arbete föräldrarna har men också på hur 

benägen barnet är att ta emot den hjälp som erbjuds. Detta gör att det är stora variationer 

på hur mycket föräldrar hjälper barnen. 

 

”Pappa sa ’Jag ägnar hur mycket tid som helst till dig om du vill’” (Elev 5) 

 

Att ta tid med barnen och försöka hjälpa dem i studierna tyder på ett intresse och en 

vilja att hjälpa barnen med deras vardag. När föräldrar hjälper barnen investerar de i 

relationen och bygger på självförmågan. Genom att vara insatt i studierna och ha god 
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relation med barnet så kan de också ställa lagom höga förväntningar när det gäller 

studierna och på så sätt motivera på ett bra sätt i skolarbetet. 

 
 
5.3.2 Uppmuntran 

Föräldrar har också stor möjlighet att kunna motivera och uppmuntra barnen när det 

gäller studierna. Detta kan ske i kombination med att föräldrarna hjälper till med läxor 

m.m. men kan också vara helt fristående. När föräldrarna engagerar sig genom visat 

intresse och uppmuntran så upplever barnen stöd och bekräftelse av föräldrarna, vilket 

är något som bygger upp deras självförmåga. 

 

”De pushar mig, att jag ska klara av saker och ting, de har väl alltid funnits där som ett 

stöd, men jag har väl inte direkt alltid lyssnat och det är ofta misstaget man gör.” (Elev 

3) 

 

”Hon pushade – kämpa nu, såg till att jag kom vidare.” (Elev 4) 

 

Föräldrar kan motivera och uppmuntra allmänt men kan också använda olika saker att 

locka med såsom att hitta på något roligt efter ett uppnått mål eller att diskutera 

framtidsplaner och visa på att utbildning behövs inför framtiden. Elev 3 upplever att 

hans föräldrar alltid har funnits där eftersom de varit engagerade även på fritiden och 

skjutsat till olika aktiviteter och på så sätt visat intresse och omsorg. 

 

”de har alltid ställt upp, jag har varit mkt idrottsmänniska, kört till varje träning och 

match och tittat. Då vet man att de verkligen fanns där för en, hela tiden” (Elev 3) 

 

Avklarade studier behövs för att kunna läsa vidare eller för att få ett arbete med inkomst 

för att säkra en framtida familjebildning. 

 

”De har pushat mig hela tiden, sagt att jag ska gå till skolan, att jag verkligen måste för 

att verkligen kunna få ett jobb och kunna försörja mig själv och sen om man skaffar en 

familj så måste man kunna försörja dem också då måste man ju ha en utbildning i 

dagens samhälle” (Elev 3) 

 

Ibland kan föräldrar ställa för stora krav på barnen och köra på för hårt. Då blir 

coachningen negativ. Det gäller att hitta en lagom balans. I efterhand kan det upplevas 

som att föräldrarna haft för höga förväntningar under studietiden men att det finns 

tacksamhet för det i efterhand. 

 

”Om föräldrarna pushat mig mindre vet jag inte vart jag varit idag så jag är nöjd med 

hur det är. Det går tillbaka till kulturen.” (Elev 5) 

 

Vissa föräldrar kanske inte har kunskapsmöjligheter att hjälpa sina barn med läxor eller 

att förklara det som upplevs som svårt. Då finns möjligheten att kunna motivera och 

uppmuntra barnen i det de gör. 

 

”Hon är inte så duktig på matte. Jag säger allt till mamma och vi pratar och så. Och 

hon försöker hjälpa mig. När hon försöker förklara nåt för mig så blir jag bara arg 

eller sur för jag tycker hon är så trög typ. Jag försöker men jag fattar inte vad hon 

pratar om typ och då blir hon väl inte den största motivationen direkt. Det var hon som 



  
 

 

35 

fixade läraren, hon hjälper mig på det sättet, hon frågar alltid om jag har läxor och 

så.” (Elev 6) 

 

Att motivera med att hitta på roliga saker kan vara en hjälp till att verkligen komma 

igång med skolarbetet och bli motiverad för det som måste göras. 

 

”om du får ett bra betyg på det här provet så kan vi göra något kul, vi gjorde nånting i 

början bara för att jag skulle få igång motivationen” (Elev 4) 

 

Respondenterna nämner flera gånger att det har betytt mycket att föräldrarna har 

uppmuntrat dem i deras studier och att det varit en stor hjälp i deras motivation. Det 

finns också exempel där föräldrarna har försökt uppmuntra sina barn men där det inte 

riktigt gått fram, det har inte tagits emot och då inte heller hjälpt motivationen i 

studierna. 

 

”Ja, de har gjort så gott de kan även om jag inte tagit emot den. De försöker motivera 

mig hela tiden, men jag tar inte in det. Jag vet inte varför. De säger ’Kom igen nu, du 

klarar det här’ men jag vet inte, jag tar bara inte in det” (Elev 2) 

 

Föräldrar kan försöka hjälpa sina barn genom att motivera dem men barnet måste också 

vara mottagligt och vilja ta emot den hjälpen annars spelar det ingen roll. 

Sammanfattningsvis kan man säga att respondenterna uppskattar och är mycket 

tacksamma för den hjälp de fått av föräldrarna. Den hjälp och motivation som 

föräldrarna gett har varit mycket betydelsefull och respondenterna kan se att föräldrarna 

varit del i att det gått bra för dem med studierna. På frågan om vilken betydelse 

föräldrarna haft svarar ett par av respondenterna på följande vis: 

 

”Stor betydelse, desto mer hjälp man får desto bättre är det. Kommit in på den här 

linjen och verkligen fått motivation till vad jag verkligen vill göra kan man säga.” (Elev 

3) 

 

”Hon är ganska stor del till att jag är där jag är idag” (Elev 4) 

 

Dessa elever ger uttryck för att deras föräldrar har haft stor del i att de kommit in på ett 

nationellt program och att det går bra för dem nu. De har tagit emot hjälp från 

föräldrarna och sett att det verkligen har hjälpt. 

 

 
5.3.3 Ingen hjälp 

Flera respondenter uttryckte att de inte behövde någon hjälp av föräldrarna. Ett led i 

detta var kanske att de på denna skola knappast hade några läxor alls under IV-

programmet. När det fanns något att hjälpa till med i studierna så varierade det hur 

mycket föräldrarna kunde hjälpa till. Vissa föräldrar har inte någon möjlighet att hjälpa 

till enligt eleverna. Det kan bero på att de inte har den kunskap som behövs eller att 

eleverna bara blir irriterade om föräldrarna försöker hjälpa till. I många fall var det 

också så att eleverna inte kände behov av att få hjälp med studierna då de gjorde det 

mesta av arbetet under skoltid.  

 

På frågan om föräldrarna har hjälpt till under studietiden, med t.ex. läxor så svarar Elev 

1 
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”De har frågat ibland men […] nae […] jag har gjort det i skolan liksom. Då har de 

varit nöjda med det svaret.” (Elev 1) 

 

”Jag behövde ingen hjälp från dem egentligen, jag fixade det själv” 

”vet inte vad de hade kunnat göra” (Elev 1) 

 

Respondenterna säger också att om de hade haft behov av hjälp hade de kunnat få den 

hjälpen. 

 

”Jag frågade inte, men hade jag frågat så hade hon hjälpt.” (Elev 6) 

 

Ibland väljer respondenterna att inte fråga föräldrarna om hjälp då arbetsuppgifterna inte 

är begripligt för föräldrarna eller risk för att det kommer leda till irritation. 

 

”Hon är inte så duktig på matte. […] När hon försöker förklara nåt för mig så blir jag 

bara arg eller sur för jag tycker hon är så trög typ. Jag försöker men jag fattar inte vad 

hon pratar om typ” (Elev 6) 

 

Det handlar också om att kunna ta emot den hjälp som föräldrarna erbjuder och i 

perioder kan det vara svårt att bli motiverad av något över huvud taget. Elev 2 fick 

frågan om han kände sig nöjd med hur föräldrar hjälpte honom eller om de hade kunnat 

göra något annat 

 

”Jag hade ändå inte tagit in det, vad de än sa, det var ingen som kunde få mig 

motiverad i stort sett, lärarna lyssnade jag inte heller på” 

”Vad de än skulle ha gjort så tror jag inte jag hade tagit emot det” (Elev 2) 

 

Föräldrarna hade inte hjälpt till under året men som det ges uttryck för så hade det inte 

hjälpt även om de försökt för han var inte redo att ta emot det ännu. För att kunna ta 

emot hjälp av föräldrarna så behövs en villighet och öppenhet för detta. Det behövs 

också tålamod för att inte bli irriterad om det är svårt att förstå förklaringarna som ges.   
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6 Analys och diskussion 
Här följer en diskussion av studiens metod och därefter dess resultat. Första steget av 

analysen gjordes i resultatdelen som skrevs med olika teman som rubrik och fortsatt 

analys sker i detta diskussionskapitel.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 
Valet att göra en kvalitativ studie bedömdes som en bra metod då det ger möjlighet att 

ställa följdfrågor och att bättre förstå vad eleverna menar med sina svar. Med ett 

frågeformulär hade risken varit stor att alla svarat att relationen till föräldrarna varit god 

utan vidare innebörd. Tack vare intervjuerna kunde nyanser av relationen till föräldrarna 

identifieras. Nackdelen med kvalitativ studie är att intervjuer tar lång tid att genomföra 

och sammanställa och urvalet respondenter blir därför litet p.g.a. tidsbrist. Denna studie 

lyckades med en mångfald vad gäller respondenter men om det funnits tid att intervjua 

ytterligare några elever hade nya aspekter kunnat komma upp. 

Genomförandet av intervjuerna gick bra men det är nästan oundvikligt att inte de 

första intervjuerna blir lite mindre innehållsrika då intervjusituationen är ny. 

Intervjuerna flöt på bättre efter hand vilket också gjorde att den första intervjun 

kompletterades med ett kort telefonsamtal för att fånga upp ytterligare några saker. 

Förberedelserna inför de första intervjuerna hade eventuellt kunnat bli bättre om en 

provintervju genomförts. En av respondenterna ville inte bli inspelad med diktafon 

vilket gör det svårare att komma ihåg exakta formuleringar och att kunna citera rätt, 

även om intervjun skrevs ned. Då intervjuer går fort så var det svårt att hinna skriva ner 

pauser, exakta uttryckssätt etc. för denna intervju. En av respondenterna hade nyligen 

flyttat till Sverige och i den intervjun rådde viss språkförbistring och svårighet för 

respondenten att förstå frågorna som ställdes. Respondenten fick flera saker förklarade 

vilket kan ha haft viss inverkan på de svar som erhölls.  

Frågor om elevernas relation till sina föräldrar kan vara känslig framförallt i de fall 

då relationen inte är så bra. Detta märktes också då respondenterna ofta beskrev 

relationen som bra men vid närmare samtal kunde stora skillnader upptäckas i hur 

mycket tid som används för samtal och umgänge med föräldrarna. Då respondenterna 

pratade om vad motivation betyder och vad som motiverar, så fanns det en svårighet att 

urskilja vad som motiverade dem under året de gick på IV-programmet och vad de 

upplever motiverar dem idag. I vissa fall framgår det tydligt vilket tillfälle det handlar 

om, men i andra fall resonerar de mer generellt och tänker på allt som har motiverat 

dem under deras studietid. Då det finns intresse och användning både av det som 

motiverar eleverna idag och tidigare har alla svar tagits med då de ansetts relevanta för 

studien. Det som motiverar idag hade också motiverat när de gick på IV-programmet 

om förutsättningarna hade varit desamma.  

Resultaten har analyserats med avseende på inre och yttre motivation. I de fall då det 

inte tydligt framgår om respondenten upplever det som inre eller yttre motivation hade 

det varit bra att ha med dessa två begrepp redan vid intervjutillfället. Respondenterna 

hade då kunnat beskriva om det upplevs som inre eller yttre motivation. Frågorna var 

öppet ställda vilket ibland ledde till att respondenterna började prata om andra saker och 

i efterhand noterades att de inte alltid besvarade den egentliga frågan. En förbättring 

hade varit att förbereda fler frågor, detta försökte lösas under intervjun genom att ställa 

fler följdfrågor. De frågor som var extra viktiga att få svar på hade kunnat återkomma 

några gånger under intervjun och med olika infallsvinklar för att få ett sammantaget 

svar. Under intervjun löstes detta genom att respondenten kunde få samma fråga ställd 
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till sig igen mot slutet av intervjun. Respondenterna är inte alltid konsekventa i det de 

säger.  I de fall då detta inte observerats med önskan om mer förklaring under intervjun 

så är det i vissa fall svårt att avgöra vad de faktiskt menar och tycker. 

Forskningsprocessen har pågått under lång tid, intervjuerna gjordes våren 2013 och 

studien avslutas våren 2015. Detta gör det svårt att minnas intervjuerna på ett bra sätt, 

framförallt ansiktsuttryck och kroppsspråk. Inspelningarna av intervjuerna har varit till 

stor hjälp och dessa undersöktes återigen i sin helhet under våren 2015. Den senaste 

genomlyssningen genererade flera nya inslag till studien då tidens gång har format 

studien och fler aspekter kunde lyftas in. Det är naturligtvis att föredra att inte dra ut på 

en studie längre än nödvändigt men när ”livet kommer emellan” får man göra det bästa 

av situationen. I detta fall kunde det till och med ge lite nya vinklingar åt studien 

eftersom det skett en mognadsprocess. Dock har det varit svårare att arbeta med den 

intervju som inte spelades in eftersom det inte var möjligt att få intervjun i sin helhet 

igen. Min egen förförståelse påverkar naturligtvis mitt sätt att tolka svaren efter de 

erfarenheter jag har och detta kan ha påverkat analyserna. Lärdomarna har varit många 

och kommer vara till hjälp vid eventuella vidare forskningsstudier. 

 

 

6.2 Betydelser av motivation och olika motivationsfaktorer 
Motivation kan delas upp i både inre och yttre faktorer (Imsen, 2006:465; Jenner, 

2004:42; Lundgren & Lökholm, 2006:46). Respondenterna tar upp viljestyrka, känslor 

och intresse som inre motivationsfaktorer. De yttre motivationsfaktorerna är andra 

människor, religion och målsättningar i form av betyg, praktik, arbete och olika 

framtidsplaner. Samspelet mellan de inre och yttre motivationsfaktorerna resulterar i 

den motivation som upplevs (Jenner, 2004:42). Respondenternas betydelse av 

motivation beskrivs som viljestyrka, målsättning och en känsla av glädje vilket stämmer 

väl med motivations synonyma ord som är drivkraft, intresse, viljeinriktning, 

inspiration, lust, sporre, morot, incitament. Giota (2002) efterfrågar mer forskning som 

ger ett elevperspektiv och denna studie är ett led i att tillmötesgå den efterfrågan och ge 

studenternas perspektiv på begreppet motivation och faktorer som kan påverka 

studiemotivationen. 

 

 
6.2.1 Den inre drivkraften av att vilja lyckas 

Respondenterna beskrev betydelsen av motivation som viljestyrka, en inre styrka att 

vilja göra något och detta kan jämföras med den drivkraft som sätter igång ett visst 

beteende (Jenner 2004:41 f). Men denna viljestyrka kan inte ses ensam utan har en 

riktning. Vad ska viljestyrkan användas till? I detta fall är det en önskan om att lyckas i 

studierna som sätter igång viljestyrkan. Det är "något" som sätter igång all form av 

beteende eller handlande och det är i relation till detta "något" man kan avgöra om man 

har viljestyrka att genomföra det eller ej. Viljestyrka behöver ses i relation till inre eller 

yttre mål (a.a. 2004:41 f). Respondenterna beskrev inre mål i form av känslor och 

intresse och yttre mål i form av betyg, arbete, religion, andra människors påverkan m.m.  

 

 
6.2.2 Motivation som känsla 

Respondenternas betydelse av motivation beskrevs också med en känsla av glädje, 

vilket är en inre motivationsaspekt, när det är roligt blir man motiverad. När en uppgift 

upplevs som rolig och att det går lätt att studera är detta uttryck för motivation och kan 

också ge en känsla av stolthet. Olika känslor kan ses som inre målsättningar som i 



  
 

 

39 

kombination med den inre drivkraften ger motivation (Jenner 2004:42). Detta utesluter 

inte att det kan finnas motivation för uppgifter som upplevs som tråkiga, men då är det 

något annat som är grund till motivationen t.ex. betyg. Att vara intresserad och att ha ett 

speciellt intresse för något ämne är också en inre motivation enligt respondenterna och 

som Giota säger leder till att eleven upplever att det som görs känns meningsfullt 

(Giota, 2002). Med liknande resonemang kan negativa känslor leda till brist på 

motivation vilket respondenterna också ger uttryck för. I teorin nämns att motivation 

också kan komma av nyfikenhet och en känsla av självförverkligande (Lundgren & 

Lökholm, 2006:46 f), något som respondenterna i denna studie inte tog upp. Inre 

målsättningar i form av känslor uppnås aldrig helt och fullt utan kan vara konstanta mål. 

Yttre målsättningar däremot kan uppnås varpå nya yttre mål kan sättas upp. 

 

 
6.2.3 Yttre målsättning som motivation 

Målsättning var en av respondenternas betydelse av motivation. De målsättningar som 

respondenterna tänkte på var först och främst yttre mål så som betyg, praktik, arbete. 

Det är saker som är konkreta för dem och upplevs meningsfulla i deras situation just nu. 

I teorin nämns status som ett yttre mål men detta var inte något som respondenterna 

nämnde. Däremot nämnde de stolthet från föräldrarna som måste ses som en yttre 

målsättning. Respondenterna bekräftar att den yttre målsättningen är något som startar 

igång den inre motivationen, den inre styrkan (Lundgren & Lökholm, 2006:46). Det 

finns ett mål som det finns en vilja att nå och att kämpa för. När ett yttre mål uppnås 

som t.ex. betyg så sätter det igång en inre utveckling genom att det ger känslor som lust 

och glädje till att fortsätta göra bra ifrån sig (Imsen, 2006:466). Som lärare önskar man 

att studiemotivationen skulle vara grundad i inre motivation men för eleverna är det 

lättare att sätta ord på yttre mål som motiverar dem. "Idealet är att eleverna arbetar och 

lär sig på grund av inre motivation, men betygssystemet och hopp om att helt andra 

önskningar ska uppfyllas kan lätt leda till att den yttre motivationen blir dominerande." 

(a.a. 2006:466). Respondenterna pratade mycket om vikten av att ha mål att arbeta emot 

för att vara motiverad 

 

 
6.2.4 Andra människors betydelse för motivationen 

Andra människor i närheten kan också medverka till motivation. Lärarna och 

föräldrarna nämns speciellt men också klasskompisar och flickvän/pojkvän. I tidigare 

forskning nämns lärare, föräldrar och klasskompisar som betydelsefulla för 

motivationen (Legault m.fl. 2006; Wentzel, 1998). Det är intressant att även 

flickvän/pojkvän nämns som betydelsefull för motivationen. Detta är dock inte så 

förvånande då respondenterna går på gymnasiet och kompisar i den egna åldern blir mer 

betydelsefulla än de kanske varit tidigare. När det gäller andra människor så ses de som 

en yttre motivationskälla som kan generera yttre motivation i form av att eleven vill visa 

sig duktig och prestera inför dem. Man skulle också kunna tänka sig andra människor 

som inre motivation i de fall där eleven finns i ett tryggt sammanhang, en gynnsam 

miljö med människor som uppmuntrar och som ger inre motivation till att studera. Vid 

synsättet att andra människor är något yttre kan det också generera inre motivation 

genom att eleven känner glädje av att träffa dessa personer, att de gör det roligt i skolan 

och även detta påverkar studierna positivt. Av de punkter som Skolverket (2003:26 ff) 

lyfter fram som betydelsefulla för lusten att lära så är det enbart lärarens betydelse som 

respondenterna direkt tagit upp. Det är anmärkningsvärt att skolverket inte tar upp 

föräldrarnas betydelse som en viktig aspekt för barns lust att lära. Respondenterna 
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skulle kanske hålla med om flera av de andra punkterna som skolverket tar upp men det 

är inget som de själva har uttryckt som utmärker sig för att vara del till studiemotivation 

utan att det finns många andra aspekter som betyder mer för dem. 

 

 
6.2.5 Religiös tro som motivationsfaktor i studier 

Religion nämns som en motivationsfaktor bland religiösa elever som säger att tron är 

betydelsefull för dem och påverkar de val som eleven gör. Detta kan säkert påverkas av 

vilken religion man har och hur stort inflytande den har. Det är tänkvärt att detta 

perspektiv nämns specifikt som studiemotiverande samtidigt som det inte är så 

förvånande med tanke på att religionen har en stor och betydelsefull roll för många 

människor. Många religioner beskriver hur människor är tänkta att leva på bästa sätt och 

med detta som grund i livet bör det också påverka studier. Religion är inte en 

motivationsaspekt som nämnts i den tidigare forskning eller i skolverkets rapport 

(2003:26 ff) som studerats inför denna studie och skulle därför kunna vara något att 

forska vidare på. 

 

 

6.3 Föräldrars betydelse för studiemotivationen 
Föräldrarnas inverkan på studiemotivationen samt vilken hjälp de ger barnen varierar 

mycket enligt respondenterna. En del kan få hur mycket hjälp som helst och känner att 

föräldrarna är del i deras studiemotivation medan andra inte får någon hjälp men inte 

heller känner behov av det. 

 

 
6.3.1 Föräldrars engagemang har betydelse för elevers studiemotivation 

Föräldrarnas engagemang och hjälp till barnen var varierad. Några respondenter fick 

ingen hjälp av föräldrarna men dessa elever upplevde inte heller att de behövde någon 

hjälp. Detta kan delvis bero på att den specifika skolan inte gav några läxor och läxor är 

ett tydligt exempel där hjälp kan behövas. Det var också elevens eget val att arbeta 

självständigt utan att be föräldrarna om hjälp. En annan aspekt är mognadsprocessen, en 

av eleverna ger uttryck för att om föräldrarna hjälpt honom så hade han ändå inte tagit 

in det eftersom han inte var motiverad för studierna då. Detta tyder på att motivation 

och hjälp hör ihop, det behöver finnas motivation även för att ta emot hjälp. Elev 6 

beskriver att hon inte frågat om hjälp med studier och läxor, hon ville inte ha hjälp då 

hon upplever att föräldern inte kan förklara på ett begripligt sätt. Däremot ger hon 

uttryck för att föräldern har hjälpt henne med andra saker som att få en ny lärare och en 

fantastisk omsorg för eleven. Detta gör att hon upplever att hon har fått hjälp och att det 

har lett till ökad studiemotivation.  

Flera av respondenterna får hjälp av föräldrarna. Både konkret hjälp med läxor men 

också genom att engagera sig i barnen genom att skjutsa till träningar, uppmuntra dem 

m.m. När barnen vet vad föräldrarna är duktiga på så är det också lättare att be om hjälp 

i olika specifika ämnen. Respondenterna instämmer i det som Glasser (1996:36 ff) 

skriver om att hjälp med läxläsning kan öka motivationen. Vissa föräldrar har dock inte 

kunskapsmöjligheter att hjälpa sina barn men där kan ett visat intresse och uppmuntran i 

studierna upplevas som hjälp och ge ökad studiemotivation. Det finns flera tidigare 

studier som styrker att hjälp från föräldrarna kan öka studiemotivationen (Gonzalez-

DeHass m.fl. 2005; Legault m.fl. 2006; Wentzel, 1998). Uppmuntran är också något 

som ökar elevens självförmåga och som i sin tur ökar motivationen (Tonegran, 2013:12 

f). 
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Generellt upplever respondenterna att hjälp från föräldrarna leder till ökad 

studiemotivation. De elever som inte fått hjälp tycker inte heller att föräldrarna har 

påverkat deras studiemotivation. De respondenter som får hjälp med studierna eller får 

uppmuntran har också en god relation med föräldrarna och pratar och umgås mycket 

med föräldrarna. De elever som inte tar emot hjälp från föräldrarna är också de elever 

som har mindre god relation med föräldrarna. Med andra ord verkar det som att en 

relation där det finns tid för samtal och umgänge också gynnar elevens benägenhet att ta 

emot och be om hjälp av sina föräldrar vilket i sin tur ökar studiemotivationen. 

 

 
6.3.2 Tid för samtal och umgänge är viktigt för att bygga goda relationer  

Att erhålla en god relation mellan barn och föräldrar är en mångfacetterad uppgift. 

Några av delarna som kommer fram i samtalen med respondenterna är att man tar tid för 

varandra, visar intresse och umgås, inte bara att man finns i samma hus under samma 

tid. De respondenter som beskriver relationen till föräldrarna som att de möter varandra 

men inte umgås eller pratar så mycket med varandra bedöms ha mindre god relation. 

Ytterligare en utmärkande sak var att en respondent knappt visste om en av föräldrarna 

arbetade eller studerade eller vad det var för slags studier. Detta tyder på att de inte 

pratar så mycket med varandra och bedömdes då som mindre god relation. Vissa 

respondenter hade mycket bra kunskap om vad föräldrarna sysselsatte sig med och vilka 

tider de arbetar m.m. vilket tyder på en nära och god relation. I mötet med 

respondenterna märks en tydlig skillnad där de med god relation pratar med sina 

föräldrar om det mesta, umgås mycket och hittar på saker tillsammans. När 

respondenterna upplever att föräldrarna engagerar sig i dem som personer och bekräftar 

dem får det stor betydelse vilket stämmer med Hougaard (2004:88). Föräldrarnas 

engagemang kommer till uttryck genom att t.ex. hitta på roliga saker tillsammans, 

erbjuda barnen skjuts, ta tid tillsammans. Uppfostran spelar roll eftersom man bygger på 

relationen redan från födseln (a.a. 2004:88). Man kan bidra till en öppen relation genom 

goda samtal och uppmuntran. Om föräldrarna gör detta under hela uppväxten bidrar det 

till att bygga upp barnets självförmåga som i sin tur är en hjälp i att klara av studier på 

ett tillfredsställande sätt (Tonegran, 2013:12 f). Det är viktigt att föräldrarna tar tid med 

sina barn, att de visar engagemang. Relationen påverkas också av hur man själv är som 

individ, om man låter föräldrarna hjälpa till eller om man inte vill det. Relationen till 

föräldrarna har en grundläggande betydelse för eleverna då den första mest självklara 

relationen är till föräldrarna. I de fall då denna relation är mindre bra så söker människor 

ofta andra relationer och studien visar att det istället kan bli andra personer som blir mer 

betydelsefulla när det gäller motivation för studierna. För en av respondenterna kunde 

flickvännens ord och uppmuntran hjälpa honom i motivationen. En av de respondenter 

som inte hade så god kontakt med sina föräldrar uttryckte ändå att generellt sett så kan 

föräldrar motivera i studierna men att det beror mycket på vilken relation man har till 

varandra. En god relation kan ge föräldrarna möjlighet att hjälpa barnet när det gäller 

studiemotivationen. De tydligaste exemplen som respondenterna ger på en god relation 

är tid för samtal och umgänge. Därutöver framkommer det under samtalen att en 

öppenhet i relationen där man kan prata om allt bidrar till god relation. När föräldrarna 

är intresserade och engagerade och man hittar på saker tillsammans så är det också 

tecken på en god relation.  
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6.3.3 Goda relationer bidrar till ökad studiemotivation 

Föräldrars möjlighet att påverka studiemotivationen hos sina barn ville undersökas med 

de tre aspekterna relation, förväntan och självförmåga. Under studiens gång och med 

grund i resultaten är det framförallt relationens betydelse som kommer diskuteras då det 

var detta som respondenterna uttalade sig om. De respondenter med mindre god relation 

till föräldrarna upplevde inte att föräldrarna hade kunnat hjälpa dem i studierna utan att 

det var upp till dem själva att bli motiverade. De respondenter som umgås och pratar 

med föräldrarna tyckte också att föräldrarna har betytt mycket för deras 

studiemotivation, att föräldrarna har hjälpt dem på olika sätt och alltid funnits där som 

ett stöd. De elever med god relation till föräldrarna ser att föräldrarna har varit del i att 

de kommit in på ett nationellt program efter IV-programmet och värdesätter föräldrarna 

mycket för detta. De kan också se att de har fått mer motivation eftersom de kommit in 

på det program de önskat. Genom en god relation med omsorg om varandra så kan man 

också påverka motivationen. Respondenterna nämner att relationen mellan barn och 

föräldrar spelar stor roll för om föräldrarna kan motivera sina barn. Både elever med 

god relation och mindre god relation är överens om att relationen är en nyckel till vilken 

möjlighet föräldrarna har att påverka studiemotivationen hos barnen. God relation 

mellan barn och föräldrar gör det möjligt för föräldrarna att påverka barnen i 

studiemotivationen. Alla människor söker relation och relationer är viktiga för 

motivationen. En god relation, med föräldrar som goda förebilder och som ger 

uppmuntran, under hela uppväxten bygger en god självförmåga (Tonegran, 2013:12). 

En god självförmåga ger ökad motivationen. Elever med hög självförmåga sätter upp 

högre mål och det påverkar också prestationen (Zimmerman m.fl. 1992:672 f). 

Förväntningarna som föräldrarna kan ha på barnet blir också mer realistiska och kan öka 

motivationen om man har en god relation. I en mindre god relation är det risk att 

föräldrarnas förväntningar på barnen blir orealistiska och antingen för låga eller 

kravfyllda vilket minskar motivationen (Lundgren & Lökholm, 2006:53). Tidigare 

forskning visar att föräldrars förväntan på eleven påverkar de akademiska mål som 

eleven sätter upp (Zimmerman m.fl. 1992:672 f). Betydelsen av relationen mellan elev 

och förälder är mycket intressant med bakgrund av att det inte lyfts fram som något stort 

i tidigare forskning.  Resultaten i denna studie visar att om barn och föräldrar har god 

relation och pratar mycket med varandra så gynnar det både den hjälp som elever kan få 

rent praktiskt men också den studiemotivation de känner.  

Resultaten visar på att relationen till föräldrarna har betydelse för hur det går i skolan 

vilket tidigare studier har visat gäller för relationen mellan lärare och elev (Andersson, 

2013:118). De tidigare forskningar som analyserat hur relationen mellan elev och 

föräldrar påverkar studiemotivationen har fått resultat utifrån andra aspekter än just 

relation. Det finns studier på föräldrars hjälp med läxor, föräldrars uppmuntran och 

sociala stöd som alla visar sig ge ökad studiemotivation. Föräldrars engagemang i form 

av att följa med på fritidsaktiviteter, delta i skolprogram och vara med och välja kurser 

och mål visar också på ökad studiemotivation hos eleverna (Bartram, 2006; Gonzalez-

DeHass m.fl. 2005; Legault m.fl. 2006; Wentzel, 1998). De tidigare undersökta 

aspekterna kommer vanligen utifrån en god relation. Men dessa aspekter skulle också 

kunna vara fristående utan att det finns en god relation som grund. I den föreliggande 

studier finns resultat att föräldrars engagemang i form av hjälp med studier och 

uppmuntran bidrar till ökad studiemotivation. Respondenterna ger dessutom uttryck för 

att en god relation bidrar till ökad studiemotivation. Finns det ytterligare perspektiv av 

en god relation som man skulle kunna undersöka enskilt eller är det möjligt att 

undersöka relation som en egen aspekt till studiemotivation? För kvalitativ analys kan 

relation undersökas som egen aspekt men för att kunna relatera till andra studier behövs 



  
 

 

43 

hänsyn tas till vissa saker. Beskrivning av en relations karaktär är en subjektiv 

erfarenhet och därför kan det innebära vissa svårigheter att undersöka den som egen 

parameter. Först behöver relation definieras och utifrån det skulle olika aspekter kunna 

undersökas och möjligen också relation som en egen aspekt. Respondenterna i den 

föreliggande studien beskriver motivation med tid tillsammans och detta skulle kunna 

undersökas i förhållande till studiemotivation. 

 

 
6.3.4 Föräldrars utbildningsnivå av begränsad betydelse för elevers 
studiemotivation 

Resultaten från denna studie visar att föräldrarnas utbildningsnivå inte spelar någon 

större roll för elevens studiemotivation. Det fanns högutbildade föräldrar både hos de 

elever som fick mycket hjälp i sina studier och hos elever som inte tog någon hjälp. Det 

fanns högutbildade föräldrar både hos dem som upplevde att föräldrarna påverkade 

studiemotivationen positivt och de som inte upplevde att föräldrarna påverkade 

studiemotivationen. Utifrån den diskussion som förts ovan ser det då ut som att 

relationen mellan elev och förälder har större betydelse än föräldrarnas utbildningsnivå. 

Detta är ett intressant resultat då tidigare forskning och övrig litteratur talar om ett 

samband mellan föräldrars kunskap/utbildning och elever som motiveras i studierna 

(Angelov m.fl. 2008:33; Bartram, 2006:220). För att dra några fler slutsatser angående 

detta skulle det behövas ett större elevunderlag och vidare forskning. Det som kan 

läggas till när det gäller denna studie är att med äldre elever som i gymnasieåldern så 

beror det inte enbart på föräldrarnas erbjudande om hjälp utan också på barnens 

benägenhet att ta emot hjälp. 

 

 

6.4 Vidare forskning  
I denna studie har det varit ett särskilt fokus på hur eleverna upplever föräldrarnas 

möjlighet att motivera dem i studierna. Resultaten har visat på att relationen mellan barn 

och föräldrar är mycket viktig för möjligheten att motivera. Det skulle vara mycket 

intressant att göra en studie där även föräldrarna får ge sin bild. En mindre studie skulle 

enbart kunna intervjua föräldrar. En mer omfattande och mycket intressant studie skulle 

vara att intervjua elever och deras föräldrar och analysera deras svar. Det skulle vara 

intressant att ta reda på deras svar gällande hur man kan motivera och vad som påverkar 

möjligheten att motivera.  

Ett andra förslag på vidare forskning skulle vara utifrån föräldrars utbildningsnivå i 

relation till elevens studiemotivation. Resultaten i denna studie visar att föräldrars 

utbildningsnivå inte spelar någon roll för studiemotivationen hos eleven vilket går emot 

tidigare forskning. Undersökningen skulle kunna jämföra om denna påverkan är större i 

lägre åldrar så det skulle bli olika resultat vid undersökning i en högstadieklass jämfört 

med olika klasser på gymnasiet. 

Ett tredje spår för vidare forskning är religionens betydelse för motivationen som har 

kommit fram i denna studie. I en tid där massmedia rapporterar om religionens 

betydelse för motivation i negativ betydelse så skulle en sådan studie kunna visa på 

religionens positiva kraft när det gäller skolarbete. 
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Bilagor 
Bilaga 1  Missivbrev 

Bilaga 2  Intervjuguide 

  



  
 

 

II 

Bilaga 1 Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Therese Altgärde och jag studerar till gymnasielärare. 

Jag ska under våren skriva mitt examensarbete. Detta arbete kommer att handla om 

motivation att studera och vad som kan påverka motivationen, bland annat ifall 

föräldrarna har någon del i motivationen. 

Detta vill jag undersöka genom att intervjua några elever som tidigare gått på det 

individuella programmet. Den som blir intervjuad bestämmer själv hur mycket den vill 

berätta och kan avbryta intervjun när som helst. Den som blir intervjuad är helt anonym, 

i arbetet kommer det inte heller stå vilken skola eller stad som intervjun är gjord på.  

Jag vill gärna spela in intervjun men detta raderas så fort arbetet är klart och det är bara 

jag som kommer att lyssna på inspelningen. 

Din medverkan skulle betyda väldigt mycket för mitt fortsatta forskningsarbete så 

därför skulle jag uppskatta om du vill träffa mig och samtala om motivation. 

Jag beräknar att intervjun tar cirka 30 minuter, eventuellt lite längre. 

Hör av dig om det är något du funderar över. 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Therese Altgärde 

epost: 

mobilnummer: 

  



  
 

 

III 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Inledande frågor 

Berättar hur din familj ser ut, vilka du bor med m.m. 
 

Motivation 
Beskriv vad motivation innebär för dig?  

 

Vad gör dig motiverad eller när känner du dig motiverad 

 

Hur kom det sig att du gick IV? 

 

Kände du dig motiverad under året på IV? Var dina föräldrar del i det? 

 

Vad motiverar dig? 

 

Vad var ditt mål med året på IV? 

 

Föräldrarnas roll 

Vad har dina föräldrar för sysselsättning? Gjorde de detta även när du gick IV? Om inte, 

vad hade de för sysselsättning under ditt år på IV?  

 

Hur har kontakten med dina föräldrar sett ut under året på IV? 

 

Har dina föräldrar hjälpt dig under studietiden? 

Ja Med vad? 

Nej Tror du att de hade kunnat hjälpa dig med något? Med vad? 

  

Vilken betydelse har denna hjälp/brist på hjälp haft för dig? 

 

Tror du deras hjälp påverkat din motivation för skolarbetet? På vilket sätt? 

 

Känner du dig nöjd med hur dina föräldrar hjälpt dig? Hade du velat att det varit på 

något annat sätt? Varför? Varför inte? 

 

Tror du att dina föräldrar hade kunnat agera på annat sätt så att de hade motiverat dig 

mer? På vilket sätt? 

 

Hur ser du på dina föräldrars möjligheter att hjälpa dig under tiden på IV? 

 

Kunde dina föräldrar motivera dig i studierna? Hur? 

  

Avslutande fråga 

Är det något som du vill lägga till, ändra på i dina uppgifter gällande föräldrarnas 

möjlighet att påverkar motivation? 

 

Generellt (om det finns tid) 

Generellt, tror du att föräldrar kan motivera? Hur? 

Finns det andra sätt som föräldrar kan motivera sina barn till att studera? 

Vad annat än föräldrar kan motivera? 


