
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad främjar motivation hos ungdomar? 
 

Vikten av anpassning och stöd för lärande 
  

 
 

Johanna Nummelin och Katarina Fransson 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats i psykologi, VT 2014 

Kurskod: SPS126  
Program: Beteendevetenskapliga programmet  

Handledare: Lena Almqvist 
Examinator: Gunnel Ahlberg 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Avdelningen för psykologi 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 
 

Vad främjar motivation hos ungdomar? 

Vikten av anpassning och stöd för lärande 
 

Johanna Nummelin och Katarina Fransson 

 
 

Motivation inom skolan är avgörande för elevers lärande. I self- 

determination theory (SDT) betonas vikten av inre motivation genom 
autonomi, kompetens och samhörighet. Stöd, höga förväntningar och 

målsättningar har visats sig ha positiv inverkan på motivation. Syftet med 
denna undersökning var att studera vad som främjar ungdomars motivation, 
med utgångspunkt i SDT samt ungdomars och vuxnas perspektiv, utifrån 

skilda tillvägagångssätt i motivationsarbete. Intervjuer genomfördes med 8 
deltagare från en friskola och 8 från en ungdomsverksamhet. Analysen 

genomfördes i tre steg: gemensamma komponenter, skillnader mellan 
verksamheterna och i relation till SDT. Resultatet visade på viktiga 
gemensamma nämnare som individanpassning, lärarstöd samt mål- och 

utvecklingsfokus. En skillnad som framträdde verksamheterna emellan är 
huruvida det går att arbeta med höga förväntningar eller om ungdomen bör 

styra sin process själv. Ett öppet klimat, med stor individanpassning och 
tillitsfulla relationer, har framkommit vara grundförutsättningar för den inre 
motivationen.  

 

Keywords: intrinsic motivation, adolescence, self-determination, goal-
orientation, social support 

 
 

Dagens skola omdebatteras flitigt idag, gällande huruvida betyg i grundskolan är avgörande 
för utbildningens kvalitet. Vissa politiker menar att betyg bör införas i allt tidigare ålder, 
medan andra yrkeskategorier menar att betyg hämmar motivationen och skapar stress. Fokus 

bör ligga på att skapa en fördjupad förståelse, som senare ska kunna tillämpas på andra 
områden i livet och inte på prestation och bedömning av kunskap.  Därför är motivation 

intressant att studera i dagens informationssamhälle, då det är svårt att komma vidare i 
arbetslivet, utan högre utbildning. Det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för en gynnsam 
utveckling, där motivation är en grundpelare.  

 
 

Motivation  
 
Motivation genomsyrar alla aspekter av livet och finns på många olika nivåer. Det kan 

innefatta allt från vardagssysslor, till att slutföra en utbildning eller att realisera sina drömmar. 
Motivation kan definieras som en process som skapar initiativtagande, engagemang och 

upprätthållande av handlingar i ett målorienterat beteende.   

 En aktuell motivationsteori är Self-Determination Theory (SDT), som visat sig vara 
användbar i att förklara variation i elevers inlärningsstrategier, prestationer och driftighet 

(Deci & Ryan, 2000c; Vansteenkiste, Lens, & Deci, 2006). SDT bygger på distinktionen 
mellan yttre och inre motiv, där fokus ligger på bland annat den sociala omgivningen och dess 

effekter på autonomin (Deci, Eghrari, Patrick, & Leone, 1994; Vansteenkiste et al., 2006).  
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Self-determination theory  
 
SDT betonar människans motivation, personlighet, självreglering samt personliga utveckling 

(Deci & Ryan, 2000b; Ryan, Kuhl, & Deci, 1997). Störst vikt läggs dock på människors inre 
drivkraft till att utvecklas samt de inre psykologiska behoven som är grundläggande för den 

egna motivationen. Tre sådana inneboende psykologiska behov har identifierats: behovet av 
autonomi, kompetens och samhörighet (Baumeister & Leary, 1995; Deci & Ryan, 2000a; 
Deci & Ryan, 2000b; White, 1959). Dessa behov har visats vara nödvändiga för den inre 

drivkraften att lära och utvecklas, även för social utveckling och personligt välbefinnande 
(Deci & Ryan, 2000b).  

 Inre motivation. Inre motivation refererar till ett beteende som präglas av autonomi och 
upplevelsen av säkerhet gällande den egna viljan samt att inte känna sig motarbetad av 
omgivningen, något som annars kan leda till en inre konflikt och osäkerhet. Ett inre motiverat 

beteende ger njutning och upplevs roligt och spännande (Chatzisarantis, Biddle, & Meek, 
1997). En inre motiverad person engagerar sig i en aktivitet för sakens skull (Vansteenkiste et 

al., 2006), där uppgiften i sig upplevs som intressant och belönande (Ryan & Deci, 2000a; 
Ryan & Deci, 2000b). Exempelvis är en inre motiverad elev benägen att lära sig nya saker för 
att denne förstår sin potential och kapacitet, och ser värdet i att utvecklas (Ryan & Deci, 

2000a). Inom SDT särskiljer sig inre mål såsom personlig utveckling, relationer och 
gemenskap, från yttre mål, såsom rikedom, kändisskap och anseende (Kasser & Ryan, 1996; 

Vansteenkiste et al., 2006). 
 Yttre motivation. Inom SDT kan yttre motivation variera stort i vilken grad den är 
autonom. Ett exempel på yttre motivation är när elever gör sina hemuppgifter enbart för att de 

vill undvika ogillande från föräldrarna. På liknande sätt handlar det om yttre motivation när 
elever gör hemuppgifter för att de tror att det är värdefullt för deras framtid och inte för att det 
upplevs roligt.  Båda exemplen innehåller instrumentella faktorer, men medan det senare 

fallet medför en känsla av valmöjlighet, involverar den tidigare en yttre kontroll. Båda 
representerar avsiktligt beteende, men de två typerna av yttre motivation varierar i grad av 

autonomi (Ryan & Deci, 2000a, Ryan & Deci, 2000b).   

 Autonomi.  Autonomi innebär att människor upplever att de aktiviteter de ägnar sig åt och 
de mål de sätter upp, är självvalda och överensstämmer med deras egna intressen (Gagné & 

Deci, 2005; Kasser & Ryan, 1996; Ryan and Deci, 2000c; Sheldon, Ryan, & Reis, 1996). 
Människor agerar alltså utifrån upplevelsen av att ha möjlighet att själv kunna välja (Ryan & 

Deci, 2006). Exempelvis är studenter autonoma när de frivilligt ägnar tid och energi till sina 
studier (Niemiec & Ryan, 2009).  Motivationsstrategier som belöningar och hot försvagar 
människors autonomi vilket i sin tur minskar deras inre motivation, kreativitet 

och problemlösningsförmåga (Ryan & Deci, 2000c). Det finns även indikationer på att yttre 
belöningar minskar den inre motivationen (Cameron, Pierce, Banko, & Gear, 2005). 

   Kompetens. Kompetens innebär att förstå uppgifterna och hur dessa handlingar effektivt 
skall utföras. Det är viktigt att få feedback på det som genomförts, att uppgifter varken är för 
enkla eller för svåra att utföra samt att sätta upp mål (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 

1991; Gagné & Deci, 2005; Ryan and Deci, 2000c; Sheldon et al., 1996). Till exempel 
upplever elever att de är kompetenta när de känner att de klarar utmaningarna i sitt skolarbete 

(Niemiec & Ryan, 2009). Det har visat sig att positiv feedback främjar den inre motivationen 
enbart när människor känner att de utfört en uppgift självständigt med hjälp av den egna 
kompetensen (Ryan & Deci, 2000c).      

 Samhörighet. Samhörighet innebär behovet av gemenskap med andra människor, vilket 
underlättas av internaliseringsprocessen, vilket innebär att människor omedvetet tar in andras 

uppfattningar och värderingar, utan att reflektera över detta. Människor anammar värderingar 
från andra som de känner att de vill knyta an till och tenderar även att vilja vara i kontexter 
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där de känner tillhörighet (Deci & Ryan, 2000b). I Niemiec och Ryans studie (2009) har det 

visat sig att samhörighet i klassrummet är associerat med att elever känner att läraren genuint 
gillar, respekterar och uppskattar dem. Niemiec och Ryan fann även att autonomi, kompetens, 

och samhörighet i klassrummet bidrar till att elever blir mer inre motiverade, mer villiga att 
sätta sig in i mindre intressanta uppgifter och att se akademiska aktiviteter som något 
värdefullt. 

 
 

Stöd, självbestämmande och förväntningars inverkan på ungdomars motivation   

 

Både den egna inställningen och hur människor runt om agerar, har visat sig ha stor betydelse 
för i vilken grad människor väljer att utföra en viss aktivitet. Högre prestation och motivation 
har generellt kunnat kopplas till föräldrars hängivenhet och autonoma stöd, samt lärares 

autonoma stöd (Jacobsen & Hofmann, 1997; Skinner, Wellborn, & Connell, 1990; Wentzel, 
1997; Wong, Wiest, & Cusick, 2002). Även äldre ungdomar söker stöd hos sina föräldrar 

(Paterson, Field, & Pryor, 1994) och ser dem som en trygg bas som kan motverka ångest vid 
yttre förändringar (Wong et al., 2002). Lärare är andra viktiga vuxna som har stort inflytande. 
Det har visat sig att elever är mer villiga att ägna sig åt aktiviteter i klassrummet om de 

upplever sig få stöd från läraren (Wentzel, 1997; Wong et al., 2002). Om lärarna bryr sig om 
dem och är intresserade verkar detta påverka elevernas engagemang i akademiska aktiviteter 

och minska deras rädsla för misslyckande (Rotgans & Schmidt, 2011; Walkey, McClure, 
Meyer, & Weir, 2013; Wentzel, 1994) samt öka den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000c). 
Stöd tycks därför ha betydelse för ungdomars motivation.  

 Vad gäller den egna påverkan har Vallerand, Guay och Fortier (1997) visat att en låg grad 
av självbestämmande bidrar till att elever i högre grad har intentionen att avsluta sina 
gymnasiestudier. Egna valmöjligheter, så lite yttre kontroll som möjligt, att få känslor 

bekräftade samt göra information tillgänglig, är därför betydelsefullt för att främja 
självbestämmandet (Deci et al., 1991). Ett självreglerat lärande, anses vara en process där 

elever kan koncentrera sig på en uppgift trots störande moment, kontrollera sina känslor och 
fullfölja en aktivitet genom att kunna fördröja tillfredställelsen vad gäller andra behov (Mega, 
Ronconi, & De Beni, 2013). De elever som kan detta är medvetna om vad uppgiften kräver 

och vad de behöver för att klara den (McCann & Garcia, 1999). De är också bättre på att fatta 
beslut (Byrnes, Miller, & Reynolds, 1999). För mycket kontroll av eleverna, utan att visa 

hänsyn, försvagar deras upplevelse av självbestämmande, vilket studenter som hoppat av 
skolan har upplevt i högre grad än andra elever (Vallerand et al., 1997).    

 I miljöer där lärare och skolor kommunicerar höga förväntningar och specifika 

inlärningsmål, kan det förhindra att studenter misslyckas med skolan, eftersom låga eller 
måttliga förväntningar kan bidra till lägre prestationer (Walkey et al., 2013). Lärares 

förväntningar på studenter kan kopplas till antagandet om en självuppfyllande profetia eller 
Pygmalioneffekten, som belyser att det läraren tror och förväntar sig av en elev kommer att 
visa sig genom att elevens prestation bekräftar den förväntningen (Trouilloud, Sarrazin, 

Martinek, & Guillet, 2002).  

  

 

Målorienteringsteorin och graden av svårighet i en uppgift  
 
Målorienteringsteorin behandlar sysselsättning genom två olika typer av mål, vilka är 
prestation och inlärning. Människor som har prestationsmål är stolta över enkla framgångar 

och grundar sin självkänsla på yttre bekräftelse, medan de med inlärningsmål söker 
utmaningar och hur de kan förbättra sig. Elever som inriktas mot inlärningsmål är bättre på att 
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ta initiativ till aktiviteter och visar mer motivation att utföra aktiviteter, än elever som inriktas 

mot prestationsmål (Deci & Ryan, 2000c; Dweck, 1986; Dweck & Leggett, 1988).  Både 
målorienteringsteorin och SDT belyser att prestationsbaserade mål, sociala jämförelser och 

mål som sätts utifrån normer snarare än egna val, kan ge negativa konsekvenser för viljan att 
lära. Därför bör skolmiljön vara mindre värderande och istället mera stödjande i att stimulera 
elevers inre drivkraft att lära (Deci & Ryan, 2000c).   

   En för stor utmaning i förhållande till elevers upplevelse av kompetens kan leda till ångest 
och brist på engagemang, medan en för liten utmaning kan mynna ut i tristess och alienering. 

I linje med SDT behöver utmaningen ligga på en optimal nivå för en känsla av kompetens och 
inre motivation (Deci & Ryan, 2000c).  När aktiviteter är utmanande men samtidigt passar 
svårighetsgraden i förhållande till individens skicklighetsnivå, kan människor hamna i ett 

tillstånd av flow, dvs. när en aktivitet fångar individens intresse och koncentration till den 
grad att en låg nivå av självmedvetande uppstår. Under denna upplevelse går själva utförandet 

av aktiviteten automatiskt, uppgiften känns lätt, målet blir tydligt, oron av att bli bedömd av 
andra är låg, och tidsuppfattningen kan försvinna (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Ullén 
et al., 2012). Skolan behöver därför anpassa sig till varje individs kapacitet, då en obalans 

mellan utmaning och svårighetsgrad, kan få eleven att känna sig otillräcklig och tappa 
intresset för uppgiften. Med ett fokus på inlärning istället för prestation, kan eleven få större 

insikt i sin egen förmåga att utföra diverse uppgifter och aktiviteter.  
 
 

Deltagande verksamheter 
 

I denna studie ingår två verksamheter i Mellansverige, där både ungdomar och anställda har 
intervjuats gällande motivation till studier eller sysselsättning och motivationsarbetet med 
ungdomarna.   

 Den första verksamheten är en kommunal ungdomsverksamhet med fokus på 
sysselsättningsfrågor. Där saknar vissa ungdomar fullständiga betyg eller har av någon 

anledning tappat motivation till att fullfölja gymnasieskolan och i vissa fall även för annan 
sysselsättning. De har ett coachande arbetssätt, där betoning ligger på att hjälpa ungdomarna 
att realisera sina önskemål om sysselsättning. Denna verksamhet är intressant att studera kring 

motivationsarbete, då denna verksamhets existens indikerar att dagens skola inte lyckas nå 
fram till alla elever med avseende på motivation till studier.  

 Den andra verksamheten är en friskola för gymnasial utbildning med medieinriktning. De 
betonar att lärande ska vara kul, där problemlösning och kreativitet skall uppmuntras. Skolan 
är fri i den bemärkelsen att de äger och driver sig själva. Denna skola har ett positivt klimat 

och är därför intressant då den här studien riktas mot positiva aspekter, samt vad som främjar 
motivation hos ungdomar.  

  
 

Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna undersökning var att studera vad som främjar ungdomars motivation till 

studier eller sysselsättning, då skolväsendet kan tyckas behöva anpassa sig bättre till 
samhällets snabba förändringar. I ett individualiserat informationssamhället, är den inre 

drivkraften central, dels för lärandet och dels för att kunna marknadsföra sig själv. Två 
verksamheter som har ett friare sätt att tänka kring motivationsarbete, valdes därför ut, för 
undersökandet av gemensamma faktorer som kan gynna motivationen hos ungdomar i 

gymnasieålder. Detta med utgångspunkt i SDT, samt ungdomars och vuxnas perspektiv, i de 
båda verksamheterna. Dessutom betonades skillnader i synsätt på motivationsarbete, i och 
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med att verksamheternas olika arbetssätt skiljer sig åt. Efter datainsamling och analys 

utformades två frågeställningar utefter ett abduktivt tillvägagångssätt: finns det gemensamma 
komponenter som går att relatera till SDT och finns det skillnader verksamheterna emellan 

som står utanför SDT. 
 

 

Metod 
 

Deltagare  
 

Deltagarna utgjordes av fyra lärare och fyra elever på en fristående gymnasieskola, samt fyra 
anställda och fyra ungdomar från en kommunal ungdomsverksamhet, båda belägna i 
Mellansverige. Semistrukturerade intervjuer på cirka 30 minuter genomfördes utefter två olika 

intervjuguider, en utformad för de anställda och en för ungdomarna. Från gymnasieskolan 
bestod deltagarna av tre manliga anställda och en kvinnlig anställd, alla fyra utbildade lärare, 

men som undervisar i olika ämnen. Eleverna bestod av två manliga elever och två kvinnliga 
elever, samtliga med inriktning foto, i årskurs två och tre. De deltagande anställda från 
ungdomsverksamheten utgjordes av två män och två kvinnor, med lika arbetsuppgifter men 

med skilda socialinriktade utbildningar. Ungdomarna från verksamheten bestod av två män 
och två kvinnor, med en ålder från 16 till 19 år. Deras sysselsättning varierar från praktiskt 

yrkesgymnasium, till kompletterande av enskilda ämnen, till deltagande i dagverksamheten. 
Totalt 16 deltagare deltog i studien, därmed genomfördes 16 intervjuer.   

  

 

Material och Procedur   
 
Utgångspunkten i detta arbete, är av ett abduktivt tillvägagångssätt. Detta innebär att en grov 
bild av forskningsområdet kring motivation och ungdomar redan skapats. Däremot 

utformades intervjuguiderna innan varken en litteratursökning genomfördes eller en 
genomgång av relevanta motivationsteorier, som skulle kunna komma att bli intressanta för 

denna studie. Materialet bearbetades vart efter det insamlades, parallellt med ett kontinuerligt 
sökande efter väsentliga vetenskapliga artiklar. Frågeställningen var därför inte heller tydligt 
definierad, när studien påbörjades.  

  En anställd från gymnasieskolan och en anställd från ungdomsverksamheten kontaktades 
först genom telefon samt e-post, därmed kontaktades resterande deltagare genom dem, och 

informationsbrev delades ut som en förberedelse inför kommande intervjuer. Två 
pilotintervjuer genomfördes några dagar innan första datainsamlingen för att undersöka ifall 
ytterligare korrigeringar behövde göras. Endast mindre ändringar var nödvändiga. 

Intervjuerna genomfördes vid flera tillfällen. Samtliga intervjuer på gymnasieskolan med 
anställda och elever, utfördes under samma dag, en i taget i ett mindre konferensrum. På 

ungdomsverksamheten utfördes intervjuerna med personalen var för sig, under en eftermiddag 
i ett av deras mindre kontor. Ungdomarnas intervjuer blev utspridda på olika dagar. Två av 
dessa genomfördes i ett stadsbibliotek och sista två genomfördes i en mindre lokal i 

ungdomsverksamhetens utrymmen.   

 Intervjuerna fördelades jämnt mellan författarna med avseende på respondentgrupperna. 

Var intervju påbörjades med småprat och sedan informerades deltagarna om studiens syfte 
och om hur intervjun skulle komma att genomföras. Intervjupersonerna fick åter igen 
informationsbrevet, för att säkerhetsställa att de verkligen fått ett sådant, då det var 

verksamheterna som lämnat ut dessa tidigare. De informerades därefter om att deras 
deltagande i studien var frivilligt, att de kunde avbryta när som helst under intervjuns gång, att 
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intervjun skulle ta cirka 30 minuter, att det som kom fram under intervjun skulle behandlas 

konfidentiellt, samt att materialet endast skulle användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 
2002). Vederbörande accepterade detta och fick även skriva under på att de samtyckte till 

ljudinspelning. Enskilda intervjuer genomfördes, där två olika intervjuguider användes, en för 
de anställda och en för ungdomarna. Frågorna var öppna och innehöll samma teman i de båda 
versionerna, med skillnaden att ungdomarna blev ombedda att tala om sig själv och sin 

situation, medan de anställdas frågor riktades mot arbetet med ungdomarna. Exempel på 
frågor ur intervjuguiden för de anställda är: Vad upplever du att ungdomar behöver för att bli 

motiverade till studier/sysselsättning? Hur tänker du kring din egen inverkan på 
ungdomarnas motivation? Exempel på frågor ur intervjuguiden för ungdomarna är: Vill du 
berätta om en situation när du var motiverad? Hur ser optimala förhållanden ut för din 

motivation (när är det som bäst), enligt dig? Till flera av de öppna frågorna, hade några 
potentiella utvecklande frågor förberetts, i de fall respondenternas svar inte var uttömmande. 

Dessutom ställdes ibland spontana följdfrågor, utifrån de teman som dök upp i samtalen, även 
några tolkande frågor i avsikt att klargöra och uppmuntra till ett mer uttömmande svar. Vid 
intervjuer med elever och speciellt ungdomarna, tog författarna hänsyn till vad de uppfattade 

respondenten uppleva vara obekvämt att svara på. Fler följdfrågor ställdes därför inte vid 
dessa tillfällen, då denna studie undersöker positiva aspekter och inte problematik.  

 Materialet bestod av intervjuarnas intervjuguide, manus, informationsbrev, papper för 
underskrift till samtycke, samt diktafon. Under intervjuerna erbjöds respondenterna choklad, 
förutom ungdomarna från verksamheten som blev bjudna på en enklare fika.  

 Varje intervju inleddes med att intervjuaren frågade respondenten vad motivation eller 
motivationsarbete innebar för denne. Efter 30 minuter tackade intervjuaren respondenten och 

frågade hur denne kände att intervjun hade gått och även om det uppstått några oklarheter. 
Intervjuaren påminde också om att respondenten gärna fick kontakta intervjuarna ifall denne 
önskade ta del av studien och få den skickad till sig.   

  
 

Databearbetning    
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant, och detta genererade för varje intervju cirka fem till 

åtta A4-sidor med text. Analysen bearbetades i tre steg. I det första steget, togs gemensamma 
komponenter fram, från de begreppslistor som skapats för varje grupp, vilka är: lärare på 

friskolan, elever på friskolan, anställda på ungdomsverksamheten och ungdomar på 
ungdomsverksamheten. I det andra steget användes analysunderlaget från steg ett, där en 
jämförelse mellan verksamheterna låg i fokus, kring motivationsarbetet. Detta för att belysa 

intressanta aspekter, som annars inte skulle komma upp i undersökandet av gemensamma 
komponenter. Slutligen i steg tre, relaterades innehållet i transkriberingarna, från samtliga 

respondenter, till de tre grundpelarna inom SDT; autonomi, kompetens och samhörighet. De 
gemensamma komponenterna i steg ett och analysen från steg två, skapade en övergripande 
förståelse för denna studies insamlade data och utgjorde en grund för steg tre. De 

gemensamma komponenterna i steg ett kunde inte placeras in i SDTs grundpelare på ett givet 
sätt. Därför blev en återgång till transkriberingarna nödvändig, där en tematisering 

genomfördes med avseende på de tre grundpelarna i SDT. I resultatet benämns dessa som 
sub-teman där SDT utgör det övergripande temat.       

 Steg 1. För en helhetsförståelse och övergripande bild av materialets innehåll, påbörjades 

en mer generell analys. Databearbetningen i steg ett, inleddes med att enskilt 
meningskoncentrera varje intervju, där upprepningar, kvantitativa yttranden och det som 

uppfattades som irrelevant för studiens syfte togs bort. Meningar med liknande innebörd 
sammanfördes till en mening. Utifrån meningskoncentreringarna skapades en lista över varje 
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intervjus innehåll på 20-25 begrepp. Fyra gemensamma listor skapades sedan tillsammans, 

som bestod av anställda på gymnasieskolan, anställda på ungdomsverksamheten, elever på 
skolan och ungdomar från verksamheten, innehållandes omkring 20 begrepp. Utöver dessa 

skapades fyra listor på 10 begrepp vardera, en för samtliga anställda, en för samtliga 
ungdomar och en för var verksamhet för sig.   
 Slutligen sammanfördes de samtliga 16 intervjuerna i denna studie i en lista innehållande 

gemensamma begrepp, genom enskilt analysarbete. Denna lista resulterade i sju begrepp efter 
en diskussion författarna emellan om vad begreppen innehöll för komponenter, vilket visade 

sig vara samstämmigt. Begreppen fick därefter sin slutgiltiga beteckning och benämns härmed 
som komponenter (se Tabell 1). De gemensamma begreppen för grupperna och de 
gemensamma komponenterna för samtliga respondenter, kontrollerades mot 

meningskoncentreringarna från vardera intervju, innan de pekades ut som centrala.  
 

Tabell 1 
Sju genomgående komponenter 

Individanpassat 

Lärarstöd (anställd) 

Mål- och utvecklingsfokus 
Självständighet/självbestämmande 
Positiv omgivning 

Koppla intressen/integrera ämnen 
Stödjande nätverk

 
  Steg 2. Utifrån de fyra listor, innehållande cirka 20-25 begrepp vardera, från analysen i 

steg ett, skapades jämförelser mellan de fyra olika respondentgrupperna. Jämförelser gjordes 
mellan elever-ungdomar, lärare-anställda, elever-lärare och ungdomar-anställda. I dessa listor 
framträdde både gemensamma begrepp och de som skilde sig åt, i vardera jämförelse. De 

skillnader som framkom bygger på aspekter som vissa respondenter betonade och utmynnade 
i en förklarande text kring i vad skillnaderna låg, utifrån varje grupp och jämförelse. Inte alla 

respondenter betonade samma skillnader, men de skillnader som uppkom uppmärksammades. 
De fyra respondentgrupperna ställdes mot varandra i par (se Figur 1), för att synliggöra 
skillnader emellan dessa. Det valda fokus låg framförallt på att finna skillnader mellan 

verksamheterna, i och med att resterande del av analysen i denna uppsats, betonar likheter och 
gemensamma aspekter. De skillnader som framträdde i de båda jämförelserna, sammanfördes 

och tolkades. 
 
Figur 1 

Jämförelse mellan respondentgrupperna 
 

 
Not: L - lärare, A - anställd, E - elev och U - ungdom. 

 
 Steg 3. Databearbetningen i det tredje steget inleddes med att återgå till transkriberingarna 

och ett sökande efter underlag till respektive grundpelare i SDT, genom att tilldela varje sub-
tema en viss färg, för att sedan stryka under meningar som tolkades tillhöra de olika sub-
teman. De gemensamma komponenterna från steg ett kunde inte tydligt överföras till denna 
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del i analysen. Vissa komponenter kunde instämma med fler än ett sub-tema och en tolkning 

av varje komponents innehåll relaterade till dessa, blev därför för komplex. De meningar som 
valdes ut skapade meningsenheter som sedan meningskoncentrerades. Därefter tolkades dessa 

meningskoncentreringar och bildade kategorier. De kategorier som arbetades fram relaterades 
således till vardera sub-tema (se Tabell 2).  
 

Tabell 2   

Utdrag ur analys av datainsamling, relaterat till SDT 
 
 

Meningsenhet Meningskoncentrering Kategorier Sub-tema Tema 

Med friheten menar jag att det 

ska anpassas lite efter 

individens behov också 

Anpassas efter individen       

De gör ju mycket på sitt sätt  På sitt sätt Fritt och öppet     

Att ha någonting utanför 

jobbet och skolan som är kul 
Fritid som är kul     

  

Vad jag vill göra själv, inte 

vad någon annan tycker att jag 

skall göra 

Göra saker man själv vill   
  

  S 

Jag kan inte ha stöd hela tiden, 

jag måste ta tag i saker själv  
Ta tag i saker själv   Autonomi   D 

Det är ungdomen som måste få 
styra sin process 

Styra sin egen process 
Styra och 
ansvara 

    T 

Självbestämmande, att jag kan 
påverka själv 

Självbestämmande 
för egna 

processen 
    

Man påverkar själv hur 

motiverad man är 
Eget ansvar       

Det är deras väg, att nå egna 

uppsatta mål 
Sätta egna mål       

 
  

Resultat 
 

Steg 1  
 
En övergriplig analys av materialet genomfördes genom att skapa meningskoncentreringar 

och begreppslistor för varje transkribering. Dessa 16 listor, på 20-25 begrepp, förkortades och 
bildade fyra gemensamma listor för de fyra respondentgrupperna, vilka sedan sammanfördes i 

en gemensam lista för samtliga respondenter. Slutligen utarbetades en lista innehållande 7 
gemensamma begrepp, som fick utgöra de gemensamma komponenter, som var intervju 
innehöll. Dessa komponenter är: individanpassat, lärarstöd, mål- och utvecklingsfokus, 

självständighet/självbestämmande, positiv omgivning, koppla intressen/integrera ämnen och 
stödjande nätverk.  

 Individanpassat. Denna komponent är den mest framträdande och oftast återkommande, 
där samtliga respondenter trycker på vikten av individanpassning. Det innebär att det är 
viktigt att individen står i fokus, ”att förklara hur man fungerar som person för att det ska 

funka” (ungdom). Lärare och anställda skall se till individuella skillnader och ta hänsyn till 
ungdomars olika behov, förutsättningar och personligheter, ”dom borde tänka på att det inte 

bara är en stor grupp, utan att det är olika personer och personligheter” (ungdom). Individen 
bör ges frihet att själv få välja vad den vill göra och hur detta ska ske ”att man får använda 
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sina egna tankar och inte låter någon annan bestämma så mycket” (lärare). Respondenterna 

hade något skilda fokus på vad detta innefattar, men det kunde innebära olika behov av stöd, 
struktur, arbetssätt, och anpassning i den yttre miljön som lokalens utformning och 

verksamhetens uppbyggnad.   

  Lärarstöd. Denna komponent är den näst mest framträdande, och innebär att läraren skall 
se den fulla potentialen hos eleven, ”att man agerar utifrån den fulla potentialen, så man 

behandlar dom utifrån det dom skulle kunna vara” (lärare). En lärare ska inspirera, vägleda 
och uppmuntra eleven till att utvecklas, ”dom kan ge mig den här lilla knuffen, som gör att 

man blir inspirerad och få motivation till att göra det... då är inspiration och lärare samma 
sak” (elev). Dessutom genom att läraren själv är en god förebild, ”man måste nog leva lite 
mer som man lär för att vara trovärdig” (lärare). En förutsättning är att relationen präglas av 

tillit med ett genuint intresse och en rak kommunikation. En del av detta stöd innebär 
feedback och den ska bygga på konstruktiv kritik, där det positiva lyfts fram först, ”man ska 

ju alltid ge något som är bra och något som man kanske ska förbättra sig på” (elev).  

 Mål- och utvecklingsfokus. Denna komponent syftar till två aspekter som tycks utgöra 
förutsättningar för varandra. Dels att verksamheterna ska ha ungdomens utveckling i fokus 

”de själva ska sätta sitt eget mål, fokus ska ligga på eleven, vad är det han eller hon vill göra 
och bli bra på” (lärare), men också att ungdomen själv ska vilja utvecklas och lära sig nya 

saker, ”jag är själv väldigt engagerad, när jag väl sätter mig in i någonting så måste jag göra 
klart det och då måste det blir bra, alltså blir målmedveten och engagerad i bara smågrejer” 
(elev). För att kunna utvecklas är en målmedvetenhet en nödvändighet för att veta vad 

personen strävar efter. Det skapar ett syfte och en inre drivkraft, om målet är satt av individen 
själv. Det påverkar vilken grad av förväntningar som kan läggas på individen, eller som 

individen lägger på sig själv, ”man utvecklas ändå olika mycket beroende på hur höga mål 
man har, eller på hur höga förväntningar man har på sig själv” (elev).   

 Självständighet/självbestämmande. Denna komponent innebär att ungdomen styr sin egen 

process och i vilken utsträckning de väljer att engagera sig ”skolan är här för att hjälpa dig när 
du behöver det, men de är inte här för att se till dig hela tiden, utan när du behöver ha hjälpt 

med någonting får du komma och säga till” (elev). I och med detta blir tankesättet viktigt, att 
ha en positiv attityd, att ta eget ansvar och själv sätta upp ett mål, ”att tänka på vad jag vill 
göra själv, inte vad någon annan tycker att jag ska göra… tro att jag kan vara med och 

påverka” (anställd).  

  Positiv omgivning. Ungdomarna behöver omges av en öppen miljö, med en god atmosfär, 

det är viktigt att ”dom känner att det är en trygg plats, där dom kan få vara sig själva och 
känna att det är en skön atmosfär” (lärare). Det underlättar om omgivningen är motiverad och 
inspirerande, för ”visst man kan kämpa på väldigt mycket själv, men det är ju enklare om man 

har folk runtomkring sig som är motiverande” (elev).  

  Koppla intressen/integrera ämnen. Fokus skall vara på att det ungdomarna gör skall 

upplevas vara meningsfullt och intressant, ”dom måste veta att det dom håller på med 
kommer att ge någonting, att det är meningsfullt” (lärare). Vilket underlättas av en integrering 
av ämnen och att det personliga intresset kopplas till uppgiften, genom att ”hitta deras eget 

intresse i det hela, till slut vet man hur man ska koppla deras uppgifter för att det ska bli 
inspirerande och var dom hittar motivation till att göra det.” (lärare).  

  Stödjande nätverk. Denna komponent innebär att det är viktigt med stöd från omgivningen, 
som familj och vänner, att dessa bryr sig och finns där, ”det är alltid kul med en familj som 
bryr sig, som frågar vad man håller på med, som ger en stöd och… ser helheten” (elev). 

Dessutom gynnar ett gemensamt lärande och samarbete mellan ungdomarna motivationen och 
ökar engagemanget, ”det är bra att det kommer andra som kan komma på idéer... att man 

hjälps åt flera stycken” (elev). 
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Steg 2  
 
Det analysarbete som utförts i steg ett, utgjorde en grund för steg två. Listorna med begrepp 

från varje respondentgrupp användes i detta steg för att urskilja det som är gemensamt från 
det som skiljer. Jämförelserna grupperna emellan genomfördes mellan elever-ungdomar, 

lärare-anställda, elever-lärare och ungdomar-anställda, för att säkerhetsställa att ingen 
information försvann. Sedan ställdes skillnader verksamheterna emellan mot varandra, men 
även skillnader inom verksamheterna, för att hålla ordning på vem som sagt vad. I denna del 

av analysen ligger tonvikt på att lyfta fram skillnader i värderingar, attityder och arbetssätt 
mellan verksamheterna, då de mest framträdande skillnaderna kunde återfinnas mellan 

verksamheterna och inte inom dessa. De olika respondentgrupperna betonar olika saker, men 
inom en verksamhet talades det om samma sak som kunde ta sig uttryck olika.  
  Generella skillnader mellan verksamheterna. Den gymnasiala friskolans samtliga 

respondenter, lyfte konstruktiv kritik och menade att den ska komma ofta och snabbt. Det är 
en självklarhet att konstruktiv kritik är en del i lärarstödet och utgör en förutsättning för 

utveckling, ”feedback är oerhört viktigt, att det ges i det vardagliga samtalet, så dom inte 
känner att dom blir bedömda, det ska göras på rätt sätt och inte säga att något är bra, om det 
inte är det” (lärare). De lyfte fram hur viktigt det är med en positiv omgivning, med en glad 

atmosfär och upplyftande vardagliga konversationer, ”det måste finnas relationskompetens. 
Här krävs det nog en riktig, genuin relation tror jag” (lärare). De betonade att det är positivt 

att lärarna inte har ett personalrum, utan att de interagerar med eleverna hela dagarna, ”man 
kan sitta med lärarna och diskutera i skolan eftersom de inte själva har ett lärarrum… och du 
får hjälp när du behöver det.” (elev).    

 Samtliga respondenter på ungdomsverksamheten, menade på att en hög grad av 
självbestämmande är viktigt, ”det är ju grunden till att få vem som helst till att drivas framåt... 
ju högre grad av självbestämmande som finns med, att jag kan påverka själv, ju lättare blir 

processen framåt” (anställd). De arbetar med konstruktiv kritik, men menade att det är viktigt 
att tilliten i relationen är uppbyggd innan det går att prata om förväntningar, mål eller en 

utvärdering i någon form, ”man kan absolut sätta upp förväntningar… men till att börja med 
så tror jag det är att ta sig tid att lyssna på vad dom vill, att man skapar förtroende” (anställd). 
Detta då krav och måsten var något ungdomarna upplevde fanns i för hög grad och dessa 

behöver skalas bort först, ”det är pressen som jag inte klarar av” (ungdom).  

 Den gymnasiala friskolan. Eleverna på den gymnasiala friskolan kände att de kunde hämta 

motivation från att integrera sina intressen med skolämnena, ”när man sitter och kollar på en 
film som är väldigt inspirerande, eller som har liknande tema som det vi håller på med, så får 
jag ganska lätt ihop motivationen” (elev). De kunde se hur något hängde ihop och sedan 

arbeta sig vidare. Det uttrycktes behövas finnas en frihet, med avseende på att det är 
individanpassat.  Vilket kunde yttra sig i arbetssättet och i att integrera ämnen kopplat till 

deras intressen eller val av inriktning, ”jag vill kunna ha förutsättningarna på skolan… och 
eftersom jag går den här linjen så ger det mig motivation att de tror på min idé... och då får jag 
göra de grejerna inom de ämnena det behövs” (elev). De menade på att det är nyttigt och 

utvecklande med grupparbeten, att lära av varandra och att bolla idéer, ”det är ganska skönt 
att jobba i grupp ibland… att komma på olika idéer och bolla tillsammans, för då blir 

resultatet också oftast bättre” (elev). Eleverna uttryckte att de kände sig sedda och att någon 
trodde på dem, när någon hade höga förväntningar på dem. Det kan dock övergå i stress, ”det 
kan göra en både väldigt stressad och väldigt motiverad” (elev).  

 Lärarna på gymnasieskolan pratade om tydliga mål och vikten av att kunna lära sig klara 
av deadlines. Det är delvis viktigt att ha höga förväntningar på eleverna, att ta ”egna initiativ, 

att vara självständig… och att kunna slutföra saker, inom givna ramar och deadlines” (lärare). 
De betonade prestation och ansvar för en utveckling framåt. Detta betyder dock inte att de 
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betonar prestation, i den bemärkelsen att det definierar elevens värde, som betyg kan göra, 

utan att de känner ansvar att förbereda eleverna inför verkligheten. De anpassar i den mån det 
går för att minska pressen, ”vi ska förbereda våra ungdomar till det här samhället, men det 

skapar verklighetsuppfattningar också, att dom vet vad som väntar dom och att dom vet vad 
samhället kommer att kräva av dom” (lärare).  

  Ungdomsverksamheten. Ungdomarna på den kommunala ungdomsverksamheten menade 

på att deras fritidsintressen var viktiga för att kunna koppla av från alla måsten och hitta ny 
energi, ”fritiden är inte så pressat, det gör man för att det är kul, skolan är mer ett måste” 

(ungdom). Det skall även finnas frihet överlag, så ungdomen själv kan välja vad den ska göra, 
”det verkade kul, då ville jag bara fortsätta med det” (ungdom) och dessutom på egna villkor, 
”ber jag om hjälp, så vill jag ha hjälp men annars behöver dom inte lägga sig i” (ungdom).    

 De anställda på ungdomsverksamheten betonade självständighet i form av ungdomens 
egen utveckling och hur den styr sin process fritt, ”det är ungdomen som måste få styra sin 

process” (anställd). De arbetar mer med att hitta den inre motivationen till något, än just 
studier, prestation och måsten, ”vi arbetar inte med måsten” (anställd). Motivation till 
sysselsättning skapas inte genom höga förväntningar, utan istället genom att försöka hitta 

något som känns meningsfullt för individen i fråga, ”ska jag göra något... och en längre tid 
framåt, så behöver jag känna att det känns rätt för mig, att jag vill det” (anställd). Dessutom 

skall lagom stöd ges, så att det inte tar en negativ riktning, ”det är olika hur mycket stöd de 
har, hur mycket stöd de vill ha, tror sig behöva. Man ska inte ta ifrån någon sådana förmågor 
heller.” (anställd). 

 Sammanfattningsvis har några generella skillnader framträdit mellan verksamheterna. 
Dessa skiljer sig inte åt anmärkningsvärt, men visar på att de två verksamheterna arbetar 

utifrån olika utgångspunkter i motivationsarbetet.   
Den gymnasiala friskolan betonar vikten av konstruktiv kritik och en positiv omgivning med 
en ständigt pågående interaktion med eleverna under skoldagen. Eleverna lyfter särskilt 

integrerandet av intressen och ämnen, frihet genom individanpassning, utveckling genom 
samarbeten, samt att någon tror på dem. Lärarna poängterar att höga förväntningar och ett 

eget ansvar, hjälper eleverna att nå mål och att klara av deadlines. 
Ungdomsverksamheten betonar fram betydelsen av en hög grad av självbestämmande och en 
tillitsfull relation.  Ungdomarna lyfter vikten av att få möjlighet att välja vad de vill göra och 

på sina egna villkor. Den anställda fokuserar på ungdomarnas självständighet och ger dem 
lagom nivå av stöd, för att låta dem styra sin process själva och i sin egen takt. De uppmuntras 

att hitta något de själva upplever vara meningsfullt.  
 
 

Steg 3 

 

I detta steg i analysen, relaterades materialet till Self-Determination theory. De gemensamma 
komponenterna från steg ett kunde inte direkt överföras till steg tre, dock kunde de relateras 
till autonomi, kompetens och samhörighet. Flera av dessa komponenter tangerade två av dessa 

grundpelare eller sub-teman. Därför inleddes steg tre med en återgång till transkriberingarna, 
för att tematisera dessa och bilda kategorier, utifrån stegets sub-teman. Autonomi, innehåller 

kategorierna fritt och öppet samt styra och ansvara för egna processen. Kompetens innefattar 
strävan mot utveckling, lärarstöd, bygga upp kunskaper och färdigheter, målmedvetenhet, 
balans mellan kompetens och svårighetsgrad samt konstruktiv kritik. Samhörighet innehåller 

kategorierna min önskan och vilja är viktig, känna tillit till sin omgivning och känna sig 
värdefull, stödja varandra och samarbeta, samt positivt påverka varandra. 

  Autonomi. Inom autonomi finns två framträdande kategorier. För det första, att det ska vara 
fritt och öppet, det vill säga att det skall finnas förutsättningar för att ungdomen skall kunna 
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göra det den själv vill. Den andra kategorin, innebär att ungdomen skall styra och ansvara för 

sin egen process. Med process menas strävan mot utveckling, dels för den personliga 
aspekten, och dels för kunskap och kompetens. Frihet att kunna påverka sin egen situation, är 

en förutsättning för en hög grad av autonom motivation.   

 Fritt och öppet innefattar, en anpassning efter ungdomars behov och möjlighet att göra 
saker på sitt sätt, ”det spelar ingen roll hur man gör det, utan att man gör det på sitt egna sätt” 

(elev), att ungdomar gör saker för att de själva vill, ”vad jag vill göra själv, inte vad någon 
annan tycker att jag ska göra” (anställd). Dessutom betonas vikten av att göra andra roliga och 

intressanta saker på fritiden, för att få ny energi till studier eller sysselsättning, ”det är skönt att 
ibland få lite avkoppling från skolämnet… när det är fritid så är det fritid” (elev).   

 Styra och ansvara för egna processen, innefattar att ta eget ansvar.  En av lärarna menade 

att det är fördelaktigt att låta dem arbeta under egna villkor, ”ge dem tillit, ge dom ansvar, låt 
dom jobba som dom vill, utan dom här begränsningarna som finns” (lärare). Det är av stor 

betydelse för den autonoma motivationen att ungdomarna har ett självbestämmande, ”för att 
det ska bli äkta motivation och för att det ska bli varaktigt, så behöver ungdomen själv vilja 
vara med i processen” (anställd). De bör även sätta upp egna mål, ”jag är en ganska 

individuell person och har stora mål för mig själv, och är mån om att lyckas” (elev).   

  Kompetens. Det har ur kompetens framkommit sex kategorier. Där den första, strävan mot 

utveckling, visar på att det är själva utvecklingen i sig som är viktig och inte att utföra saker 
enbart för prestationens skull. Det är snarare en mer djupgående personlig process inom 
individer, ”vi begränsar dom inte genom att prata om betyg eller att prata om olika prov eller 

mätningar, utan vikten läggs vid själva arbetet och helheten” (lärare). Det är av vikt att lärare 
eller vuxna uppmärksammar framsteg för att tydliggöra ungdomens egen utveckling och att 

de fokuserar på det som är positivt i en situation, ”att man inte ser allt som ett misslyckande 
utan att man har lärt sig något nytt… att tro på dom och vara positiv” (anställd).  

 Med den andra kategorin, lärarstöd, betonas betydelsen av stöd i form av att uppmuntra 

kreativitet och problemlösning, ”att hjälpa dem att hitta vägar att lösa saker och ting på” 
(lärare). Det är även viktigt att finna balansen mellan tillit och krav, ”det är som sagt den här 

balansen mellan tillit och samtidigt krav. De vill bli sedda men samtidigt få cred för att dom 
är vuxna och kan klara sig själva” (lärare).  Det är väsentligt att lärarna och andra tar sig tid 
till att lyssna på ungdomarna, ”det är viktigt att ha lärare som peppar en, att också ha folk som 

lyssnar på en” (elev).   

 Bygga upp kunskaper och färdigheter, som är den tredje kategorin, inriktas mot att det är 

givande när det sker ett ömsesidigt lärande vuxna och ungdomar emellan, ”det känns som att 
man lär ihop med eleverna, jag kan inte allt hela tiden heller” (lärare). Dessutom att de 
färdigheter, egenskaper och kunskaper en person besitter tas till vara och byggs vidare på, 

”alla har talanger och färdigheter, sen får vi bygga på det som de är duktiga på” (anställd). Det 
är motiverande att lära sig hur något ska utföras och hur saker fungerar, ”jag känner mig trygg 

när jag får hjälp dom första stegen, för att få förståelse för hur man ska göra” (ungdom).  

 Den fjärde kategorin, målmedvetenhet, syftar till att det finns en meningsfullhet i att ha 
egna mål och att ha framförhållning, ”det viktigaste är… att ha något att sträva efter och om 

man ser att det går att bli bättre, då vill man ju nå det där målet” (elev). Kunskap ses som 
något viktigt och inhämtas lättast när något är roligt och intressant, då är engagemanget som 

högst, ”de vet att vi lär oss genom att ha kul, så då gör dem det på ett sätt så jag lär mig bättre 
och det är lättare” (elev).  

 I den femte kategorin, balans mellan kompetens & svårighetsgrad, ligger fokus på att en 

uppgift ska vara utmanande men samtidigt inte för svår. ”Största motivationen är att jag vill 
kunna göra likadant som den där personen, kanske ännu bättre… men det tar tid att komma dit 

och det är det som får mig att vilja jobba med det” (elev). Ungdomarna tycker att det är kul 
när de upplever sig vara kunniga i det de gör, ”ju mer jag kan om ämnet, och jag tycker att det 
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är kul, då blir det lättare gjort” (ungdom). Ibland tycks det kunna uppstå en balans som ger en 

kick, ”då får jag den här kicken... det här måste jag klara av och kanske släpper allt” (elev), 
eller annorlunda uttryckt, ”surfaren som bara glider på vågen i 5 timmar, utan att ha tänkt på 

vad den har gjort” (anställd).  

 Den sjätte och sista kategorin, konstruktiv kritik, innefattar vikten av att eleven först får 
positiv feedback på det den gör. För att sedan få veta vad som behöver förbättras, för att 

kunna ta sig vidare och utvecklas, ”man behöver både ris och ros. Har man gjort något bra, då 
ska man få beröm för det stärker en själv, att då kunna fortsätta vilja göra bra ifrån sig på prov 

och så” (ungdom). Det är användbart för framtiden att kunna jämföra sitt eget arbete med det 
som gjorts tidigare, eller att jämföra med andras arbeten, ”vi jämförde hans arbete med några 
andras… och då kände han, men fasen jag gör kanske ett bra jobb ändå” (lärare). Belöningar 

är även något som kan vara motiverande, men inte i för stor utsträckning, ”de kan göra att 
man blir mer peppad... men att det är då och då och inte hela tiden, för då är det ingen big deal 

längre” (ungdom).  

  Samhörighet. Samhörighet, mynnade ut i fyra huvudsakliga kategorier, dessa fyra 
innefattar att min vilja och önskan är viktig, att känna tillit till sin omgivning och känna sig 

värdefull, att stödja varandra och samarbeta, och slutligen att positivt påverka varandra.  

 Den första kategorin, att min önskan och vilja är viktig, innebär att hitta engagemang till 

något, ”att hitta lågan... det handlar om ungdomen, vad den vill göra” (anställd). Dessutom 
genom att individen är i fokus, ”jag ser ju ungdomar som individer, vi har rätt mycket 
individanpassning” (lärare).  

 Den andra kategorin, visar på vikten av att känna tillit till sin omgivning och känna sig 
värdefull. En av eleverna på friskolan, menade att det underlättar ”om du har en lärare som 

bryr sig och undrar hur det går och är lite som en kompis” (elev). En lärare pekade på vikten 
av ett genuint intresse, ”det gäller nog att man är med dom och att vara genuint intresserad av 
dom och deras utveckling” (lärare), då tilliten är avgörande för att kunna nå fram till 

ungdomen. Det kunde upplevas vara viktigt att få godkänt av andra, ”det är klart att det 
underlättar ju processen och så, om man känner att omgivningen med föräldrar med flera, att 

dem tror på en och att man har ett slags okejande, att göra det här som jag vill nu” (anställd).  

 Den tredje kategorin, att stödja varandra och samarbeta, är en viktig del för motivationen, 
kanske särskilt i skolan. Det kan behövas stöd i att organisera och planera till en början, 

”pappa lär mig att planera upp grejer, så jag blir lika motiverad på allting, det är en process 
som håller på” (elev). Samarbete ungdomarna emellan gynnar också motivationen, ”vi hjälper 

varandra om vi behöver hjälp och så” (ungdom). Eleverna har dock menat på att för mycket 
stöd kan sänka motivationen ”ibland vill jag vara för mig själv... och då kan det vara ganska 
jobbigt när kompisar vill hjälpa en fastän man inte vill, då tappar jag istället motivationen till 

mina arbeten” (elev).  

 Den sista kategorin, att positivt påverka varandra, innebär att det underlättar ungdomarnas 

motivation om de har ”människor runt omkring sig som tänker lite likadant, alltså som vill 
uppnå, som vill komma någonstans, inom det de har valt att göra” (lärare). Det är även 
väsentligt med en positiv attityd, ”jag är ganska positiv själv, jag vill helst ha positiva 

människor i mitt liv som fortsätter vara nyfikna” (elev). 
 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som främjar motivation till studier eller 
sysselsättning hos ungdomar. Totalt genomfördes 16 intervjuer hos två verksamheter belägna 

i Mellansverige, en kommunal ungdomsverksamhet och en gymnasial friskola med en 
medieinriktning. Intervjuerna fördelades jämnt mellan anställda och ungdomar på 
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ungdomsverksamheten, samt lärare och elever på den gymnasiala friskolan. Analysen av 

intervjumaterialet bearbetades i tre steg. Dels genom att söka gemensamma komponenter i 
steg ett. Dels genom att kartlägga skillnader mellan framförallt verksamheterna, i steg två. 

Slutligen relaterades respondenternas utsagor till en etablerad motivationsteori i steg tre.  
 Analysen i steg ett utmynnade i sju gemensamma komponenter: individanpassat, lärarstöd, 
mål- och utvecklingsfokus, självständighet/självbestämmande, positiv omgivning, koppla 

intressen/integrera ämnen och stödjande nätverk.  
Steg två i analysen visade på några framträdande skillnader mellan verksamheterna, som 

framförallt har sin grund i deras olika utgångspunkter i sina motivationsarbeten. De främsta 
skillnaderna innefattar olika sätt att se på förväntningar, målsättningar och hur lång tid 
processen får ta. Den gymnasiala friskolan betonar vikten av elevernas egen utveckling 

genom att kunna integrera ämnen och intressen, samt att de ska få lära sig klara av deadlines. 
Ungdomsverksamheten betonar vikten av att ungdomarna ska få styra sin egen process och att 

det får ta den tid det tar.  
Steg ett kunde i andra formuleringar relateras till steg tre och de tre grundbehoven inom Self-
determination theory: autonomi, kompetens och samhörighet, vilka har visat sig ha betydelse 

för ungdomars motivation till studier eller annan sysselsättning (Niemiec & Ryan, 2009). 
Kategorier arbetades fram för de tre sub-teman under temat SDT. Sub-temat autonomi, 

innehåller kategorierna fritt och öppet samt styra och ansvara för egna processen. Kompetens 
innefattar strävan mot utveckling, lärarstöd, bygga upp kunskaper och färdigheter, 
målmedvetenhet, balans mellan kompetens och svårighetsgrad samt konstruktiv 

kritik. Samhörighet innehåller kategorierna min önskan och vilja är viktig, känna tillit till sin 
omgivning och känna sig värdefull, stödja varandra och samarbeta, samt positivt påverka 

varandra. 
 De två frågeställningar som utformades efter datainsamlingen var om det fanns 
gemensamma komponenter som går att relatera till SDT och om det fanns skillnader 

verksamheterna emellan som står utanför SDT. Svaret som framkommit på den förra, är att 
det har visat sig finnas sju gemensamma komponenter som kan tänkas främja motivationen 

hos ungdomar i gymnasieålder. Dessa komponenter kan relateras till SDT då de kan kopplas 
samman med innebörden av grundpelarna autonomi, kompetens och samhörighet. Svaret på 
den senare, är att de skillnader som framkommit mellan verksamheterna var att, eftersom de 

har olika uppdrag så har de olika förutsättningar och därmed olika sätt att arbeta. Den 
kommunala ungdomsverksamhetens uppdrag är att möta ungdomen på den motivationsnivå 

den befinner sig och hjälpa dem hitta en meningsfull sysselsättning. Den gymnasiala 
friskolans uppdrag är att utbilda och förbereda elever för sitt framtida yrkesliv och har därmed 
även styrdokument att följa. De båda verksamheterna arbetar för att ge stöd för vad autonomi, 

kompetens och samhörighet innebär, men har olika förutsättningar att göra detta. Inom SDT 
varierar motivation i vilken grad den är autonom, med andra ord huruvida den är inre eller 

yttre, innefattar en känsla av valmöjlighet eller styrs av yttre kontroll (Ryan & Deci, 2000c)I 
detta avseende kan skillnaden förklaras med hjälp av SDT, då den levererar förklaringar hos 
individen i flera led. Yttre faktorer som verksamhetens uppdrag, målgrupp och ekonomiska 

förutsättningar, skulle på så sätt kunna räknas som att stå utanför denna teori.    

 

 

Främjande av en inre motivation 
 

När den inre motivationen är låg får yttre faktorer en större roll. Sysselsättning handlar då mer 
om att göra något som är kul för stunden, men utan ett tydligt mål (Ryan & Deci, 2001). Det 

kan tänkas att ungdomen i större utsträckning då blir mer beroende av hjälp, stöd och 
uppmuntran. Belöningar är en annan form av påverkan som kan vara fördelaktigt för 
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motivation på kort sikt, men som samtidigt kan minska elevernas autonomi och inre 

motivation (Cameron et al., 2005; Ryan & Deci, 2000c). Medan ungdomarna själva betonar 
att det räcker med att stödet finns där när det efterfrågas, nämns inte detta av de anställda. Det 

kan tänkas att för mycket betoning på stöd kan kväva elevernas autonomi, då studier (Ryan & 
Deci, 2000c; Vallerand et al., 1997) har visat att den kan sänkas av yttre faktorer som kontroll 
eller belöningar. Dessa sänker då kreativiteten och försämrar problemlösningsförmågan, samt 

att den inre motivationen försvagas (Ryan & Deci, 2000c). Ungdomar behöver utrymme att 
tänka själva, vilket är en form av självbestämmande och är en del i autonomin. Det har visat 

sig att stöd är väsentligt för en individs motivation (Jacobsen & Hofmann, 1997; Learner & 
Kruger, 1997; Skinner et al., 1990; Wentzel, 1997; Wong et al., 2002), att få känna sig 
värdefull och att den egna viljan behandlas som viktig. Det är även av betydelse att en individ 

har människor i sin omgivning som har en positiv inverkan. Därför kan en öppenhet i den 
omgivande miljön komma att behöva uppmuntras och ett utvecklande av relationer 

underlättas. Detta skulle kunna innebära att ett skifte är gynnsamt, från fokus på prestation till 
individ och relation. 

  Höga förväntningar kan innebära något positivt, om motivation till den specifika 

sysselsättningen redan finns där(Walkey et al., 2013). Om dessa höga förväntningar förmedlas 
av andra, kan det upplevas som ett måste, kravfyllt och innebära en stress, vilket kan få en 

motsatt effekt och leda till att ungdomen tappar lusten. Lärarna på friskolan menar att deras 
förväntningar i och för sig är höga, men de kräver inte att eleverna skall vara perfekta eller 
kunna prestera helt själva. De uppmuntrar samarbete och en öppen kommunikation och ser 

individen för vad den skulle kunna vara, då de tror att alla har möjligheten att bli väldigt bra 
på det de gör. Studier (Trouilloud et al., 2002; Walkey et al., 2013) har visat att höga 

förväntningar är positivt för akademiska prestationer, genom att lärarna ser elevers potential 
och tror på dem. Detta kan kopplas till inlärningsmål ur målorienteringsteorin (Deci & Ryan, 
2000c; Dweck, 1986; Dweck & Leggett, 1988), genom att det inte bör vara fokus på betyg, 

utan att mål skall bygga på kunskapen och utveckling, där den konstruktiva kritiken utgör 
både ett stöd och en förutsättning. Om det läggs för mycket betoning på prestationsmål, i 

kombination med att eleverna inte upplever att lärarna bryr sig om dem eller inte har ett 
genuint intresse, kan detta leda till ett bristande engagemang hos eleven (Rotgans & Schmidt, 
2011; Walkey et al., 2013). De kan rent av vilja hoppa av skolan, vid för mycket kontroll som 

försvagar upplevelsen av självbestämmande (Vallerand et al., 1997). När utrymme istället 
skapas för egna reflektioner och när balans mellan kompetens och svårighetsgrad infinner sig, 

kan en individ bli så fokuserad och målmedveten att den tappar tidsuppfattningen. Vilket kan 
relateras till Flow-teorin (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Ullén et al., 2012), då den 
betonar tillståndet av optimal inre motivation och en sann känsla av kompetens. Det kan 

tänkas att det är svårt för dagens skola att få en balans gällande svårighetsgrad och 
kompetens, när förutsättningar inte finns. På den gymnasiala friskolan har inte lärarna något 

personalrum, vilket innebär en ständig interaktion med eleverna. På detta sätt får lärarna, kan 
hända, en större insikt i vad eleverna behöver, då de kan lära känna dem bättre. De kan då 
också på ett enklare sätt individanpassa arbetssättet och undervisningen. Hos elever som trivs, 

skulle ett större engagemang vara möjligt att väcka, att utveckla sina kunskaper och 
färdigheter, vilket kan stimulera den inre motivationen.    

 För individens välbefinnande behöver uppgiften upplevas meningsfull, att det finns ett 
tydligt mål samt vetskap om det gynnar ungdomen själv, enligt en lärare på den gymnasiala 
friskolan. På den gymnasiala friskolan framhävs självbestämmande och frihet genom 

anpassning vara betydelsefullt.  

Eleverna på friskolan betonar att de kan ges möjlighet att skifta fokus när de kör fast och ägna 

sig åt något annat en stund. Det är även viktigt med stöd från lärare, genom att få hjälp att 
strukturera upp sitt arbete, anpassat till situationen. För att mål skall nås behöver de sättas av 
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ungdomen själv, vilket uppkommer ur egna idéer, en fördjupad förståelse för sin egen 

kapacitet, frihet och samtidigt genom att få det stöd som efterfrågas. Framförhållning och ett 
mål att sträva mot, är av stor betydelse för individens självbestämmande och således den inre 

motivationen (Ryan & Deci, 2000a). Det kan även tänkas att, om individuella skillnader inte 
tas hänsyn till, kan ungdomarnas engagemang förminskas och det kan göra att de tappar 
intresset för utveckling (Ryan & Deci, 2001). Ungdomsverksamheten arbetar därför med att 

hitta gnistan, det som ungdomen är intresserad av att göra och de tar samtidigt hänsyn till de 
individuella skillnaderna gällande behov, förutsättningar och personlighet.  

 På ungdomsverksamheten menar de anställda att det får ta den tid det tar, att ungdomarna 
måste få skapa sina egna målsättningar och styra sin egen process, något de själva vill uppnå  
och som handlar om deras egna drömmar. Målsättningar inom skolan handlar mycket om att 

nå mål som står i styrdokumenten. Därför arbetar friskolan med att integrera ämnen, skapa 
projekt som kan vävas samman med elevens intresse, dels genom programvalet, men också 

genom egna intressen, för en större förståelse. Detta skapar en helhetsförståelse och gör det 
meningsfullt och upplevs fylla en funktion, som är användbart för det framtida yrkeslivet, 
enligt friskolans personal. Det ger en verklighetsuppfattning och verktyg för att hantera 

dagens samhälle. 
 

 

Metoddiskussion 
 
De brister denna studie kan innehålla, är dels angående urvalet. De två utvalda 
verksamheterna, är inriktade på speciella områden och är därför inte nödvändigtvis 

representativa. Urvalet är grundat på önskemål om variation med avseende på kön, 
sysselsättning och ålder. Verksamheterna tillgodosåg dessa önskemål, men de valde själva ut 
de respondenter som de ansåg vara representativa, eller tillgängliga för denna studie. Detta 

kan tänkas vara fördelaktigt, då studien belyser de positiva aspekterna och eftersom en 
grundförutsättning är att respondenter frivilligt vill delta, för att nå djup i intervjuerna. Dock 

kan både den interna och den externa generaliserbarheten sänkas av dessa brister. Syftet med 
studien är att hitta intressanta aspekter och det som är gemensamt för motivation som process 
och inte att kunna generalisera. Därför skulle resultatet kunna gälla andra grupper av 

ungdomar, då fokus ligger på processen i sig och inte på individuella skillnader.   

 Förberedelserna av och utformandet av intervjuguiderna var influerade av de teorier och 

samverkande faktorer som författarna bedömde vara relevanta. Den förförståelse som 
författarna hade kring skolans motivationsarbete, kan ha påverkat följdfrågorna och således ha 
inverkat på de data som framkom och även på arbetet i analysen. Belägg för att 

intervjuguiderna täcker det undersökta området kan ifrågasättas, då dessa dels kan ha varit 
icke-kompletta och dels för att de var semistrukturella och anpassades efter situationen. Det 

kan även ha varit gynnsamt, då en för styrd intervju kan störa både klimatet och hindra 
respondenten från att tala om det den själv värderar vara relevant. Påverkan som kan ha 
funnits på respondenterna kan ha bidragit till att de inte ville öppna sig, av oro kring hantering 

av konfidentialitet och konsekvenser för den enskilde, eller av att de kommit från ämnet. 
Detta förebyggdes genom att inleda med information och frågor, småprat och genom ett icke-

värderande, intresserat, uppmuntrande förhållningsätt och genom att använda intervjuguiden 
som underlag.   

 I analysarbetet kan en påverkan författarna sinsemellan föreligga, i form av att anamma 

den andres tankar och idéer, utan att på djupet resonera kring sin egen uppfattning och 
tolkning. För att motverka denna typ av problematik, genomfördes det inledande analysarbetet 

separat i steg ett. De gemensamma komponenter som togs fram för varje respondentgrupp 
sammanfördes sedan under gemensamma resonemang kring begreppens betydelse och 
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innehåll. I steg två togs de gemensamma begreppen och de avvikande aspekterna fram enskilt, 

för att sedan sammanföras under diskussioner kring likheter och smärre skillnader. De 
skillnader som framkom mellan de separata analyserna innehöll enstaka skillnader i 

benämning, men som under diskussioner framkom innehålla samma innehåll. I steg tre 
relaterades materialet till Self-determination theory. Detta genom författarnas enskilda 
tematisering av samtliga transkriberingar från de intervjuer de själva genomfört.  

Sammantaget innebär detta att analysen i samtliga steg genomfördes självständigt, genom två 
författares tolkning av innehållet i de kortare listorna av begrepp och därmed två separata 

tolkningar av materialet. Resultatet har därmed framkommit genom självständigt arbete, men 
med genomsamma resonemang kring tolkningarna. Två personer som har arbetat med 
motivationsarbete med barn och ungdomar blev dessutom tillfrågade och läste igenom de 

gemensamma komponenterna. De var eniga om att de täckte faktorer kring ungdomars 
motivation på ett bra sätt. Sammanfattningsvis kan det dock innebära att eftersom inte fler 

personer tittat på materialet, kan alternativa tolkningar kunna komma att leda till andra 
förklaringar.   
 

 

Slutsats  
 
Det som är intressant i denna studie, är att den baseras på undersökningen av två 

verksamheter som lyckats bra i sina motivationsarbeten, med ett icke-traditionellt arbetssätt. 
 De gemensamma komponenterna och kategorier som uppkommit ur analysen i steg ett, 
tycks vara något som är genomgående för ungdomar oavsett sysselsättning. Oberoende av var 

ungdomen befinner sig i motivationsprocessen, lyfter de båda verksamheterna fram samma 
faktorer som viktiga, även om det tar sig olika uttryck. Dessa komponenter kan därför komma 
att bli intressant att ta hänsyn till i framtida studier om ungdomars motivation och i sin tur för 

tänkbara förhållningssätt till motivationsarbete med ungdomar i skolan. De tre grundpelarna i 
SDT: autonomi, kompetens och samhörighet, har i steg tre även de visat sig ha stor betydelse. 

En samverkan mellan dessa utgör grunden för motivation till ett kunskapsinhämtande och en 
fördjupad förståelse hos ungdomen. Steg två visade på huvudsakliga skillnader 
verksamheterna emellan, i form av olika utgångspunkt i motivationsarbetet med ungdomarna. 

De sub-teman som ur temat SDT behandlas i steg tre, kan relateras till det respondenterna 
betonar vara av vikt för deras motivation till studier eller sysselsättning. I vilken grad och 

form autonomi, kompetens och samhörighet finns, har med verksamhetens förutsättningar att 
göra. I och med att verksamheterna har olika uppdrag och arbetar med olika grupper av 
ungdomar, har de även olika förutsättningar. Dessa skillnader visar steg två i analysen. 

 Verksamheterna tycks ha olika fokus och förhållningssätt till motivationsarbete med 
ungdomarna. Det kan ha att göra med att de har olika förutsättningar vad gäller resurser och 

tidsramar, vilket påverkar målsättningar och synen på ungdomens egen utveckling. De mer 
framträdande av dessa skillnader kan tolkas vara en spegling av att elever och anställda är 
påverkade av den kultur som präglar själva arbetssättet, och därmed skulle kunna förklara 

varför inga större skillnader mellan ungdomar och anställda inom samma verksamhet 
framstod. En möjlig förklaring till detta är internaliseringsprocessen, inom samhörighet (Deci 

& Ryan, 2000b), som innebär att individer omedvetet tar till sig andras värderingar. Det vill 
säga att lärarna förmedlar skolans förhållningssätt till eleverna, som de anammar, likt hur de 
anställda kan tänkas ha inflytande på ungdomarna från ungdomsverksamheten.  

Ungdomsverksamheten poängterar vikten av en hög grad av självbestämmande och en 
tillitsfull relation. De kan sedan skräddarsy en utbildning som kan leda till jobb för varje 

ungdom som är inskriven där. Den gymnasiala friskolan har däremot vissa begränsningar i 
och med att de har styrdokument att följa, men kan integrera ämnen och intressen på ett sätt 
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de anser vara passande. Det blir möjligt tack vare att eleverna på friskolan läser program som 

är utformade efter specifika hobbys och intressen. Lärarna interagerar med eleverna under 
hela arbetsdagen och kan på så sätt ge dem kontinuerlig feedback, vilket är förmånligt för 

elevernas inre motivation.  
Nivån på förväntningar som läggs på ungdomen skiljer sig även åt mellan verksamheterna, 
vilket kan förklaras genom vilken grad ungdomens motivation är autonom. Vid en yttre 

motivation som kräver en hög grad av yttre kontroll, kan höga förväntningar upplevas som en 
belastning (Ryan & Deci, 2000a). Om motivationen istället kommer inifrån, kan höga 

förväntningar driva ungdomen till att nå sin fulla potential. Detta på grund av att vad läraren 
tror och förväntar sig av eleven, gör att eleven bekräftar den förväntningen (Trouilloud et al., 
2002). 

 Sammantaget visar alla de tre stegen på att det finns vissa förutsättningar som utgör en 
grund för främjandet av motivation hos en ungdom, oavsett hur skolan eller verksamheten ser 

ut. De skillnader som finns mellan verksamheter, påverkar i hur hög grad den kan ge utrymme 
för stöd till autonomi, kompetens och samhörighet. Den största utmaningen blir kanske 
framförallt för den kommunala skolan, som inte kan styra sin egen verksamhet i samma 

utsträckning. Det skulle enligt Niemiec och Ryan (2009) gynna elever i ett klassrum om 
utrymme för autonomi, kompetens, och samhörighet skapades, då det bidrar till en ökad inre 

motivation. 
 Dagens skola kan tänkas behöva sträva efter ett mer öppet klimat, där kontakten lärare och 
elever emellan ses mer som ett samarbete, där relationen står i fokus. Genom detta skulle en 

annan form av individanpassning bli möjlig. Skolans värld kan dessutom komma att behöva 
genomgå radikala förändringar i sin struktur, vilket en av lärarna på friskolan menar på: 

Då kanske vi inte skulle ha dom här begränsningarna som vi har, utan den kanske 
skulle se väldigt annorlunda ut, vi kanske inte ens skulle ha dom ämnesindelningarna 
som vi har, vi skulle ha helt andra ämnen… att man ska ifrågasätta hur skolan fungerar 

och vad den är till för. (lärare) 
Ett nytt förhållningssätt i skolan, där en omvärdering av vad den kan komma att vara till för, 

kan öppna upp för möjligheter att skapa förutsättningar till hantering av ett ständigt 
föränderligt och individualiserat samhälle, där den egna drivkraften aldrig tidigare varit så 
viktig. Dock kan det komma att bli en utmaning för den kommunala skolan att kunna 

integrera ämnen och koppla dessa till var individs speciella intressen. Utmaningen kan tänkas 
bli som störst att åstadkomma inom de teoretiska programmen.  

I en framtida longitudinell studie skulle en testverksamhet kunna bli intressant att studera, där 
en kommunal skolas pedagogik då skulle utformas efter grundpelarna inom SDT: autonomi, 
kompetens och samhörighet. Dynamiken på skolan skulle influeras av denna förändring och 

således kunna studeras. Detta genom ett integrerande av ämnen och genom personalens och 
elevernas ständiga samverkan, under vissa premisser, att lokalerna är delade och ett 

personalrum saknas.  En utvärdering av en sådan verksamhet kan ge en fingervisning om hur 
framtidens skola kan komma behöva utformas. 
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