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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att granska elevers uppfattningar om dagens svenska skola 
som framgångsfaktor. Tre frågeställningar har konstruerats; (a) hur ser eleverna på 
motivation i skolan, (b) hur ser eleverna på deras framtida väg till framgång samt (c) 
ser eleverna andra vägar till framgång utöver den väg som skola och utbildning 
erbjuder och hur påverkar detta deras motivation att prestera i skolan? Då syftet är av 
en tydlig subjektiv karaktär, har en kvalitativ metod och teknik tillämpats. Studiens 
teoretiska utgångspunkt utgörs av två teman; motivation och vägar till framgång. 
Dessa två ämnesområden innehåller underrubriker som utgör den tematiska ordning 
som uppsatsen följer. Empirin i studien bygger på åtta semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer med elever i grundskolans år nio. Studiens resultat visar att ungdomarna 
upplever en påtaglig ambivalens i deras motivation i skolan samt i deras syn på vägar 
till framgång. Samtiden präglas av övergången från det moderna samhället till det 
postmoderna, vilket medför att ungdomarna ser möjligheten att välja mellan skolans 
väg till framgång och alternativa vägar. En motivationskonflikt uppstår som påverkar 
ungdomarnas prestationer i skolan. 
 
Nyckelord: skola, motivation, framgång, ungdom, postmodern. 
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Abstract 
 

The study’s purpose is to examine students' perceptions of today's Swedish school as 
a factor of success. Three questions have been designed; (a) what are the students’ 
views on motivation in school, (b) what are the students’ views on their future path to 
success and (c) do students see other avenues to success in addition to the road of 
education and training offered, and how does this affect their motivation to perform at 
school? Because the purpose is of a clear subjective character, a qualitative 
methodology and technique have been applied. The study’s theoretical basis consists 
of two themes; motivation and paths to success. These two topics have generated 
subheadings, which provide the thematic order in which the paper follows. The 
empirical work is based on eight semi-structured qualitative interviews with 
secondary school students. The results show that the youths are experiencing a 
tangible ambivalence in their motivation in school and in their view of paths to 
success. The contemporary period is characterized by the transition from modern 
society to the post modern, which means that young people see the opportunity to 
choose between the school's road to success and alternative routes. A motivational 
conflict arises that effect the youths’ performance at school.   
 
Keywords: school, motivation, success, youth, post modernity. 
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1. Inledning 
Av de elever som slutade grundskolan våren 2007, saknade 23,9 procent fullständiga 
betyg. Av niondeklassarna hade 10,9 procent inte godkänt i ett eller flera av ämnena 
svenska, engelska och matematik, vilket innebar att de saknade gymnasiebehörighet 
(Skolverket, 2008). Enligt en rapport från Statens folkhälsoinstitut (2008, s.5) finns 
det en tydligt ökad risk för kriminalitet, missbruk och/eller annat utanförskap, för de 
barn och ungdomar som skolan inte lyckas nå fram till. Att skolan lyckas med att 
erbjuda effektiv undervisning och att skapa en utvecklande miljö, tillhör en av de 
mest avgörande skyddsfaktorerna för att förhindra sociala problem framåt i livet 
(Ogden, 2005, s.8; Statens folkhälsoinstitut, 2008, s.33).  

1.1 Problembeskrivning 
En välfungerande skola är, utöver familjen, samhällets viktigaste institution för 
påverkan av barn och ungdomars hälsa, utveckling och lärande (Ogden, 2005, s.12). 
Grundförutsättningarna för förebyggande arbete i skolan är goda. Utgångspunkten är 
att alla barn och ungdomar måste gå i skolan i nio år, vilket medför att man genom 
stora åtgärder kan rikta sig till samtliga elever och problemen med att peka ut enstaka 
individer minskar (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s.6). Skolan har dessutom fördelen 
att fungera både som ungdomskontext och som samhällsinstans, vilket utgör 
ytterligare god grund för att skolan ska fungera som en socialt förebyggande och 
fostrande miljö (Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.23). Även i skolans styrdokument läggs 
grunden för skolan som socialt förebyggande instans. I Skollagen (1985:1100, 1 kap. 
2 §) och i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94 (Skolverket, 2006, s.5), framkommer det att skolan har 
uppdraget att stimulera individen att inhämta kunskaper samt att utveckla eleverna till 
ansvarskännande samhällsmedborgare.  

En viktig faktor i skolan, liksom i allt annat arbete, är att individen är motiverad 
till arbetsuppgifterna. Det finns ett kraftigt samband mellan stark motivation hos 
eleverna och resultatrik undervisning (Broussard & Garrison, 2004, s.106; Martin, 
2008, s.240; Skolverket, 2004, s.8). Motivation kan definieras som en målinriktad 
process som skapas och upprätthålls genom ett, för individen, tydligt samband mellan 
viktiga mål och det arbete man utför (Passer & Smith, 2008, s.350; Pintrich & 
Schunk, 2008, s.4). Därför blir det viktigt att elever upplever att skolan erbjuder en 
väg till det mål som individen själv satt upp. Detta kan röra sig om en inre motivation 
i form av att eleven strävar mot att få ägna sig åt sådant som upplevs som intressant, 
men det kan även röra sig om en yttre motivation. Dessa yttre framgångsfaktorer kan 
handla om status och självförverkligande (Jenner, 2004, s.41f; Pintrich & Schunk, 
2008, s.236f).  

Ungdomar idag lever i en samtid där vägar till framgång förmedlas genom en 
allt starkare medialisering. Betydelsen av mode, underhållning och prylar har vuxit i 
takt med en ökad tilltro till den starka individens möjligheter att ensam nå välfärd och 
framgångar (Fjellström, 2004, s.13ff). I en rapport från Ungdomsstyrelsen beskrivs 
samhället enligt följande: 
 

Dagens ungdomar lever i ett samhälle med ett utbud som vi inte har sett motsvarighet till 
tidigare (kunskaper, underhållning och möjligheter). De har också på många sätt en mycket 
större frihet i formandet av sitt eget liv än vad tidigare generationer hade, till exempel för 
samlevnadsformer, umgänge, beteenden etcetera (Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.26). 
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Enligt rapporten från Ungdomsstyrelsen (2007b, s.27ff) vill ungdomar idag ogärna 
välja en framtid präglad av hårt och tålmodigt arbete. Med hänsyn till detta samt i 
kombination med vetskapen om att ungdomar idag har en stor valfrihet (Fjellström, 
2004, s.14; Orlenius, 2001, s.85ff; Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.26f), väcks 
frågeställningen om elever idag ser andra vägar till framgång, vid sidan om den väg 
som skolan erbjuder, och om detta påverkar deras motivation i skolarbetet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ur ett socialt förebyggande perspektiv granska elevers 
uppfattningar om dagens svenska skola som framgångsfaktor. Granskningen syftar till 
att belysa vad som motiverar elever i skolan idag samt undersöka elevernas 
uppfattning om vilka vägar som finns att gå för att nå framgång i livet. De konkreta 
frågeställningarna är (a) hur ser eleverna på motivation i skolan, (b) hur ser eleverna 
på deras framtida väg till framgång samt (c) ser eleverna andra vägar till framgång 
utöver den väg som skola och utbildning erbjuder och hur påverkar detta deras 
motivation att prestera i skolan? 

1.3 Avgränsningar 
För att studien ska bibehålla ett tydligt fokus på syfte och frågeställningar har vissa 
avgränsningar gjorts. Dessa avgränsningar berör både faktorer som gäller 
populationens ålder, kön och etnicitet. Men avgränsningarna är även av mer generell 
karaktär. Studiens respondenter avgränsas till att vara elever i år nio på grundskolan. 
Då studien syftar till att fånga elevers syn på vägar till framgång, utgör de elever som 
står inför gymnasievalet en intressant grupp. Bland eleverna i grundskolan, har de i år 
nio längst erfarenhet av skolan och författarna anser att det är rimligt att anta att den 
målgruppen även är mognast vad det gäller språk och logik. Av dessa anledningar 
antar därmed författarna att denna målgrupp har mest att berätta kring frågor rörande 
motivation och vägar till framgång. Utifrån synsättet att skolan är en socialt 
förebyggande instans upplevs det även naturligt att rikta sig till grundskolan, då det är 
den del av skolgången som omfattas av skolplikten (Skollagen, 1985:1100, 3 kap. 1 
§). Studien tar inte hänsyn till annars viktiga aspekter som genus och etnicitet. Istället 
syftar studien till att fånga subjektiva tankar och synsätt bland enskilda ungdomar 
samt hur dessa individer påverkas av rådande övergripande samhällstrender. 
Utgångspunkten att skolan är en socialt förebyggande instans avgränsas till att handla 
om den socialt främjande funktion som lyckade studieresultat har. Studien fokuserar 
med andra ord inte på konkreta förebyggande program som bedrivs inom skolan, 
exempelvis mot alkohol och narkotika. 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskningsresultat som erhållits i tidigare studier inom det 
aktuella området. Motivation och vägar till framgång utgör avsnittets rubriker. Dessa 
rubriker utgör även avgränsning för vilken tidigare forskning som bedöms vara 
relevant. 

2.1 Motivation 
Motivation kan ses som både något individuellt och något kontextuellt. På det 
individuella planet kan det ses som subjektiva behov och intressen. Detta handlar om 
individens inneboende önskan att uppnå ett tydligt mål samt de känslor som individen 
har inför hur han/hon ska uppnå det målet (Chen & Mathieu, 2005, s.23f; Kaplan & 
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Maehr, 2006, s.142f; Savelsbergh, Sins, van Hout-Wolters, van Joolingen, 2007, 
s.59f; Stauber, 2007, s.32ff). Med utgångspunkt i detta kan individer sägas behöva 
tydliga och konkreta mål för att motiveras och engageras i ett målorienterat beteende. 
Individens kortsiktiga mål måste vara tydligt kopplade till de långsiktiga målen för att 
de ska upplevas som motiverande. Framförallt måste målen vara av ett högt värde för 
individen, för att det ska skapa motivation och därmed ge liv åt ansträngningar 
(Beghetto, 2007, s.173ff; Chen & Mathieu, 2005, s.23f; Jantzi, Leithwood, Steinbach, 
2002, s.99; Kaplan & Maehr, 2006, s.142f; Savelsbergh, m.fl., 2007, s.59f jfr Harlaar, 
Plomin, Spinath, Spinath, 2004, s.365, Kirk & O’Donovan, 2008, s.72). Motivation 
kan även ses som en process där individen strävar mot att lyckas med olika föresatser, 
samtidigt som han/hon drivs av rädslan över att misslyckas. Utifrån detta synsätt kan 
människor ses som både sökande och som flyende (Savelsbergh, m.fl., 2007, s.60; 
Spinath & Steinmayr, 2008, s.188).  

Motivation kan, som nämndes ovan, även beskrivas utifrån ett kontextuellt 
perspektiv. Motivationens kontextberoende framträder exempelvis genom hur 
ungdomars motivation påverkas av kompisar och grupptillhörigheter, både i positiv 
och i negativ riktning. Detta medför att motivationen förändras över tid och genom 
individens inlärda erfarenheter. Ungdomar i tonåren erfar en osäkerhet inför den egna 
identiteten, vilket medför att de starkt påverkas av exempelvis andras syn på 
skolarbete. Även samhällets syn på ungdomar och ungdomars utveckling, är viktiga 
faktorer i skapandet av ungdomars kontext, vilket i sin tur påverkar motivationen. 
Detta resonemang bygger på att ungdomars mål huvudsakligen formuleras och 
bestäms av den samtid de lever i (Anderman, Hodge, Murdock, 2000, s.330; Kaplan 
& Maehr, 2006, s.169f; Savelsbergh, m.fl., 2007, s.59f; Stauber, 2007, s.32ff). 

Forskning har påvisat att motivation fyller en viktig funktion i skolarbetet. 
Studier som närmare granskat skolan visar att en starkt framträdande anledning till 
låga studieresultat är låg motivation samt låg förmåga att värdesätta uppsatta mål 
kopplade till skolan. Samma samband är gällande i omvända nivåer; med andra ord 
finns det en tydlig relation mellan hög motivation och höga studieresultat (Beghetto, 
2007, s.173ff; Gao, Rau, Wu, 2006, s.2; Harper, Knoblauch, Long, Monoi, Murphy, 
2007, s.201f; McCoach & Siegle, 2003, s.416; Bempechat, Boulay, Piergross, Wenk, 
2007, s.169). Forskning visar även att goda studieresultat föregås av individens inre 
önskan att lära och utvecklas, i kombination med den enskildes tilltro till de egna 
färdigheterna (Savelsbergh, m.fl., 2007, s.71). Individens övertygelse om att han/hon 
kan lyckas i skolan, kan sägas utgöra grunden för en hög motivation. Enligt detta 
synsätt blir relationen att hög tilltro till sig själv föder hög motivation, vilket i sin tur 
leder till goda studieresultat (Harlaar, m.fl., 2004, s.371f; McCoach & Siegle, 2003, 
s.416). Motivationens betydelse för goda prestationer i skolan, ges ytterligare 
dimension i forskning om medbestämmande. Studier som granskat detta lyfter fram 
att motivation kan ses som produkten av medbestämmande. Med medbestämmande 
menas individens inre egna tankar, känslor och beteenden, som systematiskt är 
kopplade till mål uppsatta av individen själv. Medbestämmande leder till att individen 
upplever en kognitiv och beteendemässig motivation att lära sig nya färdigheter. 
Medbestämmande utgör dock en problematisk process. Samtidigt som 
medbestämmande är viktigt för motivation, måste eleven även vara motiverad till 
medbestämmande. Ytterligare problematiskt blir det då många elever, som 
underpresterar i skolan, har låg motivation i skolarbetet samtidigt som de brister i 
förmågan att vara med och bestämma. Dessa elever kan dock ha goda färdigheter i att 
vara med och bestämma, men sakna vetskapen och erfarenheten av att 
medbestämmande ger upphov till ökad motivation och därmed goda studieresultat 
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(McCoach & Siegle, 2003, s.416). Medbestämmande kan även sägas utgöra grunden 
för autonom motivation. Elever som uppger att de går till skolan för sin egen skull, 
har även högre studieresultat. De elever som går till skolan för någon annans skull, 
med andra ord för att de känner sig kontrollerade, har lägre resultat i skolan samt att 
de har fler problem och bekymmer (Close & Solberg, 2007, s.38 jfr Kirk & 
O’Donovan, 2008, s.72; Savelsbergh, m.fl., 2007, s.59f). 

Vid sidan av motivationens betydelse kan det påstås finnas ett antal anledningar 
till varför vissa elever inte får godkända studieresultat. Dessa individer kan 
exempelvis sägas ha negativa attityder gentemot skolan, lärare och klasskamrater. 
Dessutom menar forskare att dessa elever har svag självkontroll i skolarbetet, samt att 
deras föräldrar påverkar i negativ riktning (McCoach & Siegle, 2003, s.416 jfr Spera, 
2006, s.482ff). Det finns studier som inte funnit något tydligt samband mellan 
individers vilja att uppnå mål kopplade till skolarbetet och högre studieresultat i 
skolan. Dessa forskningsresultat förkastar dock inte motivationens betydelse för goda 
studieresultat, utan hävdar istället att det kan finnas kontextuella och individuella 
variabler som väger tyngre i vissa fall. Detta kan exempelvis handla om genus, 
etnicitet, socioekonomisk bakgrund, lärarens kvalitéer och/eller individens intelligens 
(Andriessen, Lens, Phalet, 2004, s.65f; Gagné & St Père, 2000, s.95ff; Harper, m.fl., 
2007, s.214ff; Plomin, Spinath, Spinath, 2007, s.226ff; Zsolnai, 2002, s.319f). 

2.2 Vägar till framgång 
Tonåren är en tid med stora förändringar på flera plan. Man befinner sig i ett skede i 
livet då den självständiga identiteten håller på att formas, vilket medför att man starkt 
påverkas av sin omgivning (Harper, m.fl., 2007, s.197f; Ungdomsstyrelsen, 2007b, 
s.26; von Tetzchner, 2005, s.597; Wrangsjö & Winberg-Salomonsson, 2006, s.17). 
Samtidigt är det en tid som kännetecknas av funderingar och tankar kring den framtid 
som väntar samt om hur man ska nå framgång i livet. Ofta upplever emellertid 
tonåringen en brytning i relationen mellan de egna förväntningarna om framtiden 
samt tidigare generationers uppfattningar om vägar till framgång (Andersson, 2001, 
s.187; Meeus, Raaijmakers, Ter Bogt, Vollebergh, 2001, s.229; von Tetzchner, 2005, 
s.615; Wrangsjö & Winberg-Salomonsson, 2006, s.25f). Ungdomar har dock generellt 
sett en positiv syn på framtiden. Även de ungdomar som är missnöjda med livet i dess 
helhet, har en optimistisk framtidssyn (Ungdomsstyrelsen, 2003, s.15).  

Skola och utbildning kan ses som viktiga framgångsfaktorer för ungdomar och 
enligt forskning har det aldrig tidigare varit så viktigt med goda studieresultat för att 
nå framgång i livet. Att vara behörig till gymnasiet och att ta studenten blir allt 
viktigare för att slå sig fram på dagens arbetsmarknad och för att undvika att hamna i 
ett socialt utanförskap (Blustein, Close, Howard, Solberg, 2002, s.705; 
Ungdomsstyrelsen, 2007c, s.29 jfr Andersson, 2001, s.125f). Bland svenska 
ungdomar mellan 16-19 år är det dock enbart närmare 40 procent som uppger att de är 
nöjda med sin utbildning (Ungdomsstyrelsen, 2007a, s.208f jfr Skolverket, 2007, 
s.99). Detta missnöje framkommer även bland eleverna i grundskolans nionde år. 
Hela 62 procent av eleverna anser att skolarbetets innehåll inte betyder mycket för 
dem. Dessutom anser 42 procent att det inte är roligt att gå i skolan (Andersson, 2001, 
s.30). 

 
Ungefär en tredjedel av eleverna trivs utomordentligt väl i skolan; för dem är skolan bra. En 
annan tredjedel längtar bort från skolans tvångströja: som de inte får ut något av. Detta är 
skolans tragik. En mittgrupp lyckas klara av skolan utan att för den skull jubla av 
entusiasm. Inte heller denna grupp av elever lyckas skolan särskilt väl nå fram till 
(Andersson, 2001, s.61). 
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Relativt många av dagens ungdomar verkar ändå se skolan som en framgångsfaktor. 
Närmare 70 procent uppger nämligen att de studerar för att få ett bra jobb 
(Ungdomsstyrelsen, 2007a, s.208f jfr Skolverket, 2007, s.119). Att en majoritet av 
ungdomarna uppger att skolan ska leda till ett jobb, kan ses som intressant med 
hänsyn till forskning som visar att övergången från skola till arbete blivit en alltmer 
utdragen process. Till skillnad från tidigare generationer ter sig framtiden betydligt 
mera osäker för dagens ungdomar. En tänkbar förklaring kan vara att dagens 
ungdomar har, och ser, andra vägar till framgång. Genom bland annat en stark 
medialisering, ges dagens ungdomar bilden av att de har fler valmöjligheter vad det 
gäller både karriär och övrig livsföring (Andersson, 2001, s.136ff; Stauber, 2007, 
s.34f jfr Ungdomsstyrelsen, 2007a, s.205ff). Denna valfrihet ökar emellertid även 
kraven på den enskilde att göra korrekta val för livet. Oavsett vilken väg till framgång 
individen väljer, måste den enskilde hela tiden göra viktiga val och vara beredd att stå 
för dem i olika situationer. Framför allt när ungdomar väljer alternativa vägar till 
framgång, alltså inte den väg som skolan representerar, ställs individen under press att 
klara av de hinder som det uppsatta målet medför. Forskningsresultat visar att det 
oftast är de ungdomar som har en personlig kompetens, en trygg familjesituation och 
viktiga kontakter på arbetsmarknaden, som lyckas nå framgång via alternativa vägar 
(Stauber, 2007, s.34f). 

Ungdomars syn på vägar till framgång präglas huvudsakligen av kulturella 
faktorer och samhälleliga trender. Dagens individualistiska samhälle skapar unga 
individer som är övertygade om att de själva producerar och regisserar sina egna liv. 
En tydlig konsekvens av denna framtidssyn är att ungdomar ofta bortser från andra 
individers föresatser. Olika institutioner, som exempelvis skolan, erfar svårigheter att 
påverka dessa individers inställning till den framtid som väntar. Dagens samhälle kan 
sägas skapa ungdomar som hela tiden söker nya upplevelser och som hela tiden vill 
utveckla sig själva till bättre versioner. Dagens ungdomar vill även utforska egna 
behov, intressen och värderingar innan de fattar några viktigare beslut. När besluten 
väl fattas måste de vara grundade i något särskilt viktigt för individen och vara djupt 
rotat i den enskildes inre intressen och behov (Hite & McDonald, 2008, s.96ff; 
Ungdomsstyrelsen, 2007a, s.39ff; Vinken, 2007, s.10f). De individualistiska 
värderingarna kan sägas framkomma i siffror som visar att 78 procent av 
niondeklassarna uppger att de i framtiden vill utveckla deras personliga identitet och 
lika många vill utveckla de egna talangerna. Dessutom anser fler att det är viktigare 
med att tjäna mycket pengar, än att ha ett tryggt arbete (Andersson, 2001, s.136ff). 
Belägg för den individualistiska samhällstrenden, samt för hur individer idag söker 
alternativa vägar till framgång, tydliggörs även i statistik om eget företagande. Antalet 
egna företag som bildades av personer mellan 16 och 25, ökade med 40 procent under 
åren 2003-2005. Dessutom uppger 73 procent av individerna mellan 18 och 30, att de 
kan tänka sig att starta ett eget företag. Detta i kombination med att 82 procent uppger 
att de skulle klara av att inleda ett eget företagande (Ungdomsstyrelsen, 2007c, 
s.92ff). 

3. Studiens teoretiska utgångspunkt 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för 
analys av studiens insamlade empiri. Avsnittets huvudrubriker utgörs av motivation 
och vägar till framgång. 
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3.1 Motivation 
Motivation är ett flerbottnat och svårdefinierat begrepp som innehåller många olika 
delar. Dessutom är det ett begrepp som ges skilda innebörder utifrån vilket teoretiskt 
perspektiv man förklarar begreppet. I följande avsnitt presenteras begreppets innebörd 
och relevans i den aktuella studien. 
 
3.1.1 Inre och yttre motivation 
Motivation kan sägas innehålla tre aspekter. För det första kan det ses som en inre 
process; individens nyfikenhet, drivkraft och energi. Individen lär sig för att han eller 
hon är intresserad av ämnet och motivationen ligger i att utförandet i sig är belöning 
nog. Den andra aspekten utgörs av att individen strävar mot ett tydligt mål, ofta 
förknippat med något som kan upplevas som en belöning. Det kan handla om pengar, 
status och stolthet. Det finns en tydlig risk med att ha skolundervisning som bygger 
till stor del på yttre motivation då den inre motivationen, personens eget intresse för 
ämnet, kan komma att få en lägre status. Det blir därför viktigt att skolundervisningen 
främjar elevernas inre motivation genom att skapa en meningsfull undervisningsmiljö. 
För det tredje kan motivation ses som ett samspel mellan individens inre drivkraft och 
dennes målsättningar; ett samspel som medför att individen handlar i riktning mot 
målet. Om individen uppnår målet, kommer handlandet att upplevas som positivt och 
med största sannolikhet att upprepas och raffineras. Samverkan mellan de två 
motivationsformerna är starkt kontextuell och varierar över tid. När de två samverkar 
behöver inte den ena faktorn vara låg och den andre hög, utan en individ kan vara 
högt yttre och inre motiverad vid ett och samma tillfälle (Jenner, 2004, s.41f; Pintrich 
& Schunk, 2008, s.236f).  

I litteratur om inre och yttre motivation nämns ofta kompetensmotivationsteorin 
som ytterligare förklaring till hur individer motiveras. Denna teori härstammar från 
Effectancy motivation theory, som hävdar att alla människor har en inneboende 
drivkraft att känna sig kompetenta och agera professionellt i interaktion med 
omgivningen (Pintrich & Schunk, 2008, s.238). Motivationen är påverkad av hur 
individen presterar i specifika situationer och hur individen tänker/känner om sitt 
agerande. Om individen kan internalisera och upprätta egna kriterier för vad som anses 
vara lyckade/misslyckade beteenden/ageranden, istället för att rätta sig efter yttre satta 
kriterier (exempelvis lärarens), ökar den inre motivationen. Om individen dock inte 
tycker sig inneha kompetensen att uppnå utstakade mål kommer motivationen att 
minska. Om individen dessutom misslyckas med målet kommer han/hon troligtvis 
uppleva en mängd negativa känslor. Detta kommer i sin tur leda till en ökad risk att 
individen undviker liknande situationer i framtiden och nedvärderar sina egna 
färdigheter (Pintrich & Schunk, 2008, s.240). 
 
3.1.2 Målorientering och motivationskonflikter 
Teorier om målorientering syftar till att förklara hur individer tänker kring hur de ska 
uppnå sina mål. Individens beteenden förutsätter en tydlig motivation. Motivationen 
är i sin tur, beroende av ett tydligt uppsatt mål. Målen kan utgöras av att individen vill 
behärska vissa färdigheter, mastery goal orientation, men det kan även handla om att 
individen vill prestera bra i jämförelse med andra, performance goal orientation. 
Individer som drivs av mastery goal orientation fokuserar på själva lärandet i sig, de 
vill prestera bra på uppgifter och utveckla nya färdigheter. Dessa individer ser 
utmaningar som någonting positivt och en möjlighet till att skapa sig en högre 
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förståelse. Man drivs av viljan att bli det bästa man kan bli (Passer & Smith, 2008, 
s.384; Pintrich & Schunk, 2008, s.184).  
Performance goal orientation driver individer till att nå specifika kriterier som bedöms 
som bra av dem själv och andra. De vill visa sina färdigheter och bli uppskattade för 
deras egenskaper och gärna vara bäst i sin klass (Pintrich & Schunk, 2008, s.184). Det 
finns dock två olika typer av performance goal orientation där den ena är approach 
performance goals som innebär att individen är driven av att nå framgång och hela 
tiden tävla mot andra. Individen strävar hela tiden efter att vara bäst och bli bedömd 
positivt av andra och därigenom demonstrera sin överlägsenhet. Det andra är 
avoidance performance goals, där individen drivs av skräcken att bedömas negativt av 
andra och sig själv. Man försöker hela tiden vara bättre än andra för att undvika att bli 
sedd som ointelligent och inkompetent. Dessa två kan även vara sammanlänkande. 
Det vill säga en elev kan vara motiverad att få ett högt betyg för det leder 
honom/henne mot målet att bli jurist, men individen kan även vara rädd för att 
misslyckas med sitt mål och bli motiverad av det (Passer & Smith, 2008, s.384; 
Pintrich & Schunk, 2008, s.188). För personer som drivs av strävan efter att nå 
specifika kriterier och att bedömas positivt kan ett misslyckande få ödesdigra 
konsekvenser. Eftersom dessa individer alltid strävar efter att vara konkurrenskraftiga. 
Huruvida de gjort sitt bästa är av liten betydelse. Om de inte anser sig vara 
slagkraftiga i den tilltänkta aktiviteten, finns det en risk att de helt enkelt väljer att 
avstå vissa utmaningar (Passer & Smith, 2008, s.385). 

En motivationskonflikt kan uppstå då individen har flera alternativ att välja 
mellan. Det kan vara två positiva alternativ, approach – approach conflict, som 
innebär att eleven måste välja mellan två lika attraktiva aktiviteter och i valet mellan 
dessa två alternativen förlorar man den ena. Det kan vara två negativa alternativ, 
avoidance – avoidance conflict, som innebär att eleven måste välja mellan två icke 
önskvärda alternativ. Det kan även vara en mix av båda, approach – avoidance 
conflict, som innebär att eleven samtidigt ser alternativet som attraherande men 
samtidigt kan det innebära negativa konsekvenser. Dessa konflikter kan inverka på 
individens motivation för att uppvisa ett beteende och i slutändan även göra så att 
individen når målet eller att målet faller ur fokus (Passer & Smith, 2008, s.387 jfr 
Pintrich & Schunk, 2008, s.188ff). 
 
3.1.3 Attributionsteori 
Enligt attributionsteorin är individer motiverade av att försöka förstå världen samt sitt 
eget och andras beteenden. Detta för att kunna klara av vardagen och för att hantera 
sina egna beteenden. Individen drivs av frågan om varför och enligt attributionsteorin 
är detta den enda motivationsfaktorn. Man tar inte hänsyn till vare sig inre drifter eller 
behov som incitament för agerande (Jenner, 2004, s.50; Pintrich & Schunk, 2008, 
s.81). Känslorna inför sitt eget beteende och sina egna handlingar bestäms till stor del 
av vilken anspråksnivå man ligger på. Detta styr även av hur man ser på misslyckande 
och framgång. Om man misslyckas med en uppgift sänks oftast anspråksnivån; om 
man lyckas höjs den. Anspråksnivån är en skyddsmekanism som gör att individer kan 
anpassa sig efter sina möjligheter. Anspråksnivån grundar sig på vad individen tror 
sig kunna uppnå (Jenner, 2004, s.53f). 

För att förklara världen använder sig människor av interna förklaringar, det vill 
säga att orsaken till ett specifikt beteende som en individ uppvisar går att finna inom 
personen. Eller en extern förklaring, det vill säga att man ser orsaken till beteendet 
som beroende på den specifika situationen. Vilken förklaringsmodell som används 
påverkar hur man ser på ansvarsfrågan i olika handlingar/beteenden som ens 
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medmänniskor uppvisar. Detta gäller även det egna beteendet och på så sätt även 
känslorna inför sig själv och andra (Jenner, 2004, s.51).  
Ett liknande resonemang återfinns även hos Pintrich och Schunk (2008, s.84ff), men 
de skriver om miljöfaktorer och personliga faktorer. Miljöfaktorer bygger på 
personliga uppfattningar och värderingar av hur andra individer beter sig. Detta 
betyder att individer ibland drar förhastade, och felaktiga, slutsatser om andra 
människors beteende beroende på tidigare erfarenheter. Personliga faktorer innehåller 
bland annat attributionsscheman. Dessa bygger på exempelvis tidigare erfarenheter i 
situationer som bidrar till hur man ser på sina möjligheter i framtida liknande 
situationer. Men personliga faktorer kan även vara attributionsfördomar, exempelvis 
att individer ibland tillskriver framgång efter personliga egenskaper och misslyckande 
förklaras utifrån yttre faktorer.  
 
3.1.4 Locus of control  
Locus of control handlar om hur individer tolkar orsakerna till sitt eget agerande och 
vilken grad av personlig kontroll som de anser sig ha. Det vill säga huruvida man ser 
sitt beteende som styrt av inre eller yttre faktorer. Personer med en intern locus of 
control ser händelser som inträffar i livet som påverkbara och att resultat styrs av ens 
egna handlingar och beteenden. Individer med en extern locus of control tror på 
ödet/turen och ser få möjligheter till att förändra resultatet i olika situationer. Detta 
beror på att de inte ser sina ansträngningar som betydelsefulla för utfallet. Elever som 
upplever sig ha kontroll över sin situation och ser påverkansmöjligheter för huruvida 
de ska misslyckas eller lyckas med ett speciellt mål är mer motiverad till exempelvis 
skolarbete. Detta styrks av studier som visar på att individer med en hög inre locus of 
control lyckas bättre i studiesammanhang då de kopplar samman studierna med 
framgång på ett tydligt sätt (Jenner, 2004, s.55; Passer & Smith, 2008, s.4; Pintrich & 
Schunk, 2008, s.244). 

3.2 Vägar till framgång  
Att människor ska finna vägar till framgång kan, ur ett socialt förebyggande 
perspektiv, ses som nödvändigt för att de inte ska försättas i ett socialt utanförskap. I 
detta avsnitt presenteras utgångspunkten att skolan ses som en väsentlig 
framgångsfaktor. Därefter följer en teoretisk beskrivning av rådande samhälle, där 
ungdomars samtid och framtid presenteras i relation till tidigare generationers 
verklighet. Detta leder avslutningsvis till en redogörelse för hur trender i dagens 
samhälle utmanar skolans roll som framgångsfaktor, vilket även väcker 
föreställningar om alternativa vägar till framgång. 
 
3.2.1 Skolan som framgångsfaktor 
Synen på framgång är tydligt kopplad till tankar om framtiden. Barn och ungdomars 
funderingar kring hur de ska nå framgång i livet är något som har förutsättning att gå 
hand i hand med skolgången (Arvastson & Ehn, 2007, s.104ff). 
 

Det finns i skolan otaliga, återkommande situationer som tvingar eleverna att försöka se 
sig själva i framtiden och att inleda en dialog med sina framtida jag. Den naturliga 
ordningen i skolan är ju framtidsorienterad, bland annat genom organisationen i 
årskurser. /…/ Eleverna rör sig fram i tiden i klasser med allt högre talbenämningar. 
Detta är en rörelse som leder till betraktelser över framtiden (Arvastson & Ehn, 2007, 
s.106). 
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Skola och utbildning ses som nödvändiga delar i alla samhällen. En god utbildning 
medför kunskapsutveckling samt en ökad möjlighet till social och ekonomisk trygghet 
(Chaudhur & Maitra, 2008, s.90; Ogden, 2005, s.8; Statens folkhälsoinstitut, 2008, 
s.33). God och lång utbildning utgör även grunden för en bättre hälsa i livet. Med 
bättre hälsa avses exempelvis att man har en gynnsam livsstil, att man gör fler 
positiva val i livet, att man har en god personlig utveckling samt att man har positiva 
mänskliga relationer (Anderson, Feinstein, Hammond, Sabates, Sorhaindo, 2006, 
s.173). Skolan som samhällelig institution har dessutom den socialt främjande 
fördelen att den riktar sig till samtliga barn, oavsett förutsättningar och situation 
(Skollagen, 1985:1100, 3 kap. 1 §). Samtidigt som skolan och goda studieresultat kan 
fungera som socialt förebyggande faktorer, kan emellertid skolan ses som en 
institution som placerar människor i sociala fack. En mindre lyckad skolgång kan 
bidra till en känsla av att inte duga, vilket kan utgöra grunden till ett socialt 
utanförskap. De elever som har enklast för att lära och som även har den mest 
gynnande bakgrunden, är de som presterar högst resultat i dagens svenska skola 
(Ogden, 2005, s.8; Statens folkhälsoinstitut, 2008, s.5ff jfr Arvastson & Ehn, 2007, 
s.68ff; Koivisto, Nykyri, Vuori, 2006, s.277). 
          
3.2.2 Tidigare generationer, samtiden och framtiden 
Enligt Ungdomsstyrelsen (2007b, s.27ff) sker det just nu i samhället en omvandling 
från industrialism till vad man kallar för ett kunskapssamhälle eller ett 
tjänstesamhälle. Detta kännetecknas av att allt färre arbetar inom industrin medan fler 
och fler sysselsätts inom produktionen av tjänster och nya kunskaper. Det innebär att 
för ungdomar väntar en framtid där socialt och teoretiskt lagda individer gynnas, men 
där de som inte avslutat gymnasiet får det allt svårare. Samhället idag präglas av att 
människor söker genvägar till framgång, vilket ter sig som en självklarhet för 
ungdomar. Dessa trender kan beskrivas som att samtiden präglas av en övergång från 
det moderna samhället till det postmoderna. Orlenius (2001, s.84f) menar att det 
postmoderna samhället kännetecknas av att gemenskapen minskar i betydelse, vilket 
medför en ökning av motsättningar, mångtydighet och osäkerhet. Ungdomar idag gör 
heller inga val för hela livet, utan den konkreta framtidssynen präglas istället av en 
kortsiktighet. Det postmoderna samhället kännetecknas av en rädsla över att sitta fast 
på ett och samma ställe, vilket skulle innebära en ökad risk för att missa nya 
upplevelser. Johansson och Lalander (2007, s.14f) menar att övergångsperioden från 
det moderna samhället till det postmoderna, kan kallas för det senmoderna samhället. 
De menar att det senmoderna samhället präglas av att dess individer skapar sin 
identitet kring konsumtion. Detta medför att man hela tiden utsätts för påtryckningar 
om var man exempelvis bör bo samt hur man bör se ut. Dessa påtryckningar är dock 
flytande i dess innehåll, vilket innebär att individerna ständigt tvingas ompröva sin 
livsstil och sina val. Medborgaren i det senmoderna samhället präglas därför av 
ständig modifiering och sträng självgranskning. Johansson och Lalander (2007, s.15) 
klargör dock att övergången från det moderna, via det senmoderna, till det 
postmoderna samhället, är en process där trenderna till viss del överlappar varandra. 
De menar att detta syns tydligt hos dagens ungdomar där individerna å ena sidan 
förväntas prestera goda studieresultat och välja en fruktbar väg till försörjning, 
samtidigt som de å andra sidan ska följa med i de ständigt reviderade budskap om 
stilar och prylar som konsumtionssfären förmedlar.           

Enligt en undersökning av Ungdomsstyrelsen (2005, s.112ff) beskriver 
ungdomar sin framtid utifrån sociala framgångstermer. Det handlar exempelvis om 
familj, boende och att man vill leva ett gott liv. I ytterligare en studie av 
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Ungdomsstyrelsen (2007b, s.26f) framkommer det att dagens ungdomar anses ha en 
större frihet än vad ungdomar tidigare haft. Denna frihet kan upplevas som 
möjlighetsskapande, men den kan även upplevas som hämmande med hänsyn till den 
förvirring som valfrihet kan skapa. Tidigare generationers vägar till framgång har 
varit relativt väl utstakade, vilket idag ersatts av en verklighet där ungdomarna 
ensamma ska finna sin egen väg. Detta kan även beskrivas som att dagens ungdomar 
lever i en utpräglad individualistisk samtid. Det kännetecknas bland annat av att 
gruppens makt över individen minskat och att den enskilde i större utsträckning kan 
välja sin grupptillhörighet. Även detta utgör exempel på den ökade valfriheten, men 
med frånvaron av de fördelar som en utstakad väg medför. Johansson och Lalander 
(2007, s.13) menar att dagens ungdomar önskar att ingå i gemenskaper och delta i 
kollektiva upplevelser, men med det viktiga förbehållet att man vill ha frihet att 
prioritera individuella intressen. Fjellström (2004, s.14) menar att gruppsolidariteten 
blivit godtycklig och att allt fler väljer att gå egna vägar. Han menar att samhället 
genomgår en utveckling där de individualistiska tendenserna är så drivande att 
samtiden präglas av narcissism och själviskhet. Denna ökade individualism kan även 
beskrivas som att dagens ungdomar är kulturellt friställda. Den trygghet som tidigare 
erhållits genom traditioner och kulturer, tvingas nu individen ensam skapa. Denna 
samhällstrend utövar inflytande på alla i samhället, men slår hårdast mot ungdomarna 
då de är särskilt påverkbara (Andersson, Persson, Thavenius, 1999, s.106; Orlenius, 
2001, s.85f).   

De senaste åren har det även skett en förändring i synen på vad som anses vara 
normalt. Generellt sett har kraven höjts på vad man som individ ska leva upp till för 
att kunna betecknas som normal. Det är krav som ungdomar ställer på sig själva, men 
också på sin omgivning (Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.26). En starkt bidragande faktor 
till detta är vad Ungdomsstyrelsen kallar för en transformationstrend. Karaktäristiskt 
för detta är att människor snabbt och enkelt ska göras om till bättre versioner, med det 
outtalade budskapet till dagens ungdomar att man hela tiden kan bli en bättre person 
än den man är idag (Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.29). Orlenius (2001, s.88) menar att 
denna strävan leder till att människor i det postmoderna samhället aldrig kan känna 
sig nöjda med sig själva. Detta samtidigt som dagens samhälle karaktäriseras av att 
människor ska homogeniseras; att alla ska stöpas i samma form (Andersson, m.fl., 
1999, s.68). Denna trend har givits näring genom en medialisering som starkt 
påverkar dagens ungdomar genom exempelvis Internet, SMS och virtuella världar. 
Detta kan upplevas som problematiskt då vuxenvärlden ofta har bristande insikt i 
dessa kanaler. Den mängd tid som ungdomar spenderar i virtuella världar, kan 
dessutom medföra brist på väsentliga erfarenheter från den icke virtuella världen. Den 
ökade tillgången till kommunikation och information skapar även en ökad konkurrens 
ungdomar emellan. Ofta präglas ungdomars kommunikationsmönster av tanken om 
att man måste synas för att finnas. Detta driver ungdomar till att öka sin kreativitet 
som kommunikativa individer (Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.26f). Enligt Andersson, 
Persson och Thavenius (1999, s.107) har medialiseringen en sådan stark påverkan på 
ungdomar att den skapar ramar och regler för individernas känsloliv. Ungdomar kan 
sägas tillhandahålla färdiga mönster för hur de ska förhålla sig till starka emotioner 
som förtvivlan och passion. 
 
3.2.3 Alternativa vägar till framgång 
Rådande samhällstrender som exempelvis individualisering, globalisering och en 
snabbt utvecklande teknologi, påverkar arbetsmarknaden och skolans status, vilket 
komplicerar ungdomars syn på vägar till framgång. Detta i kombination med att 
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övergången till vuxenlivet, blir en allt mer komplex och utdragen process (Andersson, 
m.fl., 1999, s.32ff; Messersmith & Schulenberg, 2008, s.207 jfr Mortimer, Staff, 
Vuolo, Wakefield, Xie, 2008, s.45). Skolan har tidigare ensam ansvarat för att 
förmedla kunskaper och värderingar hemmahörande i ett homogent och 
traditionsbundet samhälle. Denna position har dock utmanats i takt med att samhället 
blivit alltmer heterogent och individualistiskt (Andersson, m.fl., 1999, s.32ff; 
Orlenius, 2001, s.85ff jfr Arvastson & Ehn, 2007, s.113f). Dessutom har synen på hårt 
och tålmodigt arbete förändrats. Idag lockas ungdomar av stora pengar och karriärer 
som musik- eller idrottsstjärnor (Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.27ff jfr Arvastson & 
Ehn, 2007, s.113f). Därutöver vill ungdomar idag nå framgång, samtidigt som de 
avser att lägga stor tid och energi på delar i livet som inte har med arbete och 
försörjning att göra. Detta kan röra sig om exempelvis familj, vänner och resor 
(Johnson, Lowe, Reckers, 2008, s.48). 

4. Metod 
Detta avsnitt ämnar förklara konstruerandet av studiens olika metodologiska steg, för 
att öka möjligheterna för återreproducering och för att läsaren ska få vetskap om vilka 
val som genomförts. Men syftet med avsnittet är även att kritiskt granska den 
föreliggande studiens metodologiska val och tillämpningar med hjälp av befintlig 
metodlitteratur. Därför anser författarna att hela metodavsnittet kan anses vara en 
metoddiskussion. I följande avsnitt kan vissa delar upplevas som upprepande, detta 
har dock bedömts vara nödvändigt då ett och samma metodologiska spörsmål kan 
beröra flera områden.  

4.1 Litteraturanskaffning 
En grundlig genomgång av befintlig litteratur inom det aktuella forskningsämnet 
syftar till att granska vad som tidigare skrivits och framförallt undersöka vilka delar 
som kan utredas vidare. Genom att utveckla tidigare forskning inom det aktuella 
området, får den egna forskningen det viktiga syftet att bidra till det samlade 
forskningsläget. Det är även ofta genom identifiering och kritisk granskning av 
befintlig litteratur, som egna idéer väcks. Att knyta den egna forskningsfrågan till 
existerande teorier medför en tydligare riktning och möjlighet ges för att skapa en 
teoretisk utgångspunkt (DePoy & Gitlin, 1998, s.47f; Graziano & Raulin, 2007, s.56 
jfr. Marlow, 2005, s.49ff jfr. Silverman, 2005, s.300). I föreliggande studie var 
författarna tidigt på det klara med vilket ämnesområde som lockade, det vill säga 
elevers syn på skolan som framgångsfaktor. Dock fanns det en viss osäkerhet över 
den konkreta forskningsfrågan. Därav syftade litteraturgenomgången i ett tidigt skede 
till att just få vetskap om vad som skrivits och hur detta skulle kunna vidareutvecklas. 
Varje studie kräver någon form av avgränsning, då det ej är möjligt att 
förutsättningslöst granska varje ämneskategori som ingår i det aktuella 
problemområdet. Ett första steg i denna avgränsning är att dela upp den aktuella 
forskningsfrågan. I nästa steg är det viktigt att börja söka litteratur exempelvis i en 
biblioteksdatabas. Genom att konkretisera forskningen till exakta sökord når man 
viktiga delmål i strävan efter en nödvändig avgränsning. I takt med att relevant 
litteratur erhålls, kan nya sökord konstrueras med hjälp av de tidigare studiernas 
innehåll samt genom granskning av de tillhörande referenslistorna. I sökandet efter 
artiklar och uppsatser blir det särskilt viktigt att studiens centrala delar är uppdelade i 
adekvata sökord, detta eftersom dessa databaser ofta bygger på att författarna lagt upp 
artikelns nyckelord (DePoy, 1998, s.50ff; Marlow, 2005, s.52). I början av 
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litteraturgenomgången använde författarna sig av biblioteksdatabasen Voyager, 
tillhörande Örebro universitetsbibliotek. De första sökorden var: skola, ungdom och 
framtid. Dessa sökord gav upphov till en mängd litteratur och i genomgången av 
densamma framkom begreppet motivation. Med utgångspunkt i den litteratur som 
hittats och utifrån författarnas egna diskussioner, ansågs det intressant och relevant att 
undersöka elevers motivation i skolan och sätta det i relation till elevers syn på skolan 
som framgångsfaktor. Nästa steg var att söka litteratur i fler databaser, de som 
användes var: Sage, Elin@Örebro och det nationella bibliotekssystemet Libris. 
Utöver de sökord som nämndes ovan, utgjordes sökorden av: motivation, school, 
youth, future. Genomgående, i sökandet efter litteratur, har författarna kombinerat 
sökorden och använt sig av trunkering för att få så många sökträffar som möjligt. 

För att hitta relevant litteratur inom området är det är av största vikt att valet av 
sökord vilar på noggrann övervägning, då det kan vara direkt avgörande för huruvida 
forskaren ska erhålla relevanta resultat. Denna noggranna övervägning möjliggör 
även för att sökorden senare ska kunna användas som uppsatsens nyckelord. Det är i 
all forskning viktigt att gå igenom tidigare litteratur, dels för att få nya uppslag, men 
framför allt för att granska andras referenslistor (Ejvegård, 2003, s.45 jfr. Svenning, 
2003:36ff). Genom att tematisera litteratursökningen i studien till två huvudspår, 
vägar till framgång och motivation, kunde mer exakta sökord konstrueras som enligt 
DePoy (1998, s.50ff) och Marlow (2005, s.52) är ett bra tillvägagångssätt för att nå 
viktiga delmål i strävan efter en nödvändig avgränsning. I takt med att allt mer 
litteratur hittades och studerades, konstruerades fortlöpande nya sökord utifrån 
litteraturens nyckelord, innehåll och referenslistor. Dessutom vidgades sökandet till 
att även innefatta Ungdomsstyrelsens, Skolverkets samt Statens folkhälsoinstituts 
databaser. De nya sökord som konstruerades var: motivationsteori, ungdomstid, etik, 
attityder, värdegrund och framtidssyn. De engelska sökorden som användes var: 
motivational theory, adolescence, education, importance, value, career, success, goal 
orientation, achievement, future goals, post modern, attitudes, aspirations, usefulness, 
need. Det bör även klargöras att i föreliggande studie har viss litteratur erhållits av 
handledarna. 

4.2 Källkritik 
Under litteraturanskaffningsfasen är det av vikt att de källor som senare kommer att 
användas i arbetet är grundligt kontrollerade. Det vill säga att det kan vara på sin plats 
att exempelvis kritiskt granska syftet med, och bakgrunden till, de studier som man 
finner intressanta (DePoy, 1998, s.56ff jfr. Ejvegård, 2003, s.62f). Författarna har 
aktivt arbetat med att hitta ett flertal källor till varje påstående för att minimera risken 
för felaktiga antaganden och resonemang. Även motsägande källor har emellertid 
redovisats för att visa på variationen i den litteratur som hittats. All litteratur har 
kritiskt granskats och vid tveksamheter över vissa källor, har dessutom handledare 
rådfrågats. 

Då det ej är möjligt att gå igenom all tidigare forskning på området, kan valet av 
litteratur till uppsatsen bero på tillfälliga omständigheter, vilket kan leda till att 
genomgången blir skev och missvisande (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.130ff). I 
det praktiska användandet av litteraturen i studien är det bra att alltid försöka hänvisa 
till ursprungskällor för att inte missuppfattningar ska inträffa (Ejvegård, 2003, s.62f). 
För att minimera risken för att föreliggande studie ska uppfattas som skev och riktad 
har författarna lagt ner mycket tid på att hitta motsägande källor som förklarar olika 
sidor av forskningsfrågan. Ansträgningar har även gjorts för att hitta så många 
originalkällor som möjligt. Dock har viss teoretisk och forskningsöversiktslitteratur 
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använts, som exempelvis Passer & Smith (2008). I denna uppsats har dock sådan typ 
av litteratur, i största möjliga mån, stärkts med grundkällor. 

4.3 Val av metod 
Som nämnts tidigare, syftar forskning till att lösa problem, besvara frågor och 
producera kunskap. Men hur detta ska gå tillväga beror till stor del på den enskilde 
forskaren. Med utgångspunkt i hur forskaren ser på världens beskaffning (ontologi) 
och hur lärandet om denna värld ska gå tillväga (epistemologi), kommer han/hon att 
välja olika metoder för att nå sitt mål (DePoy, 1998, s.34ff). I den föreliggande 
studien har författarna sin vetenskapsteoretiska kunskapshemvist inom det sociala 
arbetet. Studien kan dock sägas befinna sig i gränslandet mellan socialt arbete och 
pedagogik. Studiens författare har dock för avsikt att granska den pedagogiska 
världen utifrån ett socialt förebyggande perspektiv. 

Innan valet av metod blir aktuellt är det bra att ha genomfört en grundlig 
litteraturgenomgång och konstruerat ett syfte och tillhörande frågeställningar. Valet 
av lämplig metod bör ske med hjälp av dessa, då den valda metoden ska vara den 
mest lämpade för att besvara studiens syfte och frågeställningar. En annan fördel med 
att följa nämnda ordning är att inte metodvalet styr vilket syfte och vilka 
frågeställningar studien kommer att ha (Ejvegård, 2003, s.43; Holme & Krohn 
Solvang, 1997, s.77). Som nämndes under rubriken litteraturanskaffning har en 
grundlig genomgång av kunskapsläget på området genomförts. Därefter skapades 
syfte och frågeställningar med en tydlig teoretisk koppling.  

Om det valda intresseområdet är väl utforskat kan det vara lämpligt att välja en 
kvalitativ metod för att gå på djupet i frågan. Detta för att den kvalitativa forskningen 
kan hjälpa till att utveckla en mer nyanserad bild över redan välkända fenomen och 
forskningsfrågor (DePoy, 1998, s.34ff jfr. Holme & Krohn Solvang, 1997, s.79ff jfr. 
Svenning, 2003, s.72ff). Mycket av den forskning som hittats inom ämnet, och som 
även presenterats under tidigare forskning, är av kvantitativ art vilket är ett starkt 
argument för valet av en kvalitativ metod i denna studie. Ett annat argument är att 
syftet och frågeställningarna i denna studie är tydligt subjektiva och talar om 
uppfattningar om – känslor inför – synen på, och därav bedömdes den kvalitativa 
metoden vara den bäst lämpade.  

Det finns en risk för att det kvalitativa metodvalet blivit karaktäristiskt för 
socialt arbete. Det skulle kunna vara som så att valet av metod beror på de specifika 
forskarnas preferenser och inte den aktuella forskningsfrågan (Widerberg, 2002, s.65). 
Genom att göra en djupdykning, med ett tydligt aktörsperspektiv, kan en mer 
välgrundad bild av individers uppfattningar om sin livssituation erhållas. Det viktiga 
är att försöka få fram deltagarnas särpräglade, subjektiva, syn på det aktuella ämnet 
och därför krävs ej heller att urvalet är representativt. Denna typ av forskning syftar 
snarast istället till att skapa en grund för utvecklandet av nya teser och teorier (Holme 
& Krohn Solvang, 1997, s.79ff). Problemet med att ett metodval kan ses som 
symptomatiskt för ett specifikt forskningsfält, har i denna studie utgjort grunden för 
en metodologisk försiktighet. Författarna har dock kritiskt övervägt valet mellan ett 
kvalitativt eller kvantitativt tillvägagångssätt. Syftet att studera elevers subjektiva 
uppfattningar och att gå på djupet, har dock bedömts som starka argument för att 
genomföra en kvalitativ studie, oavsett författarnas vetenskapliga hemvist. 
Uppfattningen om att majoriteten av den tidigare forskningen är av kvantitativ art, ger 
ytterligare stöd för valet av metod.  

Efter valet av metod, genomfördes valet av vilken teknik som skulle användas 
för att samla in empirin. Här föll valet på en semistrukturerad kvalitativ intervju. Den 
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semistrukturerade kvalitativa intervjun skiljer sig från det vardagliga, icke 
professionella, samtalet mellan exempelvis två vänner. I användandet av denna teknik 
återfinns oftast en tydlig maktfördelning, där den professionelle ställer frågorna och  
där lekmannen svarar (Kvale, 1997, s.25f). Valet av denna teknik är vanligt bland 
forskare inom socialt arbete, där individuella åsikter, tankar och känslor ofta står i 
fokus (Ejvegård, 2003, s.47). Författarna genomförde en pilotintervju där båda 
författarna deltog. Detta kom att ändras i vissa av de resterande intervjuerna då det 
ansågs att intervjuarnas maktövertag blev för påtagligt och att detta riskerade att 
hämma intervjuobjekten i deras svar. Under de intervjuer där båda författarna 
närvarade var det endast en som agerade intervjuare, medan den andre intog en mera 
diskret position genom att istället anteckna och kontrollera den tekniska apparaturen. 
Närmare beskrivning av intervjuernas genomförande presenteras under rubriken 
Utformandet och genomförandet av intervjuer. 

4.4 Urval av respondenter  
Att bestämma vilken typ av teknik som ska användas för att bäst besvara 
forskningsfrågan är viktigt, men lika viktigt är valet av vilka som ska tillfrågas. 
Beroende på om studiens population är representativ eller inte, kommer att påverka 
både validiteten och reliabiliteten (Graziano, 2007, s.137ff). I denna studie har ett så 
kallat icke sannolikhetsurval använts. Urvalet är därför inte representativt, och 
resultatet som redovisas kommer inte att återspegla hela populationen (Holme & 
Krohn Solvang, 1997, s.183). Det icke sannolikhetsurval som använts är ett 
bekvämlighetsurval som bygger på att de deltagare som tillfrågats är de som varit 
enklast att få tag på (DePoy, 1998, s.171). Det kan dock även ses som ett syftesurval, 
då det givits viss möjlighet att välja de individer som bedömts kunna besvara den 
aktuella frågan (DePoy, 1998, s.171; Marlow, 2005, s.144 jfr. Svenning, 2003, s.110 
jfr. Silverman, 2005, s.129f). Anledningen till att forskare, som använder sig av en 
kvalitativ metod, ofta själva väljer ut populationen, beror för det mesta på att han/hon 
vill få en fördjupad förståelse för ett specifikt fenomen (Holme & Krohn Solvang, 
1997, s.101). En av författarna i denna studie har personliga kontakter med den skola 
där intervjuerna genomförts, därav bekvämlighetsurvalet. Dock har författarna haft 
tillfälle att sätta upp vissa specifika kriterier för vilka som ska ingå i undersökningen. 
Författarna bad om att få intervjua dels en grupp av elever som den aktuella skolan 
har svårigheter att nå fram till, men dels även elever som kan anses representera 
genomsnittseleverna på skolan. Detta för att få en så stor bredd som möjligt i 
resultaten, men även för att inte riskera att missa viktiga svar från individer som 
annars kan tänkas försvinna i studier av mer generell karaktär. Författarna är på det 
klara med att inga statistiska generaliseringar om samtliga elever i årskurs nio i 
Sverige kommer att kunna göras. Dock, som nämnts tidigare, är inte statistiska 
generaliseringar den enda typen av generaliseringar. Möjligheten att uttala sig om en 
större grupp ges genom en vetenskapligt och teoretiskt grundad argumentation. 

När det gäller kvalitativ metod är det viktigt att forskare har kvaliteten i fokus, 
snarare än kvantiteten. Det kan till och med tänkas att studier ibland tjänar på att ha en 
mindre mängd intervjuer, av den anledningen att forskaren ges större utrymme till att 
förbereda och analysera det inkomna materialet (Kvale, 1997, s.99). I denna studie 
har  totalt åtta intervjuer genomförts med lika många respondenter. En av dessa 
utgjordes dock av en pilotintervju, vars syfte var att kontrollera intervjuguidens 
tillämpbarhet.  
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4.5 Utformandet och genomförandet av intervjuer  
Den semistrukturerde intervjutekniken valdes med anledning av att den ansågs vara 
lämplig för det aktuella syftet. Denna teknik är att föredra när det gäller att besvara 
frågor som rör människors uppfattningar om ett specifikt fenomen (DePoy, 1998, 
s.221f; Ejvegård, 2003, s.49f). Författarna var dock medvetna om att den kvalitativa 
semistrukturerade intervjutekniken innehåller en tydlig maktfördelning (Kvale, 1997, 
s.25f) och genomförde därför de förändringar som nämts ovan. En annan anledning 
till valet av teknik var att den kvalitativa semistrukturerade intervjun inte är lika 
formaliserad som den kvantitativa intervjun. Detta bidrar till att forskarens frågor inte 
riskerar att styra intervjuobjektet, utan individen ges istället möjlighet att ”sväva iväg” 
och komma med egna förklaringar (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.100f; Kvale, 
1997, s.21). Intervjutekniken ger dessutom möjlighet till improvisation, vilket varit 
användbart i föreliggande studie. Författarna har, genom improvisation, getts 
möjlighet att gå på djupet på ämnen som i intervjusituationen ansetts vara viktiga 
(Marlow, 2005, s.167). Även om tekniken är semistrukturerad är det viktigt att ha en 
intervjuguide där undersökningens begrepp har tydliggjorts och i vilken ordning de 
kommer att tas upp, det vill säga att frågorna återspeglar syfte och frågeställningar 
(Holme & Krohn Solvang, 1997, s.100f; Kvale, 1997, s.21; Widerberg, 2002, s.68). I 
konstruerandet av frågorna i intervjuguiden är det både viktigt att få med studiens 
centrala begrepp, men även att omformulera dessa begrepp i ett språk som 
målgruppen förstår (Kvale, 1997, s.123). Intervjuguiden behöver inte följas 
mekaniskt, vissa avvikningar från den kan ske men då ska det vara i linje med de 
begrepp som är av intresse (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.100f; Kvale, 1997, 
s.21; Widerberg, 2002, s.68).   

Intervjuguiden i denna studie (se bilaga 2 och 3) har en tydlig koppling till 
syfte, frågeställningar och studiens teoretiska utgångspunkt. I utformandet av 
intervjuguiden användes samma rubriker som används i studiens teoretiska 
utgångspunkt,  detta för att skapa en tydlig logisk koppling mellan studiens olika delar 
och för att säkerställa att allt som tas upp används. Rubrikerna som används är: inre 
och yttre motivation, målorientering och motivationskonflikter, attributionsteori, 
locus of control, tidigare generationer samtiden och framtiden, skolan som 
framgångsfaktor och alternativa vägar till framgång. Dessa rubriker är utformade med 
hjälp av studiens syfte och frågeställningar, de ligger till grund för studiens teoretiska 
utgångspunkt som i sin tur ligger till grund för intervjuguiden och dess frågor. På 
grund av att dessa rubriker ligger teoretiskt och logiskt nära varandra har det, vid 
genomförandet av intervjuerna, uppkommit svar på frågor som varit användbara i fler 
underrubriker. Detta betyder att det har erhållits svar som varit mer användbara under 
andra rubriker, än den rubrik i intervjuguiden som frågan ligger under. Detta kan ses 
som kritik mot intervjuguidens struktur, då vissa frågor kan ses som felplacerade 
utifrån intervjuguidens tematiserade ordning. Författarna hävdar emellertid att detta 
även kan ses som en fördel, då det påvisar och styrker rubrikernas logiska 
samhörighet. Just denna logiska relation kan ses som stöd för att intervjuguidens 
tematisering är teoretiskt förankrad.  För att tydliggöra detta har följande modell 
(Figur 4.5.1) konstruerats: 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 

Figur 4.5.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som ovan nämnts, genomfördes en pilotintervju innan resterande intervjuer 
verkställdes. Detta för att testa intervjuguidens tillämpbarhet i praktiken, men även för 
att båda författarna skulle få en gemensam bild över hur intervjuerna skulle fortlöpa. 
Detta för att minimera risken för att intervjuerna skulle genomföras på olika sätt, då 
författarna avsåg att dela upp intervjuerna. Efter pilotintervjun skiftades ordningen på 
de två huvudrubrikerna i intervjun; Motivation och Vägar till framgång. Under 
pilotintervjun inledde författarna med motivationsfrågorna (se bilaga 2), men efter 
genomförd intervju bedömdes det att en skiftning vore att föredra. Det vill säga att ta 
Vägar till framgång (se bilaga 3) först. Detta för att författarna ansåg att det var av 
största vikt att så tidigt som möjligt väcka ett framtidsfokus. 

När kvalitativa intervjuer genomförs kan det vara bra att använda sig av en 
bandspelare som hjälpmedel. Det kan tänkas att vissa intervjuobjekt ger långa och 
detaljrika utläggningar och för att inte gå miste om värdefullt material kan det därför 
vara bra att spela in intervjuerna. Dock är det viktigt att ha i åtanke att individer 
kanske inte svarar på samma sätt när en bandspelare används som när den inte 
används. Det kan tänkas att intervjuobjektet känner sig blyg och obekväm med att 
blottlägga sina innersta tankar på band (DePoy, 1998, s.227; Ejvegård, 2003, s.49f; 
Silverman, 2005, s.117; Svenning, 2003, s.86f ). Om intervjun ska spelas in, är det 
viktigt att utrustningen kontrolleras innan användning. Men även att intervjuobjekten 
informeras om att de när som helst under intervjun kan be om att bandspelaren stängs 
av (DePoy, 1998, s.227). Under intervjuerna i föreliggande studie, har bandspelare 
använts, som inlånats av teknisk service. De har kontrollerats innan varje intervju och 
även extra kasettband har medtagits. Deltagarna har klart och tydligt informerats om 
anledningen till inspelningen, för att underlätta analysförfarandet, och att de har 
möjlighet att avbryta intervjun om de vill. 

4.6 Analys och bearbetning av intervjuer 
Till skillnad  från användandet av kvantitativa metoder där meningsskapandet sker i 
förväg, exempelvis genom stängda enkätfrågor, sker det kvalitativa förfarandet i 
efterhand. Då denna process kan vara väldigt tidsödande är det bra om forskaren, 
redan innan intervjugenomförandet, är på det klara med vilka aspekter som kan tänkas 
ha betydelse i en framtida analys (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.139). För att 
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effektivisera analysen har författarna valt att konstruera intervjuguiden utifrån 
rubrikerna i studiens teoretiska utgångspunkt. Detta utgör ett tydligt exempel på hur 
man kan underlätta analysförfarandet (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.143).  

För att lättare koda och analysera materialet kan en transkribering av det 
inspelade materialet vara på sin plats. Transkribering innebär att det inspelade 
materialet skrivs ner och blir ett textdokument. Detta kan ske på olika sätt, vissa väljer 
att skriva ner varenda detalj och varje enskilt ord som yttras, medan andra väljer att 
bortse från vissa delar som de anser vara oviktiga. Valet av hur noggrann 
transkribering forskaren genomför, är oftast beroende på vilken tidspress som råder 
(DePoy, 1998, s.240f; Kvale, 1997, s.155). När transkriberingen väl är klar ska 
materialet ses över så att det inte finns några uppenbara fel, som stavfel eller fel på 
grund av dåligt ljud (DePoy, 1998, s.240f). I denna studie har samtliga åtta intervjuer 
transkriberats för att minimera risken att missa viktiga detaljer. Vid genomförandet av 
transkriberingen har dock författarna valt att inte transkribera intervjuerna i detalj. 
Detta för att lättare kunna läsa och bearbeta materialet i analysen. En detaljerad 
transkribering hade resulterat i en besvärlig analys då vissa uttalanden framstått som 
oförståeliga i text, men tydliga i tal. 

Som nämnts tidigare kan det tänkas att vissa deltagare påverkats av 
intervjusituationen och inte svarat som han/hon egentligen tycker. Detta kan vara ett 
stort problem när det kommer till kvalitativa intervjuer och då speciellt om svaren 
som erhålls ses som sanningar givna av en representant från ”verkligheten”. Det är 
inte möjligt att säkerställa om svaren som erhållits är sanningar eller berättelser 
(Svenning, 2003, s.163; Silverman, 2005, s.45). Eftersom denna studie syftar till att ta 
reda på individers subjektiva uppfattningar, kan berättelser ändå i viss utsträckning 
ses som sanningar. Genom att småprata med respondenterna innan varje intervju, har 
författarna försökt skapa en god relation och därmed väckt ett förtroende, vilket 
förhoppningsvis minimerat riskerna med att svaren är konstruerade i den specifika 
intervjusituationen. 

4.7 Validitet 
Validiteten är en benämning som syftar till huruvida forskaren verkligen undersöker 
det som han/hon säger sig undersöka (DePoy, 1998, s.95; Ejvegård, 2003, s.73f; 
Graziano, 2007, s.90: Kvale, 1997, s.215; Silverman, 2005, s.210). Validiteten delas 
in i intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten handlar om huruvida 
den valda tekniken och metoden är korrekta för att besvara forskningsfrågan. Den 
externa validiteten besvarar om studien är generaliserbar, det vill säga hur urvalet i 
studien gått till (DePoy, 1998, s.95). Urvalet i studien är ett icke sannolikhetsurval 
vilket påverkar den statistiska generaliserbarheten. Det väcks en frågeställning om 
huruvida de som inte anmälde sig att delta i studien, skulle svarat på samma sätt som 
de som deltog. På grund av urvalet kan författarna inte göra några statistiska 
generaliseringar och studien kan enbart uttala sig om den specifika populationen som 
valts ut (DePoy, 1998, s.97f; Graziano, 2007, s.183). Med tanke på studiens syfte kan 
det emellertid inte fästas en allt för stor hänsyn vid att de som valde att inte deltaga 
skulle svarat annorlunda. Detta på grund av att studien syftar till att utforska 
subjektiva uppfattningar, inte att komma med statistiska generaliseringar och därmed 
kan det sägas spela mindre roll vad andra individer tycker och tänker i det aktuella 
ämnet. 

Hot mot validiteten kan även vara att deltagarna svarar annorlunda mot vad de 
skulle gjort i andra sammanhang. Detta kan inträffa på grund av att de upplever en 
press av att vara studerade av en forskare. Dessutom kan inspelandet av intervjuerna 
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ha en hämmande effekt (DePoy, 1998, s.95 jfr. Ejvegård, 2003, s.49f; Silverman, 
2005, s.117; Svenning, 2003, s.86f). I största möjliga mån har författarna försökt att få 
deltagarna att känna sig bekväma i intervjuförfarandet. Detta för att de inte skulle 
känna sig allt för granskade och inte heller fokusera på bandspelaren. 
Bandinspelningen har varit viktig, även ur ett validitetsperspektiv, då författarna 
minimerat risken med att missa viktiga detaljer. En nackdel har emellertid varit själva 
formuleringen av de improviserade följdfrågorna. Författarna upplevde att de i vissa 
fall kan ha varit ledande i formuleringen av dessa frågor, samt att man vid några 
tillfällen ställde stängda frågor med ett uppenbart svar i åtanke. Detta skulle kunna 
tänkas påverka validiteten i negativ riktning, då respondenterna möjligen svarade på 
det sätt som de ansåg sig förväntas svara. 

Validiteten påverkas även av hur man tolkar det insamlade materialet. 
Exempelvis genom huruvida man ser svaren som sanningar eller berättelser 
(Silverman, 2005, s.45; Svenning, 2003, s.163). Vid transkriberingen av materialet 
upptäcktes delar som var svåra att transkribera, exempelvis ”mummel” och lågt ljud. 
Detta kan ha påverkat validiteten i studien på ett negativt sätt, då vissa relevanta svar 
kan tänkas ha fallit bort. I föreliggande studie har diffusa och irrelevanta tolkningar 
försökt undvikas genom att författarna följt den teoretiska utgångspunkten i analys 
och tolkning av allt material. Dessutom har aktiv hänsyn tagits till att respondenternas 
svar kan ses som skapade i en konstruerad och icke vardaglig situation. Genom att 
författarna genomförde pilotintervjun tillsammans har ett tolkningsförfarande skapats 
gemensamt. Det betyder att det finns en samstämmighet mellan de två författarna när 
det gäller tolkningen av intervjuobjektens svar, men även i valet av följdfrågor. 
Förhoppningsvis har även detta påverkat validiteten i positiv riktning. 

4.8 Reliabilitet  
Reliabiliteten i en undersökning syftar till att förklara och kontrollera om en studies 
mätinstrument är tillförlitligt. Om mätinstrumentet är pålitligt betyder det att 
undersökningen skall gå att återreproducera. Det vill säga att andra forskare ska kunna 
använda det med liknande parametrar, under samma förhållanden, med liknande 
population och få liknande resultat (DePoy, 1998, s.99; Graziano, 2007, s.87 jfr. 
Kvale, 1997, s.213; Marlow, 2005, s.188). Författarna har på olika sätt försökt att 
skapa goda förutsättningar för att den föreliggande studien ska gå att återreproducera. 
Ett sätt har varit att redogöra för hur författarna metodologiskt gått tillväga. Dessutom 
bygger studien på en tematisk ordning samtidigt som den har en tydlig teoretisk 
utgångspunkt.  

En studies reliabilitet påverkas till hög grad om det är forskarna själva som 
konstruerat mätinstrumentet, till skillnad mot om tidigare beprövade instrument 
används (Ejvegård, 2003, s.70f). I föreliggande studie har intervjuguiden och frågorna 
konstruerats av författarna själva, vilket kan ha påverkat reliabiliteten negativt. Dock 
finns det en tydlig koppling mellan tidigare forskning, studiens teoretiska 
utgångspunkt och intervjuguiden. Detta innebär förutsättningar för att intervjuguiden i 
dess helhet, ska sägas ha en tydlig teoretisk grund och förhoppningsvis har detta 
påverkat reliabiliteten i positiv riktning. Genom möjligheten till improvisation, har 
författarna i vissa fall ställt följdfrågor som haft ett klargörande syfte. Följdfrågor som 
varit tolkande och ledande, har dock påverkat reliabiliteten negativt. 

4.9 Generaliserbarhet 
Att generalisera är en mänsklig process och innefattar exempelvis att individer drar 
slutsatser om framtida situationer baserade på tidigare upplevelser. Dessa slutsatser är 



 

 

19 

personligt grundade och naturalistiska (Kvale, 1997, s.209ff). Syftet med kvalitativa 
studier ligger i att producera ökade kunskaper om specifika fenomen, att bidra till en 
ökad förståelse för individers upplevelser och uppfattningar om den aktuella 
forskningsfrågan. Därför spelar det mindre roll huruvida resultaten är representativa 
och statistiskt generaliserbara till en större population. Dessutom har det upplevts som 
mycket svårt att ha ett representativt urval, som kan besvara forskningsfrågan, och 
samtidigt  gå på djupet i det aktuella ämnet. Att på djupet granska den stora mängd 
individer, som hade behövts för en statistisk generalisering, ligger inte inom ramen 
för denna studie (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.94; Marlow, 2005, s.138). 
Eftersom författarna vill gå på djupet när det gäller elevers uppfattningar om dagens 
svenska skola som framgångsfaktor, har urvalet skett därefter. Som nämnts tidigare, 
är emellertid inte statistiska generaliseringar den enda typen av generalisering som 
kan göras. 

Den föreliggande studien är av sådan karaktär att den så kallade analytiska 
generaliseringen, är av större relevans än den statistiska generaliseringen. Den 
analytiska generaliseringen kan användas om forskaren har en hög tilltro till sina 
resultat och gör en professionell bedömning om att liknande resultat skulle uppnås i 
framtida, liknande, situationer. Detta trots att validiteten och reliabiliteten är låg 
(Kvale, 1997, s.209ff). Dessutom om urvalet i studien har en tydlig teoretisk 
förankring till forskningsfrågan, kan studien ses som en hypotesprövning och ligga till 
grund för en framtida teoribildning (Silverman, 2005, s.130f). Då denna studie syftar 
till att granska subjektiva uppfattningar och då studien dessutom är av begränsad 
omfattning i alla dess delar, bedöms både statistiska och analytiska generaliseringar 
vara orimliga mål. Därmed inte sagt att studien inte syftar till att teoretiskt och 
vetenskapligt bidra till det samlade forskningsläget. 

4.10 Etiska överväganden 
För att samhället och dess invånare ska utvecklas krävs det forskning. 
Forskningsområden måste dock väljas utifrån nyttoaspekten. Det vill säga att 
samhällsinvånarna har rätt att kräva att forskningen, på ett eller annat sätt, gynnar 
samhället eller dem själva. Studieobjekten får därför aldrig användas endast som 
trappsteg för att forskaren ska nå ett, för honom eller henne, högt uppsatt mål. 
Samhällsmedborgare får inte under några som helst omständigheter utnyttjas eller 
förödmjukas och därför är det av största vikt att forskaren tar de etiska aspekterna i 
beaktande (Holme & Krohn Solvang, 1997, s.32; Vetenskapsrådet, 1990, s.5; Kvale, 
1997, s.104). Tidigt i arbetets gång studerades Vetenskapsrådets (1990) 
forskningsetiska principer, vilket har utgjort en etisk grund genom hela processen. 
Varsamheten har varit extra påtaglig med hänsyn till att studiens respondenter och 
studieobjekt, utgjorts av minderåriga.  

Forskaren måste hela tiden aktivt skydda de deltagande individernas fysiska och 
psykiska integritet. För att göra det krävs det att forskaren är tydlig med syftet med 
studien i inledningsskedet, det så kallade informationskravet. Deltagaren ska 
informeras om vilken roll de har i studien samt vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. Det är även av största vikt att deltagarna informeras om att medverkan är 
högst frivillig och att de när som helst kan avbryta. Detta leder vidare till 
samtyckeskravet, som syftar till att det måste finnas ett samtycke från deltagarna och i 
vissa fall, som i denna studie, även från vårdnadshavare. När det gäller samtycke till 
intervjuer gäller det för forskaren att vara uppmärksam på vem medgivandet kommer 
från. Det kan tänkas att en viss yttre press sätts på deltagarna om forskaren redan 
förankrat sin studie på en nivå över intervjuobjekten. I denna studie upprättades en 
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kontakt med en lärare på skolan där respondenterna studerar, vilket kan ha inneburit 
att vissa delar av populationen kände sig tvungna att deltaga (DePoy & Gitlin, 1998, 
s.154ff; Graziano & Raulin, 2007, s.65f; Holme & Krohn Solvang, 1997, s.32; 
Vetenskapsrådet, 1990, s.7ff; Kvale, 1997, s.106ff; Marlow, 2005, s.25f; jfr. 
Silverman, 2005, s.257f).  

I själva intervjusituationen är det viktigt att den sker helt frivilligt, inga 
individer får tvingas att delta eller sättas under press. Intervjuaren måste även 
informera om deltagarens roll i studien och dess syfte (Marlow, 2005, s.153 jfr. 
Vetenskapsrådet, 1990, s.7ff). Intervjuaren bör vara medveten om sin möjliga 
påverkan på intervjuobjektet. Det finns en risk att deltagaren känner av intervjuarens 
värderingar i frågorna som ställs och därav bli ”färgad” i sina svar. Detta kan leda till 
att deltagarna inte avslöjar sina innersta tankar om ämnet för att han/hon inte vill stöta 
sig med intervjuaren (Svenning, 2003, s.64ff). Intervjun kan starta en känslomässig 
process för vissa deltagare och därför är det även viktigt att tänka på att situationen i 
sig kan ge upphov till vissa svar som inte skulle uppkommit under andra förhållanden 
(Holme & Krohn Solvang, 1997, s.156).  

Innan varje intervju har författarna spenderat tid med att informera deltagarna 
om studiens syfte och deras funktion i den. Deltagarna har även blivit informerade om 
att intervjuerna är helt frivilliga och att de när som helst kan välja att avbryta. Detta 
för att kontrollera huruvida deltagarna känt sig pressade eller tvingade att deltaga. 
Deltagarna har även erbjudits möjligheten att läsa det färdiga materialet innan 
publicering, detta för att ge dem möjlighet att kontrollera att författarna förstått dem 
rätt. Detta även för att undvika att deltagarna känt sig utnyttjade. De forskningsetiska 
principer, som Vetenskapsrådet (1990) tagit fram, har utgjort grunden för 
konstruerandet av det brev som deltagarnas vårdnadshavare delgivits (se bilaga 1). 
Författarna har även haft en nära kontakt med respondenternas lärare, som i sin tur 
assisterat författarna i säkerställandet av att det faktiskt är deltagarnas målsmän som 
godkänt samtycket.   

Kravet på konfidentialitet kräver att utomstående, under inga omständigheter, 
ges tillgång till känslig information om populationen. Därför måste tystnadsplikt, 
genom hela arbetet, efterföljas (DePoy & Gitlin, 1998, s.154; Graziano & Raulin, 
2007, s.67; Holme & Krohn Solvang, 1997, s.32; Vetenskapsrådet, 1990, s.12; Kvale, 
1997, s.109f; Marlow, 2005, s.26). För att skydda populationen och deltagarnas 
konfidentialitet, kan forskaren exempelvis förändra namn i redovisningen av 
intervjuerna (Kvale, 1997, s.109). Författarna har i denna studie aktivt och 
konsekvent, genom hela processen, arbetat för att anonymisera alla deltagare. Detta 
för att upprätthålla konfidentialitetskravet. De inspelade kasettbanden har även 
skyddats från insyn från personer som inte tillhör forskningsgruppen. Deltagarna har 
även tydligt informerats om att inga namn kommer att röjas och att författarna lyder 
under sekretess. 

Nyttjandekravet proklamerar att inga känsliga uppgifter, som exempelvis 
personnummer, får komma att användas i andra sammanhang. Det betyder med andra 
ord att uppgifterna inte heller får användas för egen ekonomisk vinning. Materialet får 
ej heller lämnas ut till andra forskare om inte dessa, i sin tur, är villiga att lova 
populationen att upprätthålla samtliga ovan nämnda etiska krav (Vetenskapsrådet, 
1990, s.14). Författarna har inga intentioner att använda föreliggande uppsats för 
något som helst ekonomiskt bruk. Inga planer finns ej heller på att utelämna studien 
till utomstående, eller till andra forskare. Vidare kommer heller inte studien att 
användas som underlag för beslutsfattning när det gäller studiens population. 
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5. Resultat och analys 
Studiens resultat och analys kommer att presenteras utifrån den tematiska ordning 
som åstadkoms genom användandet av underrubrikerna i intervjuguiden. Dessa är: 
inre och yttre motivation, målorientering och motivationskonflikter, attributionsteori, 
locus of control, tidigare generationer, samtiden och framtiden, skolan som 
framgångsfaktor samt alternativa vägar till framgång. Avsnittet följs av en 
sammanfattande analys och diskussion där författarna även granskar resultaten med 
utgångspunkt i relationen mellan motivation och vägar till framgång. Detta för att 
försöka besvara studiens tredje frågeställning. I följande redovisning kommer 
respondenterna att anonymiseras genom att varje enskild individ ges ett nummer. Med 
andra ord kommer studiens åtta respondenter att omnämnas som 1, 2, 3 och så vidare. 
För att minimera risken för igenkännande, motsvarar inte respondenternas siffror 
intervjugenomförandets kronologiska ordning. 

5.1 Motivation 
För närmare granskning av de intervjufrågor som använts vid resultatinsamlandet för 
detta avsnitt, se bilaga 2. 
 
5.1.1 Inre och yttre motivation 
Samtliga respondenter uppger att de tycker att skolan är viktig. Resultaten visar dock 
att den vanligaste motiveringen, till varför skolan är viktig, är av yttre karaktär. De 
flesta förklarar att den främsta anledningen till varför de ser skolan som viktig, är för 
att det krävs utbildning för att få ett framtida yrke. Ytterligare exempel på yttre 
anledningar framkommer i det vanligt återkommande svaret, att skolan erbjuder 
möjligheter att skapa sociala kontakter. Att gå i skolan innebär att man kan vara del 
av en grupp och därmed åtnjuta en viss social status.  
 

Jag vill ju komma in på bygglinjen, så det blir det väl mest det att försöka komma upp till 
de betygen som man behöver (8). 
 
Om det inte skulle varit för skolan, skulle jag inte haft några kompisar (6). 
 
Att man träffar mycket kompisar och så. Sådana man inte träffar annars, som bor långt 
borta och så där (3). 
 

Diskussionerna med respondenterna om skolans roll, kretsar således till större delen 
kring framtidsaspekter och strävan efter att socialisera sig. Sällan eller aldrig talar 
respondenterna om nuet och om vilken påverkan skolan har på vardagen. Flera av 
ungdomarna uppger att det är viktigt med höga betyg, just för att nå mål i framtiden. 
Respondenterna ger dock en gemensam bild av att de värderar den sociala 
gemenskapen, högre än att lära sig nya saker. I dessa fall, där drivkraften till 
skolgången är tydliga mål som exempelvis ett framtida yrke eller en viss social 
delaktighet, kan det ses som yttre motivationsfaktorer (jfr Jenner, 2004, s.41f; Pintrich 
& Schunk, 2008, s.236f). Ytterligare exempel på yttre motiv till varför skolan anses 
viktig, framkommer även i respondenternas svar om föräldrars, lärares och andras 
betydelse i synen på skolgången. Flera av ungdomarna talar om hur föräldrar och 
lärare bidragit till uppfattningen om att skolan är betydelsefull. Respondent nummer 1 
och 5 säger: ”Ja, en lärare och mina föräldrar. De brukar prata med mig om hur 
viktig skolan är.” ”Ja, jag har blivit uppfostrad till att tycka att skolan är viktig och 
sådant där.” 
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Utifrån ett yttre motivationsperspektiv, framträder även synen på huruvida det är 
viktigt att göra sitt bästa i skolan, som intressant. Trots att känslan över att göra sitt 
bästa kan ses som en tydlig inre aspekt, ges yttre anledningar. Detta genom att man 
refererar till påtryckningar från andra. Respondent nummer 5 säger: ”Ingen kan 
begära mer än att man gör sitt bästa.” Det faktum att flertalet av respondenterna 
uppger att det är viktigt att göra sitt bästa i skolan, upplevs ändå tala för att 
ungdomarnas motivation även innehåller inre aspekter. En vanligt förekommande 
anledning är att det är viktigt för den egna självkänslan. Respondent nummer 6 visar 
här prov på detta: ”Det handlar om de egna känslorna. Det är ju jag som gjort provet. 
Jag gör ju provet för min egen skull, inte för någon annans.”  

Vissa respondenter ger även inre motiveringar till varför skolan är viktig. Här 
framträder exempelvis svar som att skolan är viktig för att lära sig nya saker, samt att 
skolan är betydelsefull för att man ska kunna klara sig i livet i övrigt. Dessa individer 
verkar anse att det finns ett inre mervärde med skolgången. Det vill säga ett värde 
utöver den konkreta ämnesutbildningen. Även inre motiveringar framkommer kring 
vikten av att få höga betyg. Ungdomarna förklarar att höga betyg är viktiga för en inre 
känsla av att uppleva sig själva som kompetenta. Dessa ungdomar uppger dessutom 
att det är extra viktigt att få ett högt betyg i de ämnen som de upplever som särskilt 
intressanta, vilket kan ses som ytterligare argument för den inre motivationens 
betydelse (jfr Pintrich & Schunk, 2008, s.238ff). 

Respondenterna ger emellertid även bilden av att det finns en viss ambivalens 
kring huruvida skolan är viktig på grund av inre eller yttre anledningar. Samma 
tvetydighet framkommer i frågor kopplade till för vems skull de går till skolan. Här 
uppger ungdomarna att det är för deras egen skull, dock ofta åtföljt av ett 
symptomatiskt ”men”. Även i motiveringen till varför vissa ämnen är intressantare än 
andra, framkommer en dubbeltydighet i svaren.    
 

Ja, man behöver ju skolan för att komma någonstans, fast jag tycker att det är ganska 
tråkigt, men det är nog ganska viktigt (3). 
 
Det är för min egen skull… för det mesta (6). 
 
Ja, jag gillar matte mer än andra. Matte och hemkunskap. Hemkunskap för att vi äger 
restauranger och jag brukar jobba där. Därför lagar jag mat och så, och det är jag bra på. 
Matte, det gillar pappa så mycket, så det är väl någon gen (1). 
 

Respondent 1 uppger här att vissa ämnen är intressanta, dels på grund av inre 
anledningar; att han/hon är duktig. Dels även med yttre motivering, att pappa tycker 
det är intressant samt att det finns ett tydligt försörjningssyfte genom 
restaurangarbetet. Denna ambiguitet kan ses som en motivationsprocess som hela 
tiden styr individers handlande, det vill säga att det oftast är både inre och yttre 
faktorer som motiverar människor till specifika beteenden (jfr Jenner, 2004, s.41f; 
Pintrich & Schunk, 2008, s.236f).  
 
5.1.2 Målorientering och motivationskonflikter 
De flesta respondenter upplever det inte som ett viktigt mål att bli bäst i klassen. En 
anledning som framkommer är att det viktigaste är att man gör sitt bästa. Liksom i 
frågan om inre och yttre motivation, finns det dock en viss tvetydighet i ungdomarnas 
svar kring målorientering och motivationskonflikter. Respondent nummer 5 svarar här 
på frågan om han vill bli bäst i klassen och en tydlig ambivalens framkommer. 
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Ja, det skulle jag vilja. Ja, man får ju beröm av lärarna och sådant där, då kan man ju känna 
sig lite småstolt. Fast det är inte så bra heller, man kanske kan bli kallad för plugghäst och 
sådant där (5). 

 
I svaret går det att utläsa att respondenten är tydligt intresserad av att uppfattas som 
duktig, samtidigt som denne även ser vissa problem med att vara det. Trots att detta 
utgör exempel på hur de egna prestationerna bedöms i interaktion med andra, 
upplever respondenterna överlag att det inte är viktigt vad andra tycker. Ungdomarna 
hänvisar, liksom tidigare, till att det är viktigare att känna sig nöjd med de egna 
prestationerna. Följande svar, från respondent nummer 5, känns igen från avsnittet 
ovan, men i detta fall handlar det om huruvida det är viktigt att andra tycker att man 
är duktig: ”Nej, för ingen kan begära att man gör mer än sitt bästa.” Intressant i detta 
svar är ambiguiteten över att det inte är viktigt vad andra tycker, men med ett 
förbehåll som ändå tar sin utgångspunkt i andras perspektiv. Ungdomarnas svar visar, 
med andra ord, att de huvudsakligen vill vara duktiga för deras egen skull, men där 
andras åsikter inte förringas helt. Därmed kan det sägas att ungdomarna drivs av både 
viljan att bemästra nya färdigheter, mastery goal orientation, men där de även placerar 
de egna prestationerna i relation till andras uppfattningar, performance goal 
orientation. I avsnittets första citat, påvisar respondenten en ambivalens gentemot 
möjligheten och problemet med att vara bäst i klassen. Personen upplever det som 
lockande att lärarna skulle ge positiv respons, approach performance goal. Emellertid 
upplever individen att samma beteende skulle bedömas negativt av andra, avoidance 
performance goal (jfr Passer & Smith, 2008, s.384; Pintrich & Schunk, 2008, s.184).     
 

Jag bryr mig inte bara. Vill de irritera sig på det, att jag inte gör mitt bästa, så får de väl 
göra det. Men jag försöker göra mitt bästa ändå (2). 

 
Nej, det spelar väl inte så stor roll ändå, om man tänker efter. Men man vill ju liksom inte vara 
den som sitter ensam i ett hörn, liksom, om man säger så (8). 

 
Citaten ovan utgör ytterligare exempel på den variation som finns bland 
respondenterna. En variation som utmärker sig genom skilda svar, men även genom 
en ambiguitet hos de enskilda individerna. Respondent nummer 2 anser här att 
han/hon inte är rädd för att andra ska tycka att han/hon inte lyckas i skolan. Detta 
motiveras med att skolprestationerna endast har betydelse för den egna självkänslan 
och självutvecklingen, vilket kan ses som ett tydligt exempel på mastery goal 
orientation. Även respondent nummer 8, menar att det oftast är av mindre betydelse 
vad andra tycker. Dock framträder en viss ambivalens, vilket i detta fall handlar om 
rädslan över att vara ensam. Respondentens svar handlar dock om huruvida det är 
viktigt att andra tycker att han/hon är framgångsrik. Det skulle därmed kunna tänkas 
att personen ser sociala relationer som ett viktigt tecken på framgång. Rädslan över att 
bli ensam, kan sägas vara denne individs drivkraft mot framgång, vilket skulle kunna 
ses som ett exempel på avoidance performance goal (jfr Passer & Smith, 2008, 
s.384ff; Pintrich & Schunk, 2008, s.184ff). 
Att respondenterna uppvisar en tvetydighet och en ambiguitet i deras svar, kan ses 
som intressant ur ett motivationskonfliktsperspektiv. Respondent nummer 3 svarar på 
frågan om han/hon brukar skolka: ”Nej, det är väl bara onödigt, då får man 
kvarsittning sedan och då får man sitta ännu längre här i skolan. Och det vill man väl 
kanske inte.” Respondenten uppger att denne inte brukar skolka med anledningen att 
det får negativa konsekvenser. Intressant är dock att den negativa konsekvensen 
utgörs av mer tid i skolan. Att vara i skolan eller att skolka därifrån, kan därför sägas 
utgöra två dåliga alternativ för individen och därmed utgöra ett tydligt exempel på en 
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avoidance – avoidance conflict. Detta avsnitts första citat, där respondent nummer 5 
ser både för- och nackdelar med att ses som bäst i klassen, utgör ett tydligt exempel 
på en så kallad approach – avoidance conflict (jfr Passer & Smith, 2008, s.387).  
 
5.1.3 Attributionsteori 
När respondenterna ger möjliga orsaksförklaringar till svaga studieresultat på prov, 
kretsar svaren kring inre och yttre faktorer, men även kring kontextuella 
omständigheter. Den främsta anledningen tycks dock vara att det är den enskilde 
individen som bär ansvaret. Emellertid framkommer anledningar, där andra ges 
skulden för misslyckade studieresultat. Liksom i tidigare avsnitt präglas ungdomarnas 
svar av en påtaglig variation. 
 

Jag, men det kan kanske vara läraren, om man har pluggat på en viss grej och så kommer 
det något annat. Alltså något man inte pluggat på, som inte visar det man kan. Då kanske 
det är lite deras fel (3). 
 
Det beror på… om alla… om det gått dåligt för hela klassen då är det nog lärarens fel, för 
då har kanske provet varit för svårt eller så har man informerat för dåligt eller något sådant. 
Men om det bara går dåligt för mig, då är det mitt fel (4). 

 
Mitt eget fel. Som man bäddar får man ligga (1). 

 
I det första citatet framkommer ett synsätt som bygger på att läraren har ett ansvar att 
informera och lära ut på ett tydligt sätt. Läraren anses även ha ansvar för att se vad 
individen egentligen kan. Detta utgör tydliga exempel på hur man förklarar 
misslyckade studieresultat utifrån yttre faktorer. När det gäller citatet från respondent 
nummer 4, framkommer en blandning av inre och yttre orsaksförklaringar. Individen 
ger sig själv möjligheten att hantera misslyckanden, genom att utgå från hur andra 
presterat i samma situation. Det sista citatet utgör exempel på hur respondenten inte 
ser några yttre orsaker, utan lägger hela ansvaret på sig själv. Denna individ kan sägas 
ha en hög anspråksnivå, där egna prestationer värderas högt. En sådan hög 
anspråksnivå, kan dock ses som problematisk. När skulden för misslyckade 
studieresultat, hela tiden läggs på en själv, riskerar anspråksnivån successivt att 
sänkas och självkänslan med den (jfr Jenner, 2004, s.51f). 

Ungdomarna påvisar att resultatet av ett visst beteende i en situation, påverkar 
uppfattningen om hur det kommer att gå i andra liknande situationer. Respondent 
nummer 2 berättar hur det brukar gå på matteprov: ”Matte är det värsta jag vet, så det 
går inte bra.” På följdfrågan om hur denne tror att det kommer gå på nästa matteprov, 
är svaret: ”Dåligt.” Ett sådant synsätt kan sägas påvisa att respondenterna har någon 
form av attributionsschema som påverkar hans/hennes tankar kring hur det kommer 
att gå på framtida prov. Trots att detta kan sägas vara omedvetna tankar, är 
sannolikheten stor att det kommer att prägla respondenternas förväntningar inför 
framtida utmaningar (jfr Pintrich & Schunk, 2008, s.84ff). 
 
5.1.4 Locus of control 
Liksom i ovan presenterade avsnitt, framkommer en ambiguitet och variation i 
tankarna kring möjligheten att kunna påverka framtiden och de egna målen. Överlag 
upplever ungdomarna emellertid att de i stor utsträckning, genom deras prestationer, 
kan påverka exempelvis vilka betyg de får. Detta är även gällande för huruvida de ska 
nå deras framtidsdrömmar. Respondenterna ger bilden av att resultatuppnående till 
stor del är beroende av tydligt uppsatta mål och en stark vilja att uppnå dessa. 
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Emellertid menar ungdomarna att även andra faktorer påverkar huruvida de ska nå de 
uppsatta målen, exempelvis om de får bra hjälp av deras lärare.  
 

Man kan ju inte göra precis vad man vill. Man kan ju inte bestämma helt var man ska 
jobba, det är ju de som anställer som bestämmer. Fast man kan ju ändå göra vad man vill 
(3). 

 
Mycket. Jag vill ju bli målare, det är någonting jag verkligen vill. Då är det ju bara att sätta 
sig och jobba liksom och försöka göra det bästa man kan (8). 

 
Ja, men jag tror ju inte på att om jag får IG på matteprovet så är det ödet, det tror jag inte. 
Men att man går i samma klass och efter tio år träffas man igen och sådana där saker (5). 
 
Det handlar ju om att lärarna lägger upp arbetet efter vad jag klarar av, vad jag tycker om 
och vad jag är intresserad av (2). 

 
Citaten ovan påvisar ungdomarnas varierande synsätt, där tankarna kring framtiden 
präglas av en blandning av ödestro, möjligheter till egen påverkan samt yttre faktorers 
betydelse. De ungdomar som upplever att de själva bestämmer huruvida de kan nå 
uppsatta mål, kan sägas ha en hög intern locus of control, vilket även kan sägas 
medföra en högre motivation i skolarbetet. Detta gäller både för mål kopplade till 
prestationer i skolan, men även för mål uppsatta i framtiden. De respondenter som 
uppger att de har en mindre möjlighet att påverka framtiden och situationen i skolan 
idag, kan sägas erfara en hög extern locus of control. De ungdomar som upplever att 
deras studieresultat påverkas av lärarens insatser, riskerar därmed att utveckla en låg 
motivation i skolan (jfr Jenner, 2004, s.55; Passer & Smith, 2008, s.4; Pintrich & 
Schunk, 2008, s.244). 

5.2 Vägar till framgång 
För närmare granskning av de intervjufrågor som använts vid resultatinsamlandet för 
detta avsnitt, se bilaga 3. 
 
5.2.1 Skolan som framgångsfaktor  
Ungdomarnas syn på skolans betydelse är varierad och inte entydig. Detta gäller både 
för synen på skolans roll för ungdomarna idag, men även i frågor rörande huruvida 
utbildning är viktigt för respondenternas framtida liv. Överlag uppger respondenterna 
att de tycker att skolan är viktig, dock ofta med förbehåll och tillhörande motsägelser. 
Många av ungdomarna har svårt att finna tydliga och viktiga anledningar till varför de 
går i skolan.  
 

Det beror kanske på vad man lär sig. Det är väl användbart. Fast vissa grejer känns ju lite 
onödiga, men… Som vissa ämnen som man inte ens kommer läsa på gymnasiet, varför ska 
man göra det nu (3). 

 
Om jag ska arbeta med datorer, har jag inte sådan jättestor användning av det jag lär mig i 
skolan. Det är mer poängen som jag behöver. Det är betygen som gäller. För att kunna få 
upp betygen, måste jag kunna de sakerna som man lär sig i skolan (7). 

 
När man går till affären måste man räkna ut kilopris och sådant där, och då är matte väldigt 
viktigt. Och svenska för att kommunicera inom landet och engelska över hela världen (5). 
 
Man har ju ändå lärt sig skriva och prata och allting. Och man har ju ändå gått genom typ 
livräddning och sådant där. Så det behövs ju ibland (6). 
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Citaten ovan utgör symptomatiska exempel på den variation och motsägelsefullhet 
som präglar ungdomarnas syn på skolan. Respondent nummer 3 uppger att det finns 
ett värde med enbart vissa ämnen och respondent nummer 7 tycks enbart värdera 
skolans betydelse ur ett betygsperspektiv. Respondent nummer 5 och respondent 
nummer 6, ger emellertid så detaljerade svar att de närmast kan sägas ironisera över 
den egna tveksamheten över skolans egentliga betydelse. Flera av respondenterna, 
liksom nummer 3 och 7, sätter dock skolans funktion i ett framtidsperspektiv. 
Elevernas väg genom olika klasser och stadier, kan sägas skapa en naturlig 
framtidskoncentration. Med hänsyn till skolgångens upplägg, samt utifrån 
respondenternas framtidsfokus, kan skolan sägas ha en möjlighet att inrikta sig på 
dessa framtidstankar i strävan mot att nå samtliga elever (jfr Arvastson & Ehn, 2007, 
s.104ff). De respondenter som ser skolan som viktig just för framtiden, kan tänkas ha 
möjligheter att åtnjuta de fördelar som en välfunnen skolgång medför. De elever som 
finner skolan som icke användbar, kan tänkas ta skolan på mindre allvar och därmed 
också riskera att få mindre lyckade studieresultat. Med hänsyn till skolans roll som 
framgångsfaktor, får misslyckade studieresultat inte enbart konsekvenser i nuet. Goda 
studieresultat och ett aktivt deltagande i skolan utgör grunden för en positiv 
självutveckling, en bättre hälsa samt en ekonomiskt och socialt trygg framtid (jfr 
Anderson, m.fl., 2006, s.173; Chaudhur & Maitra, 2008, s.90; Ogden, 2005, s.8; 
Statens folkhälsoinstitut, 2008, s.33). Att inte ha klart för sig varför skolan är viktig, 
kan därmed ses som början på ett socialt utanförskap (jfr Ogden, 2005, s.8; Statens 
folkhälsoinstitut, 2008, s.5ff jfr Arvastson & Ehn, 2007, s.68ff; Koivisto, m.fl., 2006, 
s.277). 
 
5.2.2 Tidigare generationer, samtiden och framtiden 
Ungdomarnas tankar kring deras situation idag samt hur de föreställer sig deras 
framtid, tar ofta sin utgångspunkt i dem själva. De har en stor tilltro till att det är de 
själva som styr och påverkar det som händer i deras liv. Detta är gällande för frågor 
av skiftande karaktär och innehåll.    
 

Ja, men jag kan väl påverka. Om jag vet vad jag vill bli så är det klart att jag kan påverka 
den drömmen (4).  
 
Till och börja med måste man skaffa sig ett jobb för att komma någonstans, och försöka 
komma så långt man kommer när det gäller lön och sådant där. Sedan är det bara att jobba 
sig uppåt. Ja, sedan kanske jag träffar någon och skaffar familj och… ja (5). 

 
Citatet från respondent nummer 4 utgör exempel på att ungdomarna anser att 
skeenden i deras liv ligger i deras händer. Respondenten verkar till och med se detta 
som en självklarhet. Respondent nummer 5 beskriver i citatet sin tänkta framtid och 
även här framkommer ett tydligt fokus på de egna intressena, samt en stor tillförsikt 
till den egna kontrollen. Att prioritera yrkeskarriären framför familj och relationer, 
kan ses som ett tydligt individualistiskt synsätt. Många ungdomar upplever familj och 
vänner som viktiga delar i deras liv, men med motiveringar som tar sin utgångspunkt i 
egna intressen och tydlig egenkontroll, eller som respondent nummer 8 uttrycker det: 
”Jobb kan man alltid byta, det är inte lika lätt med familjen om man säger så.” 
Studiens respondenter menar med andra ord att de önskar att ta del av viktiga sociala 
gemenskaper, men med reservationen att de vill bibehålla en personlig kontroll (jfr 
Johansson & Lalander, 2007, s.13). Den påtagliga individualismen är signifikativ för 
det postmoderna samhällets ideal. Gemenskapens minskade betydelse, kan dock sägas 
öka motsättningarna individer emellan samt även öka ambivalensen hos de enskilda 
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ungdomarna (jfr Orlenius, 2001, s.84f). De ungdomar som påvisar en stark tilltro till 
att ensamma kunna skapa en stabil trygghet, kan även ses som kulturellt friställda. 
Detta ses som symptomatiskt för en samhällelig förändring, där kulturella traditioner 
och altruism minskar i betydelse (jfr Andersson, m.fl., 1999, s.106; Fjellström, 2004, 
s.14; Orlenius, 2001, s.85f). 

Den individualistiska samtiden präglas även av att den enskilde, i större 
utsträckning, kan välja vilka vägar denne vill gå i livet. Det kan sägas att valfriheten 
har ökat, på gott och på ont. Den utstakade väg som tidigare generationer haft 
möjlighet att följa, är inte längre lika självklar, och ungdomar tvingas ensamma välja 
mellan ett stort antal alternativ (jfr Ungdomsstyrelsen, 2007, s.26f). I följande citat 
gör respondent nummer 6 en jämförelse mellan yrkesval idag och tidigare 
generationers verklighet. Respondent nummer 3 beskriver mängden 
gymnasieprogram som finns att välja. 
 

Det finns ju så mycket som har kommit nu. TV fanns ju kanske till exempel inte då, inte 
många i alla fall. Och nu är vi ju jättemånga som drömmer om att bli sådana här TV… vad 
det nu heter (6). 
 
Ja, väldigt många! Det är väl bra, men det är både och för att om man inte riktigt vet man 
ska ta och det finns många att ta, kanske man är rädd att välja fel. Men om någon verkligen 
vet vad man ska gå så är det ju bra, för då finns ju det att välja (3). 
 

De intervjuade ungdomarna ger vidare även en varierad bild av hur viktigt det är att 
ha uppsatta mål i livet. De ungdomar som uppger tvetydiga svar i denna fråga, kan 
sägas påvisa en tydlig osäkerhet. Men även de ungdomar som ser mål som något 
mindre viktigt, kan sägas erfara en ambivalens gentemot en framtid fylld av valfrihet. 
Respondent nummer 7 säger: ”Nej, jag tror inte man behöver ha en plan, man tar det 
som det kommer.” Denna kortsiktighet kan sägas vara karaktäristisk för ungdomar i 
dagens samhälle. Den påtagliga kortsiktigheten kan även sägas gå hand i hand med 
rädslan över att sitta fast på ett och samma ställe. Denna rädsla framkommer i svaret 
från exempelvis respondent nummer 4: ”Det verkar väldigt långtråkigt att ha samma 
jobb.” Den kortsiktighet och rädsla inför att inte få variation i livet, som ungdomarna 
i studien kan sägas uppvisa, skulle ytterligare kunna ses som symptomatiska exempel 
i det postmoderna samhället (jfr Orlenius, 2001, s.84f). 

Rädslan över att inte uppleva förändringar, kan även sägas hänga samman med 
den syn på konsumtion som framkommer. Vissa ungdomar menar att de inte är 
intresserade av snygga kläder och häftiga prylar, men trots detta ger respondenterna 
en enad bild av det konsumtionssamhälle de kan sägas leva i. Detta framkommer på 
olika sätt, bland annat i synen på kändisskap och i viljan att kunna unna sig 
lyxigheter.   

 
Ja, det skulle jag nog. Då kan man ju… man tjänar ju bra och man kan ju göra det man 
tycker då. Om man vill åka utomlands så är det ju bara att göra det eftersom man har så 
mycket pengar (4). 
 
Det skulle vara kul att åka till många olika ställen, se världen (4). 
 

Respondent nummer 4 kan här sägas visa, i två olika svar, hur viktigt och lockande 
det är med aspekter kopplade till konsumtion. I det första citatet berättar han/hon att 
denne vill bli kändis och vad som lockar med. I det andra citatet förklarar 
respondenten att det upplevs som intressant och spännande att resa och se sig omkring 
i världen. Just resande är något som samtliga respondenter upplever som viktigt och 
intressant. Övergången från det moderna samhället till detta postmoderna, kan 
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benämnas som det senmoderna. Ett vanligt förekommande fenomen i denna 
samhällstrend, är att dess individer skapar sin identitet kring konsumtion. Strävan 
efter att tjäna mycket pengar och att lägga dessa på dyra resor, kan ses som exempel 
på detta konsumtionsfokus. Konsumtionssamhället skapar dock påtryckningar på dess 
individer, vilket innebär att människor hela tiden måste utvärdera deras livsstil och 
val. Detta skapar i sin tur osäkra och ambivalenta individer, vilket genomgående kan 
sägas framkomma i intervjuerna med ungdomarna i denna studie (jfr Johansson & 
Lalander, 2007, s.14f; Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.29).  
 
5.2.3 Alternativa vägar till framgång 
Studiens respondenter har en tydlig uppfattning om att det går att nå framgång i livet, 
utan lyckade studieresultat. På frågan om det går att nå framgång genom att 
exempelvis blogga eller vara med i en dokusåpa, svarar samtliga jakande. Dessutom 
uppger ungdomarna att utbildning inte behövs för en sådan väg till framgång. 
Respondent nummer 7 menar dock att det krävs något extra: ”Det beror på vad man 
bloggar om… Det finns ju folk som bara, det finns ju folk som kommit på nya saker. 
Du har ju folk som målar till exempel. En del blir kända, en del blir jätterika av att 
måla lite bara”. Trots att ungdomarna menar att det krävs en viss kreativitet för att 
lyckas gå alternativa vägar, anser man att: ”Det är rätt så vanligt (2).” Vissa av 
respondenterna klargör dock att de själva inte tror sig kunna nå framgång genom 
alternativa vägar, men att man menar att många andra jämnåriga har den önskan. 
 

Jag tror att det är ganska många som tänker så. Egentligen. Men jag skulle nog inte kunna 
tänka så. För jag tror egentligen, att man måste ha utbildat sig någonting först. Men det är 
nog många som tror så, tänker så (6).  

 
Ja, det finns folk som pratar mycket om sådant där (7).   

 
Ungdomarnas övertygelse om att man kan nå framgång utan skola och utbildning, kan 
ses som signifikativt för rådande samhällstrender. Den ökade individualiseringen och 
den snabbt utvecklande teknologin, kan sägas påverka skolans ensamma roll som 
framgångsfaktor (jfr Andersson, m.fl., 1999, s.32ff; Messersmith & Schulenberg, 
2008, s.207; Orlenius, 2001, s.85ff jfr Mortimer, m.fl., 2008, s.45). 

6. Sammanfattande analys och diskussion 
I denna studie ger respondenterna en bild av att deras motivation i skolarbetet präglas 
av en tydlig ambiguitet. Detta framkommer exempelvis genom hur ungdomarna 
påverkas av både inre och yttre motivationsfaktorer, faktorer som dessvärre ofta står i 
motsats till varandra (jfr Jenner, 2004, s.41f; Pintrich & Schunk, 2008, s.236f). Detta 
framträder på ett tydligt sätt i respondent nummer 3:s syn på skolan: ”Ja, man 
behöver ju skolan för att komma någonstans, fast jag tycker att det är ganska tråkigt, 
men det är nog ganska viktigt.” Även i respondenternas förhållningssätt till mål 
kopplade till skolan, framkommer en påtaglig tvetydighet. Det finns en osäkerhet 
kring vilken användning man har av lyckade studieresultat och över hur sådana 
prestationer bemöts. Respondent nummer 5 vill vara bäst i klassen, men upplever att 
det även kan få negativa konsekvenser: ”Ja, det skulle jag vilja. Ja, man får ju beröm 
av lärarna och sådant där, då kan man ju känna sig lite småstolt. Fast det är inte så 
bra heller, man kanske kan bli kallad för plugghäst och sådant där.” Ungdomarnas 
förväntningar på vad andra tycker och tänker om deras prestationer, kan sägas utgöra 
attributionsscheman (jfr Pintrich & Schunk, 2008, s.84ff). Dessa scheman påverkar, i 
sin tur, hur ungdomarna går tillväga för att nå uppsatta mål. Då ungdomarna uppvisar 
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en påtaglig osäkerhet rörande andras förväntningar, kan ungdomarnas 
attributionsscheman sägas karaktäriseras av en explicit ambivalens. De intervjuade 
ungdomarna uppvisar även en mångtydig bild av vilka möjligheter de anser sig ha att 
kunna påverka deras framtid. Enligt teorin om locus of control, finns det ett tydligt 
samband mellan, å ena sidan, känslan av att kunna påverka sin framtid och, å andra 
sidan, en hög motivation (jfr Jenner, 2004, s.55). Då ungdomarna påvisar en osäkerhet 
över denna påverkansmöjlighet, kan det ses som negativt för motivationen. 
Sammanfattningsvis lyfter denna studie fram att ungdomars motivation i skolarbetet, 
kännetecknas av en påtaglig ambiguitet. Genom varierande, motsägelsefulla och 
mångtydiga svar, ger ungdomarna stöd för denna slutsats. 

Föreliggande studie ger en presentation av ungdomarnas syn på deras framtida 
väg till framgång. Liksom i synen på motivation, präglas uppfattningarna om vägar 
till framgång av en märkbar kluvenhet. Ungdomarna tycks överlag se skola och 
utbildning som viktiga delar för att nå framgång i livet. Denna uppfattning är dock 
inte entydig, då motsägande och problematiserande synsätt är vanligt förekommande. 
Detta kan exemplifieras av respondent nummer 3:s svar på frågan om denne anser sig 
ha användning av det han/hon lär sig i skolan: ”Det beror kanske på vad man lär sig. 
Det är väl användbart. Fast vissa grejer känns ju lite onödiga, men… Som vissa 
ämnen som man inte ens kommer läsa på gymnasiet, varför ska man göra det nu.” 
Detta citat kan även sägas innehålla ett individualistiskt tankesätt. Personen skulle 
kunna sägas ha en önskan om att ensam kontrollera och regissera sin väg till 
framgång (jfr Johansson & Lalander, 2007, s.13). Detta genom att han/hon uttrycker 
en vilja att enbart ta del av vissa delar av utbildningen. Denna strävan efter valfrihet 
är symptomatisk för den bild som framkommer i intervjuerna med ungdomarna. 
Valfriheten ter sig dock inte oproblematisk för respondenterna, då flera uttrycker en 
osäkerhet inför alla de val som de tvingas att göra. Denna framträdande valfrihet kan 
ses som karaktäristisk för den individualistiska samtiden. Den osäkerhet som 
ungdomarna uttrycker inför dessa val, växer i omfattning när de dessutom oftast 
ensamma förväntas göra korrekta val (jfr Ungdomsstyrelsen, 2007, s.26f). Det 
individualistiska samhällets valfrihet, kan även sägas framträda genom alla 
möjligheter till konsumtion. Ungdomarna kan sägas vara under påverkan av 
konsumtionssamhället, vilket framkommer av respondent nummer 4:s svar på frågan 
om han/hon skulle vilja vara känd: ”Ja, det skulle jag nog. Då kan man ju… man 
tjänar ju bra och man kan ju göra det man tycker då. Om man vill åka utomlands så 
är det ju bara att göra det eftersom man har så mycket pengar.” 
Konsumtionssamhället kan sägas medverka till ungdomarnas påtagliga ambivalens, 
då de ständigt lever under påtryckningar att fortlöpande revidera den egna livsstilen 
(jfr Johansson & Lalander, 2007, s.14f; Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.29). Den 
individualistiska samtidens valfrihet och konsumtionsfokus, kan även sägas påverka 
ungdomarnas uppfattningar om alternativa vägar till framgång (jfr Andersson, m.fl., 
1999, s.32ff; Messersmith & Schulenberg, 2008, s.207; Orlenius, 2001, s.85ff). 
Ungdomarna anser överlag att man kan nå framgång i livet genom att exempelvis 
blogga eller genom att vara med i en dokusåpa. De alternativa vägarna till framgång 
kan sägas utmana den väg som skolan erbjuder. Detta kan ses som ytterligare 
bidragande faktor i framväxten av ungdomarnas ambivalens. Sammanfattningsvis kan 
ungdomarna sägas se skolan som framgångsfaktor, men även alternativa vägar ter sig 
möjliga. I valet mellan dessa vägar, uppstår en uttalad osäkerhet inför framtiden. 
Ungdomarnas stora ambivalens, tvetydighet och motsägelsefullhet, som framkommer 
i denna studie, kan sägas utgöra empiri som är komplicerad att teoretiskt analysera. 
Varierande svar som i en första anblick kan tyckas sakna logisk samhörighet, skulle 
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kunna ses som en återvändsgränd i den föreliggande studien. Denna dubbeltydighet 
och osäkerhet kan dock förklaras utifrån de skeenden som respondenterna upplever i 
deras tonårstid. Tonåren är ett skede i livet då den självständiga identiteten håller på 
att formas, vilket innebär att individen är mycket påverkbar av dess omgivning (jfr 
Harper, m.fl., 2007, s.197f; Ungdomsstyrelsen, 2007b, s.26; von Tetzchner, 2005, 
s.597; Wrangsjö & Winberg-Salomonsson, 2006, s.17). Detta i kombination med att 
tonåren präglas av tankar om hur man ska nå framgång i livet. Även dessa funderingar 
kännetecknas av en osäkerhet, då de egna tankarna om framtiden ofta skiljer sig från 
tidigare generationers uppfattningar om vägar till framgång (jfr Andersson, 2001, 
s.187; Meeus, m.fl., 2001, s.229; von Tetzchner, 2005, s.615; Wrangsjö & Winberg-
Salomonsson, 2006, s.25f). Utifrån ett samhälleligt perspektiv kan emellertid denna 
uppenbara ambiguitet ses som symptomatisk. Samtiden präglas av övergången från 
det moderna samhället till det postmoderna och denna övergångsprocess kan kallas 
för det senmoderna samhället. Då samtiden utgörs av en övergångsperiod, kan äldre 
och nyare ideal sägas överlappa varandra. Den samhälleliga omvandlingen väcker 
osäkerhet och ambivalens bland flera individer, men framförallt bland dagens 
ungdomar. Ungdomarna befinner sig nämligen i brytpunkten mellan samhälleliga 
ideal, som å ena sidan skapar förväntningar på ungdomarna om att de ska prestera 
goda studieresultat och välja en givande väg till försörjning. Samtidigt som de, å 
andra sidan, ska anpassa sig till de ständigt förändrade normerna som 
konsumtionssamhället förmedlar. Dessutom kan postmoderna ideal sägas påverka 
ungdomar, vilket medför att gemenskap och samvaro minskar i betydelse. Alla dessa 
trender kan sägas vara delaktiga i framväxten av ungdomarnas ambiguitet och 
osäkerhet (jfr Johansson & Lalander, 2007, s.15ff; Orlenius, 2001, s.84ff). 

Sammanfattningsvis kan därmed denna studie sägas ge stöd åt en uppfattning 
om att ungdomar idag ser andra vägar till framgång, utöver den väg som skolan 
erbjuder. Påtryckningar i samhället om att ungdomar ska prestera goda studieresultat 
för att nå framgång, kan sägas utgöra ett tydligt exempel på ett modernt ideal. 
Samhälleliga trender som driver ungdomar i riktning mot alternativa vägar till 
framgång, kan ses som exempel på postmoderna normer. I detta vägskäl, uppstår en 
ambiguitet som tenderar att påverka ungdomarnas motivation att prestera i skolan. 
Enligt respondenterna i denna studie, ses båda dessa vägar till framgång som 
attraktiva. I valet mellan två positiva alternativ, uppstår en motivationskonflikt där 
valet av det ena medför en förlust av det andra (jfr Passer & Smith, 2008, s.387; 
Pintrich & Schunk, 2008, s.188ff). I takt med det postmoderna samhällets framväxt, 
kommer allt fler ungdomar att välja alternativa vägar till framgång. Om dock 
samhällets arbetsmarknad inte lyckas följa med i denna utveckling, riskerar ett stort 
antal individer att hamna i arbetslöshet och/eller andra former av socialt utanförskap. 
Respondent nummer 1 illustrerar dessa farhågor på ett slående vis: 

 
Det finns ganska mycket att välja på. Dagens samhälle gör att man blir kriminell och 
sådant, fast har man satt upp ett mål och sagt att man inte ska det, att man ska plugga och 
så, då tar man ju skolans väg. Därför ska man sätta upp mål (1).  

 
Denna studie analyserar ungdomars syn på motivation och vägar till framgång ur ett 
samhälleligt perspektiv. Studiens slutsatser handlar om samhälleliga förändringar som 
ges uttryck genom trender och grupprocesser. Med hänsyn till detta vore det ett 
intressant uppslag för framtida forskning, att genomföra liknande studie men med 
fokusgruppsintervjuer som insamlingsteknik. Detta med anledning av att granska 
vilka svar ungdomarna ger tillsammans med jämnåriga. 
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Bilaga 1 
 

Till Dig/Er som är vårdnadshavare för ungdomar i år nio på skola X 
 

Vi, Robert och Karl, är två socionomstuderande som läser sista terminen vid Örebro 
Universitet. Vårt examensarbete behandlar frågan om elevers motivation och 
framtidssyn. Skolan är en samhällelig instans som erbjuder utbildning för att barn och 
ungdomar ska ges möjlighet att nå framgång i livet. Dessutom bär skolan ansvaret för 
att förebygga alla former av social utsatthet, som exempelvis missbruk och 
kriminalitet. Syftet med vår studie är att undersöka elevernas syn på skolan och om de 
även ser andra vägar till framgång samt om denna syn påverkar elevernas motivation i 
skolarbetet.  
 
För att kunna genomföra denna undersökning behöver vi Ditt/Ert barns hjälp med att 
besvara frågor i detta ämne. Vi kommer att ställa frågor om elevernas framtidssyn och 
om de känner sig motiverade i skolarbetet. Intervjuerna är frivilliga och Ditt/Ert barn 
har anmält sitt intresse för att deltaga. Vi omfattas av sekretesslagen och vi garanterar 
att det enskilda barnets svar inte kommer att framgå av det färdiga materialet.  
 
Hör gärna av Dig/Er om Du/Ni har några funderingar. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Robert Lindahl    Karl Dahl 
Studerande    Studerande 
070-XXX XX XX    070-XXX XX XX 
författarens@mailadress.se  författarens@mailadress.se   
 
Anna Lorentsson   
Ansvarig handledare   
019-XX XX XX    
handledarens@mailadress.se   
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift för godkännande: 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Motivation 
 
Inre och yttre motivation 

- Är skolan viktig? (Varför/varför inte?) 
- Vad får dig att gå till skolan? (Är det för din egen skull eller för någon 

annans?) 
- Finns det någon i skolan eller i din närhet som får dig att tycka att skolan är 

viktig? 
- Varför tror du man måste gå i skolan? 
- Trivs du i skolan? (Varför/varför inte?) 
- Vad i skolan intresserar dig? (Träffa kompisar? Lära sig saker?) 
- Finns det något ämne du gillar mer än andra? (För att det är viktigt att prestera 

bra i skolan? För att läraren är bra? För att du är intresserad av ämnet?) 
- Är det viktigt att få ett bra betyg i det ämnet?  
- Händer det att du skolkar? (Varför/varför inte? Skolkar du framförallt från 

någon särskild lektion?)  
- Är det viktigt att få ett högt betyg på ett prov? (Varför/varför inte?) 
- Är det viktigt att känna att man gjort sitt bästa på ett prov? (Varför/varför 

inte?) 
- Hur känner du om du misslyckats på ett prov? 
- Blir du besviken om du inte får höga betyg? (Varför/varför inte?) 
- Om vi bortser från skolan, vad intresserar dig? (Varför intresserar det dig?)  
- Får du utöva ditt intresse i skolan? (Om ja, på vilket sätt?) 
- Finns det någon/några i din närhet som har liknande intresse?  
 

Målorientering och motivationskonflikter 
- Vill du vara bäst i klassen? (Varför/varför inte?) 
- Är det viktigt för dig själv att andra tycker att du är duktig? (Varför/varför 

inte?) 
- Vad vill du vara duktig på? 
- Är du rädd för att andra ska tycka att du inte lyckas i skolan? (Varför spelar 

det roll om andra ser dig som ”dålig” i skolan? Varför spelar det roll vad andra 
tycker?) 

- Är det viktigt att andra tycker att du är framgångsrik? (Varför är det viktigt att 
andra tycker att du är en ”winner” och inte en ”looser”? Varför är det inte 
viktigt att andra tycker att du är framgångsrik?) 

- Är det viktigt att sätta upp mål i livet? (Varför/varför inte?) 
 
Attributionsteori 

- Om det går dåligt på ett prov vem är då ansvarig? (Kan det vara lärarens ”fel” 
om du misslyckas på ett prov?) 

- Hur är en bra lärare respektive en dålig lärare?  
- Tror du att alla slöjdlärare är likadana och att alla mattelärare är likadana? 
- Hur brukar det gå på matteprov för dig?  
- Hur tror du det kommer att gå på nästa matteprov du kommer att skriva? 
- När det går bra i skolan, vad brukar det oftast bero på? 
- När det går dåligt i skolan, vad beror det oftast på? 



 

 

Locus of control 
- Tror du på ödet? (Tror du att saker som händer i ditt liv är förutbestämda?) 
- Tror du på turen? (Kan man lyckas med ett prov på grund av tur?) 
- Kan du till största delen påverka det som händer i ditt liv? 
- Hur mycket kan du påverka att nå dina drömmar? 
- Är skolans betygsystem lika för alla? (Är det rättvist?) 
- Kan man ha låga betyg och ändå vara intelligent? 
- Är det du och det du presterar, som avgör vilka betyg du får? (Dina 

ansträngningar, hur mycket du pluggar?) 



 

 

Bilaga 3 
Vägar till framgång 
 
Tidigare generationer, samtiden och framtiden 

- Vad vill du bli när du blir vuxen? (Hur ska du uppnå det?) 
- Hur kan skolan hjälpa dig att uppnå det målet? 
- Vad tror du kommer vara viktigt för dig i framtiden? 
- Vill du ut och resa och uppleva världens alla hörn? 
- Är det viktigt med ordnade jobbförhållanden? (Fast arbete och en stadigt 

inkommande lön?)   
- På vilket/vilka sätt är pengar viktigt för dig? 
- På vilket/vilka sätt är snygga kläder och häftiga prylar viktigt för dig? 
- Vill du ha ett och samma jobb i hela livet? 
- Vill du bo kvar i samma stad som du bor i nu i hela livet? 
- Behöver man ha klart för sig vad man vill med resten av livet? (När man går i 

nian?) 
- Är karriär viktigare än familj? (Varför/varför inte?) 
- Är karriär viktigare än kompisar? (Varför/varför inte?) 
- Händer det att du funderar på världens utveckling? (Klimatet, krig osv.) 
- Vill du vara med och bidra till en bättre värld i framtiden? (Hur då?)  
- Vilka likheter och skillnader kan du se mellan dina tankar om framtiden 

jämfört med de tankar som du tror att dina föräldrar hade när de var i din 
ålder? 

- Vilka drömmar tror du de hade? (Tror du att de ville bli kända? Var pengar 
viktigt? Vilka yrken tror du de såg som möjliga?) 

- Vilka vägar till framgång kan du välja som dina föräldrars generation inte 
kunde? 

 
Skolan som framgångsfaktor 

- Vilken användning har du av det du lär dig i skolan? 
- Vilken användning kommer du ha av det du lär dig i skolan? 
- Vad vill du lära dig i skolan?  
- Hur viktigt är det med utbildning för dig? (Varför är det viktigt/inte viktigt?) 
- Hur viktigt är det med bra betyg för dig? (Varför är det viktigt/inte viktigt?) 
- Vilka möjligheter har man om man har bra betyg? 
- Vilka hinder finns om man inte har bra betyg? 
- Vad vill du läsa för program på gymnasiet? (Varför just den utbildningen?) 
- Upplever du att det finns många olika gymnasieprogram att välja? (Är en 

sådan valfrihet bra eller dålig?) 
 
Alternativa vägar till framgång 

- På vilka sätt kan man klara sig utan utbildning?  
- På vilka sätt är det bra att lyckas nå framgång utan utbildning? 
- På vilka sätt är det dåligt att lyckas nå framgång utan utbildning? 
- Skulle du vilja bli en kändis, exempelvis TV-stjärna eller idrottsstjärna? (Vad 

är det som lockar med det?)  
- Kan man nå framgång genom att exempelvis blogga eller vara med i en 

dokusåpa? (Är utbildning viktigt för detta?) 
- Upplever du att skolan och dina lärare vill att du ska lösa uppgifter på enklast 

möjliga sätt? (Krånglar man till saker som du tycker man kan göra enklare?) 

 


