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Unaccompanied refugee children's motivation toward school and work 

-” Everyday mankind moves one step forward, and it is through knowledge that this is 

achieved.” Abbe 

Author: Elin Fredriksson och Helen Larsson  

Antal ord: 17 078 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to examine motivation in studies and/or work among 

unaccompanied adolescents who received asylum in Sweden. We have examined how six 

unaccompanied refugee boys’ ages 15-18 years describe their motivation, regarding both 

current studies and their potential future studies or work. We have attempted to capture the 

children’s stories about what the factors are that increase or decrease their motivation through 

qualitative research interviews. The children, who participated in the study, are all living on 

an accommodation for unaccompanied refugee children. We have analyzed the collected and 

transcribed material by utilizing two separate theories: Maslow’s hierarchy of needs and The 

Self-Determination Theory. The main result for this study is that the unaccompanied refugee 

children describes themselves motivated to study and set high goals for them to achieve a 

college or university degree. They aim to later on work within high-status professions and 

they are aware that the only way to reach that goal is through higher education. 

 

Key words: Unaccompanied refugee, children, motivation, school, work. 
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1. Inledning 
 

Denna studie kommer att spegla upplevelser som berättas av ensamkommande 

flyktingungdomar som bor på boenden för ensamkommande flyktingbarn och som har fått 

permanent uppehållstillstånd (PUT). Vi vill belysa ungdomarna som aktörer i sina liv och se 

hur de beskriver sin motivation till studier och/eller arbete. Vi har valt detta perspektiv och 

ämne för att täcka de kunskapsluckor som finns inom forskningen.   

 

1.1 Bakgrund 

Vi har fått en förfrågan från en privat verksamhet som tillhandahåller boende och stödinsatser 

för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Verksamheten vill att vi undersöker hur 

ungdomarna på boendet upplever sin egen motivation till skola och senare arbete. Detta är 

något som saknas inom den forsknings som finns idag och det finns forskare som efterlyser 

studier där ensamkommande flyktingbarn får göra sin röst hörd med egna ord. 

 

Väpnade konflikter, förföljelse, folkmord, tvångsarbete, fattigdom och övergrepp är exempel 

på anledningar till att människor flyr sina hemland (Brendler-Lindkvist, 2004). Antalet 

ensamkommande barn och ungdomar har de senaste åren ökat. Under 2012 sökte 3 578 asyl i 

Sverige att jämföra med år 2011 då siffran var 2 657 (Migrationsverket, 2013). De flesta 

ensamkommande är pojkar i åldrarna 16-18 år från framförallt Afghanistan och Syrien.  

 

Gemensamt för dessa ensamkommande flyktingbarn, oavsett anledning för flytten, är att de är 

speciellt utsatta för risker (Brendler-Lindkvist, 2004). Dessa risker kan till exempel vara att 

bli ekonomiskt utnyttjade och sexuellt exploaterade. I det nya landet kan det finnas en risk för 

att mottagandet från professionella är dåligt anpassade för barn och unga. Trots detta tyder 

forskning på att många av dessa barn i vuxen ålder på olika sätt har tagit sig fram till ett 

svenskt medborgarskap, en stabil bosättning, sysselsättning, har ett tryggt socialt nätverk och 

är ekonomiskt självförsörjande (Hessle, 2009).  

 

Forskning visar att ungdomar trots brokiga och svåra uppväxtförhållanden har starka krafter 

att göra det bästa av sina liv (Berglund, 1998). Ungdomarna ska inte ses som offer i sina liv 

utan aktörer, som behöver någon som förklarar vilka alternativ som finns. Det hela handlar 

om att utnyttja ungdomens egen vilja och motivation. Barndomen ska ses som något positivt 
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som man kan ta lärdom av istället för något skamligt (Furman, 1998). Vi kan själva välja hur 

mycket plats vår barndom ska få ha i våra vuxna liv. 

 

För de barn och ungdomar som är nyanlända till Sverige och ska börja den svenska skolan 

finns en rad svårigheter (Bunar, 2010). Ofta kommer de från länder som helt saknar en 

fungerande skola eller där skolan är väldigt primitiv och dåligt utvecklad. Detta innebär att 

dessa barn och ungdomar blir dubbelt utsatta genom att de både är nya i Sverige och 

nybörjare i skolan. Dessa förutsättningar ger både individen och skolorna utmaningar, 

möjligheter och svårigheter. De nyanlända placeras ofta i olika typer av särskilda skolformer 

såsom, basklass, förberedelseklass, IVIK-klass eller liknande. Att säga vilken 

organisationsmodell som är bäst; segregerande förberedelseklass eller från första dagen gå i 

ordinarie klass med extra hjälp är idag svår att svara på. Mycket av den tidigare forskning som 

finns belyser det som kan ses som problem och svårigheter för dessa barn och unga i skolan. 

Bunar utrycker en stor brist på forskning där de nyanlända barnen och ungdomarna får 

komma fram som aktörer och där deras strategier för att hantera sina svårigheter i skolan får 

en central plats. (a.a.)       

   

Den 1 juli 2006 kom en ny reform som innebär att boendet för ensamkommande barn ska 

tillhandahållas av kommuner (Socialstyrelsen, 2012). Anledningen till detta var att 

kommunernas socialtjänst ansågs besitta den kompetens, erfarenhet och det stöd som krävs 

för att möta dessa barn i utsatta situationer. På så sätt kan kompetens och beredskap att ta 

emot barnen koncentreras till kommuner som mottagare efter överenskommelse med 

migrationsverket. Utifrån detta anser vi att vår studie har stor relevans inom det sociala 

arbetet. Det är mycket troligt att socionomer i sin yrkesroll kommer att träffa på 

ensamkommande flyktingbarn eller frågor som rör ämnet invandring och integration, där 

motivationsarbete kan tänkas vara en viktig del. 

 

1.2 Problemformulering 

Det finns en relativt stor mängd forskning kring ensamkommande flyktingbarns mottagande, 

integration och stödbehov vår uppfattning är att studier där barnen ställs som aktörer och 

själva kan påverka sin situation är bristfällig. Vi har inte funnit någon forskning som har haft 

motivation som huvudsakliga forskningsområde gällande ensamkommande flyktingbarn. Det 

framkommer däremot sekundärt i forskning där andra områden undersöks. Utifrån att se de 
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ensamkommande flyktingbarnen som aktörer vill vi studera deras motivation. Både hur de 

beskriver sin inre motivation och vad som påverkar dem utifrån. Studien har för avsikt att 

fylla de kunskapsluckor som finns inom området, både för att ge professionella verktyg i sitt 

arbete med ensamkommande flyktingbarn och för att etablerade forskare frågar efter just den 

här typen av studier.   

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamkommande flyktingungdomar ser på sin 

egen motivation gällande studier och/eller arbete. 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur beskriver ungdomarna sin motivation till nuvarande grundskolestudier? 

Hur beskriver ungdomarna sin motivation till framtida vidare studier eller arbete? 

Vad gör ungdomarna motiverade respektive vad dämpar deras motivation? 

 

1.5 Avgränsningar 

Att studera ensamkommande flyktingbarns motivation i helhet är en omfattande forskning. Vi 

har därför valt att avgränsa vår forskning om ensamkommande flyktingbarns motivation 

gällande motivationen kring skola och arbete. Syftet med det valet har varit att få en djupare 

inblick i hur ungdomarna själva beskriver sin motivation till studier och arbete, istället för att 

till exempel jämföra flera skolor. Vi har också valt att avgränsa oss till killar över 15 år samt 

till de som har fått permanent uppehållstillstånd. 

 

1.6 Begreppsförklaring 

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar: Med detta menar vi barn eller ungdom som 

är under 18 år och anlänt till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare och har 

sökt asyl ensamma (se Migrationsverket, 2013). 

 

Flykting: ”Med flykting avses i denna lag en utlänning som: 

– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon 

känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp, och 

– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. 
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Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att 

utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet 

mot förföljelse från enskilda.” (4:1 Utlänningslagen (2005:716), Utl).  

 

Nyanländ: Med nyanländ menar vi de som nyligen kommit till Sverige i syfte att stanna här 

en längre tid och söka/har sökt uppehållstillstånd (Bunar, 2010). 

 

Motivation: Faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål 

(Nationalencyklopedin). Begreppet motivation kommer att förklaras djupare under rubriken 

”begreppet motivation” som hittas i resultat- och analysavsnittet  

 

Förberedelseklass: Är den klass som flyktingbarn ofta hamnar i innan de är redo att gå i en 

vanlig skolklass (Bunar, 2010). 
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2. Kunskapsområde 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

2.1.1 Kapitlets disposition   

Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen som vi har funnit relevant för vår studie i fem 

huvudområden enligt följande: Flyktingmottagandet i Norden, Språkets betydelse, Att vara 

nyanländ och motiverad, Skolan och dess utformning, Att våga vara vanlig trots en brokig 

barndom. Innan den tidigare forskningen presenteras i den nämnda ordningen kommer vi att 

beskriva vår sökprocess samt avgränsningar för att sedan avsluta kapitlet med en 

sammanfattning.  

 

2.1.2 Sökprocessen och avgränsningar 

Vår studies fokus ligger i att undersöka motivationen hos ensamkommande flyktingbarn. 

Motivation kan innebära mycket och te sig på olika sätt beroende på vilken situation man 

pratar om. För att området inte ska bli för stort har vi avgränsat oss till att se på motivation till 

skola och arbete, därför genomsyras detta kapitel av dessa områden. I vår sökning var det 

begränsat med forskning som inkluderade både flykting och motivation, så därför har vi valt 

att ta med motivation och förändringsarbete för ungdomar generellt.  

 

Vi har sökt efter forskning i ”Google Scholar”, Libris, ”EBSCO Host samt ”PROquest”. 

Sökorden som har använts i olika kombinationer är: unaccompanied,  refugee, child*, young*, 

integration, school, motivation och work. På svenska har vi använt oss av orden: 

ensamkommande, flyktingbarn, motivation, skola, förändringsarbete, ungdomar, barn, 

flykting, integration och nyanlända. Utöver dessa sökningar har vi funnit relevanta referenser 

i de texter som vi har läst så en viss kedjesökning har skett.   

 

Större delen av den forskning och artiklar som vi har använt oss av har varit så kallade peer-

reviewed (kollegialt granskade). Utöver dessa har vi använt oss av ett antal FoU-rapporter 

som varit relevanta, vi har övervägt detta och använt oss av de som skrivits utav forskare 

anställda på instituationer som varit knutna till universitet/högskolor. Vi har vid några 
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tillfällen refererat till en rapport av Rädda Barnen, men utan att lägga någon vikt vid den utan 

bara förtydliga att det är fler studier som pekar på samma sak. Vi har också använt oss av en 

rapport från Skolinspektionen, mest för att få en djupare förståelse för hur skolsystemet för 

dessa barn är uppbyggt, men även här för att förstärka och förtydliga vad andra etablerade 

forskare också visar. Det område vi har valt är bristfälligt beforskat och därför har vi valt att 

ta in rapporter som inte räknas som kollegialt granskade. Vi har valt att fokusera på att plocka 

ut de delar ur rapporterna som handlar framförallt om skola och framtid.      

 

2.1.3 Flyktingmottagandet i Norden 

2.1.3.1 Sverige    

Jose Alberto Diaz (1997) har i sin rapport ”Primärintegration och bidragsberoende” försökt att 

belysa integrationsförhållanden och tendenser till tidig marginalisering bland invandrare som 

avslutat det kommunala flyktingmottagandet. Flyktingmottagandet i Sverige innehåller en del 

särskilda verksamhetsprogram som är organiserade i en samverkan mellan kommuner och 

staten med förhoppning om att underlätta de nyanlända flyktingarnas integration i det svenska 

samhället. Primärintegrationen handlar i stora drag om att ingå i nya grundläggande 

lärandeprocesser i form av språkinlärning, förberedelser för framtida utbildningar eller arbete. 

Den efterliggande perioden, kvalitativ integration, kan ses som en fördjupning då de centrala 

områdena är kommunikativ kapacitet, självförsörjning och boende.  

 

2.1.3.2 Danmark 

Vi har också hittat internationell forskning ifrån Danmark, där de väldigt likt Sverige satsar på 

integration av ensamkommande flyktingbarn genom utbildning och arbete (Hadenius & 

Lindström, 2002; Thornmann, 2002). Forskare i både Danmark och Sverige tror på att 

kombinera ungdomarnas studier och/eller arbete med sociala evenemang för bättre 

integration. Forskare i Sverige har till skillnad från forskare i Danmark högre krav på att 

kunskaper i det officiella språket hos immigranterna ska vara en prioriterad del av 

integrationen. Vidare kan man se att flyktingbarnen till skillnad från de svenska och danska 

barnen gärna fortsätter studera direkt efter grundskolan och populäraste yrkena är inom 

medicin och teknik. 
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2.1.3.3 Metodutveckling i Norge  

Odd Erik Germundsson (1994) har genomfört en yrkesmässig metodutveckling i Oslo. 

Germundsson menar att det mänskliga mötet och hur en person värderas har stor betydelse i 

hur klienten, i detta fall ensamkommande flyktingbarn, utvecklar sin identitet. De 

arbetsmetoder som är centrala i Germundssons diskussion är problemorienterad och 

resursorienterad. Andra forskare menar ofta att dessa två arbetssätt ska skiljas medan 

Germundsson trycker på att dessa motsatser i ständig förändring samverkar och harmoniserar 

och att det är just detta som leder till utveckling.  

 

För att få igång en fungerande inlärningsprocess måste skolan se det friska hos de 

ensamkommande flyktingbarnen och se det som fungerar (Germundsson, 1994). De flesta av 

dessa barn och unga kommer till Norge med högt uppsatta mål som på något sätt ska hålla 

familjen tillgodo. En annan sak som Germundsson tycker är en viktig grund i arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn är att de har ”bemästrat”. Bemästring innebär att redan innan 

barnen kom till Norge så har de klarat av mycket och ser sig själva som segerherrar. De har på 

sin flykt använt sig av olika färdigheter och överlevnadsstrategier.  

 

Genom Germundssons (1994) studier har de övergripande målen för Oslos arbete med 

ensamkommande flyktingbarn framkommit: 

- Bemästra sin omgivning i Norge. 

- Behålla sin etniska självrespekt. 

- Uppleva ett visst mått av välbefinnande.  

 

2.1.3.4 Norsk och svensk forskning om relationssvårigheter på intuition  

I början av 90-talet lades internatet för ensamkommande flyktingbarn i Oslo ned på grund av 

de dåliga resultaten (Germundsson, 1994). Istället för att se barnen som traumatiserade 

utvecklade de den så kallade Oslomodellen. Grunden till denna modell var att man insåg att 

det var fel att placera friska och välfungerande barn på instuition. En av de stora svårigheterna 

för barnen på instuitionerna var att bygga relationer med ett tiotal vuxna vad det gällde närhet 

och tillit.  

 

Stretmo och Melander (2013) har i sin studie tittat på ensamkommande barns mottagande och 

arbetet med dessa i Göteborgsregionen. En av frågorna som studerades var; vilka erfarenheter 
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synliggörs i intervjuerna med ensamkommande barn? Författarna har intervjuat 

ensamkommande barn och kommit fram till att det är en mängd viktiga relationer som finns 

runt dessa barn. Ungdomarna är eniga om att relationen till personalen på deras boende har 

varit mycket viktigt, inte bara för att få de praktiska behoven tillgodosedda, utan också för 

vägledning kring hur det svenska samhället fungerar. De påtalar också behovet av 

känslomässigt stöd, att ha någon som lyssnar och som frågar hur man mår. Tyvärr så är det 

ingen som upplever att dessa personer har blivit viktiga i deras liv. En möjlig förklaring kan 

vara relationens relativt korta tid och utbytbarhet mot annan personal.  

 

När ungdomarna har problem är det socialsekreteraren som de vänder sig till, dock så 

framkommer vikten av att först blivit erbjuden känslomässigt stöd av denne innan 

problemlösandet kan ske (Stretmo & Melander, 2013). Det känslomässiga stödet var att bli 

lyssnad på och ett ärligt försök att förstå deras situation. Utöver personalen på boendet och 

socialsekreteraren framstår även lärare på skolan som viktiga personer genom gott 

bemötande, känslomässigt- och pedagogiskt stöd. Ungdomarna efterfrågar mer social 

integration med svenska elever i skolan för att lättare ta till sig av språket och knyta ny 

vänskap.     

 

2.1.4 Språkets betydelse 

En viktig del för att komma in i det nya samhället är språkkunskaper, då det är avgörande för 

att komma in på arbetsmarknaden och skaffa kontakter med både andra människor och 

myndigheter (Diaz, 1997). För att komma in och verka i det svenska samhället är 

språkkompetensen, egen försörjning och ett boende grundläggande villkor. I övrig har sociala 

kontakter i det nya landet stor betydelse för integration, en förutsättning är att individen 

reproducerar sitt sociala liv i form av deltagande i exempelvis föreningsliv. Det är viktigt att 

förstå de nyanländas begränsade valfrihet i det nya landet på grund av individens reducerade 

resursstrukturer i form av språk, information och utbildning. Trots den mångfald av 

erbjudanden som samhället i vissa fall erbjuder. För att ta sig vidare från denna begränsning 

krävs att den nyanlända lär sig svenska, skaffar sig bostad och en yrkesroll eller deltar i 

sociala sammanhang.  
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2.1.5 Att vara nyanländ och motiverad  

Marie Hessle (2009) försöker i sin doktorsavhandling söka kunskap om hur ensamkommande 

asylsökande barn hanterar de nya villkoren och utmaningarna som ett permanent 

uppehållstillstånd ger in i vuxen ålder. Vi vet att för barnen är den första tiden jobbig och 

känslofylld i väntan på besked om att få stanna i Sverige. Hessles informanter beskriver att 

det fanns tre saker som var avgörande under den tiden för deras mående; väntetid, 

boendeförhållande och professionella stödinsatser. Barnen framhöll framförallt oro för de 

familjemedlemmar som var kvar i hemlandet och upplevde detta som mycket plågsamt. För 

den nya vardagen har skolan fått stor betydelse och flertalet av informanterna känner en stor 

motivation till att gå i skolan. Förutom den lärande process som skolan erbjuder fungerar den 

också som en struktur i vardagen. Det som överraskade i studien var att de flesta av dessa 

(dåvarande barn) nu unga vuxna på olika sätt lyckas ta sig fram till ett svenskt medborgarskap 

med bosättning, sysselsättning och socialt nätverk. Framtiden ser ljus ut och de är nöjda med 

sina liv. Även i Karsbos (2012) studie om bemötandet av ensamkommande flyktingbarn 

uttrycker ungdomarna en stor vilja och ambition att arbeta. De påtalar också vikten av att ta 

tillvara på de tillfällen som ges och att de är villiga att anpassa sig till det svenska samhället. 

      

Allt för ofta uppstår en motivationskris hos de nyanlända när meriter från arbetsmarknaden 

och kompetens förvärvad i Sverige verkar mycket svår att skaffa sig (Diaz, 1997). Detta är 

framförallt negativt för den ekonomiska integrationen. I ett välfärdssamhälle som Sverige 

erbjuds de som inte själva klarar av att försörja sig olika möjligheter. Detta kan också leda till 

en motivationskris, då känslan dels kan vara att det är ouppnåeligt med egen försörjning eller 

att det inte är nödvändigt då samhället erhåller ekonomiska resurser. Det är viktigt att komma 

ihåg att Diaz tillskillnad från Hessle (2009) har i första hand studerat vuxna invandrare och 

problemen ser då lite olika ut. 

 

2.1.6 Skolan och dess utformning 

2.1.6.1 Motivation 

I en studie från FoU får ensamkommande flyktingbarn berätta om sitt liv i hemlandet, sin 

flykt och sin första tid i Sverige genom kvalitativa intervjuer (Backlund, Eriksson, von Greiff 

& Åkerlund, 2012). Studiens syfte är att låta barns syn på sin situation som nyanländ flykting 

i Sverige komma fram, och samtidigt undersöka hur personal inom socialtjänsten upplever 
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barnets behov av hjälp och stöd. Vi kommer här att sikta in oss på att redovisa det viktigaste 

ur den del i studien som handlar om skolan.   

 

Barnen och ungdomarna är ofta mycket motiverade till att gå i skolan och de prioriterar 

skolan (Backlund et al., 2012). Skolan ses av dessa barn och unga både som en 

framtidsinvestering och som en social arena. Skolan ger mening åt dessa barn och därför är de 

motiverade till skolan, denna motivation är något som många verkar ha med sig från början. 

Dock visar det sig i denna studie att motivation och ambition snabbt kan övergå till 

uppgivenhet och tvivel då olika former av motgångar upplevs som allt för stora. Dessa 

motgångar handlar om psykiska hinder, kunskapsmässiga, ekonomiska och hinder i 

skolsystemet.  

 

Det är enligt ungdomarna viktigt att gå i skolan för att känna gemenskap med andra både med 

samma bakgrund som dem och med svenska elever (Backlund et al., 2012). Dock så 

framkommer det att de upplever sig segregerade då de placeras i en särskild klass eller 

skolform för nyanlända elever. De upplevde skolan som tråkig då de inte fick samma 

undervisning som andra elever och att det blev mer positivt när de fick komma till en vanlig 

klass. För de ungdomar som vistas längre i en så kallad introduktionsklass förklarar att de 

upplever framtiden som oviss och att det hade varit lättare att lära sig svenska om de fick gå i 

en vanlig klass. Flera barn och ungdomar förklarar att det ofta har varit enskilda lärare som 

har varit betydelsefulla för dem och deras skolgång både socialt och pedagogiskt.        

 

Det finns flertalet studier som tyder på att ensamkommande flyktingbarn har en positiv 

inställning till skola och känner sig mycket motiverade att komma vidare i utbildning och 

senare arbete (Brendler-Lindqvist, 2004; Karsbo, 2012). Elmeroth (1997) har i en omfattande 

enkätstudie undersökt elever som kommit till Sverige efter ordinarie skolstarts prestationer i 

skolan. Dessa elever uppvisar sämre resultat på standardprov i svenska, matematik och 

engelska, men hon pekar på att dessa nyanlända är mer nöjda med undervisningen än andra 

grupper. De är i regel också mycket nöjdare med skolan och lärarna än den svenskfödda 

gruppen. Hennes förklaring till detta är att elevernas värderingar kan vara annorlunda och 

deras synsätt är mer positivt än svenska ungdomar. Det är svårt att applicera Elmeroths studie 

då hon inte preciserar sin urvalsgrupp med hur länge eleverna har bott i Sverige och hur länge 

de har gått i skolan (a.a.). 
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2.1.6.2 Skolans mottagande av nyanlända elever 

Skolinspektionen (2009) har granskat utbildningens kvalitet för nyanlända elever som går i 

årskurs 8 och 9 samt i gymnasiet. De frågeställningar som har varit övergripande i studien är; 

hur är det att vara nyanländ elev i skolan? och I vilken mån är undervisningen ändamålsenlig? 

Granskningen har skett i 14 kommuner och 34 skolor genom intervjuer med 

kommunföreträdare, rektorer, lärare och elever. Intervjuerna har även kompletterats med 

enkäter från lärarna och personliga brev från eleverna. 

 

De nyanlända eleverna är en heterogen grupp och det är mycket viktigt att anpassa och 

individualisera undervisningen i alla ämnen (Skolinspektionen, 2009). Dock visar 

granskningen att generellt så placeras de flesta elever i någon form av introduktionsklass utan 

hänsyn till förkunskap och individuella förutsättningar och undervisningen sker på samma sätt 

för alla. Ofta hålls eleverna kvar i dessa klasser allt för länge. För att eleven snabbt ska kunna 

utveckla sitt lärande krävs det att denna får använda och vidareutveckla sina tidigare 

kunskaper. Istället för att fokusera på vad eleverna redan kan så läggs all vikt på vad de inte 

kan. För att de nyanlända eleverna ska kunna utveckla sina kunskaper och inte halka efter i 

olika kunskapsämnen krävs det en fungerande studiehandledning på modersmålet. Även detta 

är något som missas i praktiken (a.a.). 

 

I enlighet med de brister som skolinspektionen finner i sin granskning förklarar Sjögren 

(1997) dessa brister som problematiska vid hanteringen av nyanlända elever. Sjögren menar 

att eleverna behandlas och betraktas som problematiska av lärarna i skolan. Det finns en 

strävan inom personalen på skolorna att homogenisera gruppen nyanlända och lösningen på 

problemet är att alla barn är lika och det ända rätta är svenskhet. De nyanlända eleverna 

behandlas utifrån vad de inte kan och vilka kunskapsluckor de har istället för att belysa deras 

styrkor och den kunskap de har med sig (a.a.).           

2.1.7 Att våga vara vanlig trots en brokig barndom 

2.1.7.1 Viljan att förändras  

Stig-Arne Berglund (1998) som arbetar vid institutionen för socialt arbete vid Umeå 

universitet, har i sin avhandling ”Val av livsstil” försökt att förstå och förklara fenomenet om 

hur ungdomar med svåra uppväxtförhållanden klarar sig senare i livet. Hur olika 

livssituationer påverkar dessa ungdomars förändringsprocesser. I studien är det 14 stycken 
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omhändertagna och problemdefinierade ungdomar som följs i hur de hanterar problematiska 

uppväxtvillkor och sedan skapar sina egna liv. Studien görs under en tid då ungdomarna 

befinner sig i brytpunkten mellan det ”vanliga livet” och det ”avvikande livet”.  

 

Ben Furman (1998) är en välkänd finsk psykiatriker som ofta kopplas till lösningsfokuserade 

arbetsmetoder inom framförallt familjeterapin. Furman har skrivit boken ”Det är aldrig för 

sent för en lycklig barndom” där han tar del av hur människor hanterar svåra 

uppväxtförhållanden. Han ser det narrativa synsättet som ett sätt att se på barndomen och det 

förflutna som möjligheter istället för hinder. Det narrativa synsättet menar han ser på 

levnadsloppet som en historia istället för ”en serie fakta som man ska analysera och förstå” 

(Furman, 1998, s 59). Detta för att öka sin självaktning och hoppfullhet inför framtiden utan 

att förvränga sanningen och gör det möjligt att känna stolthet istället för skam över det som 

man har varit med om. Furman menar att vi i mångt och mycket kan påverka hur stor del en 

svår barndom får ha i vårt vuxna liv genom att välja hur vi framställer historien och olika 

händelser.  

 

För att ta tillvara på den naturliga läkningsprocessen hos människor måste vi enligt Berglund 

(1998) sluta konstruera problemfällor för de som vi vill hjälpa. Han menar att i 

förändringsprocessen är ungdomarna sällan offer utan de kan snarare se som aktörer genom 

att påskynda och påverka förändringen. Däremot så behövs ofta hjälp med att förstå vilka 

alternativ som finns och hur stark den egna kraften till förändring är. Man måste på ett 

pedagogiskt sätt utnyttja deras egen vilja och motivation. Ungdomarna i studien visade många 

starka sidor och obegränsad livskraft trots att de var definierade som problemungdomar. Trots 

dåliga förutsättningar skapade de livskvalitet. Ingen av ungdomarna i Berglunds studie tyckte 

att de hade blivit botade av en metod eller ideologi utan snarare av personliga relationer till 

människor som har visat intresse och engagemang. Det är i goda möten goda skäl till 

förändring uppstår (Berglund, 2000). 

 

2.1.7.2 Ungdomars väg från samhällsvård till framtid 

Ylva Spånberger Weitz (2011) har i sin avhandling fördjupat kunskapen om de processer som 

möjliggör att de unga finner vägar genom skola och samhällsvård mot ett självständigt liv 

som vuxna. Avhandlingen baseras på intervjuer med unga som själva har erfarenhet av att 

vara placerade i samhällsvård i fem storstadskommuner. Som bakgrund i studien har de unga 
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kartlagts genom akter från socialtjänsten, detta visar på ett tydligt samband mellan svårigheter 

i hemmet och i skolan. Sedan visar de ungas berättelser att skola, familj och samhällsvård har 

blivit en komplex helhet i deras vardag och att om det finns en utsatthet i någon av dessa 

sfärer tenderar att spridas vidare till de andra. För att skydda sig själva och ta sig igenom 

vardagen med utsatthet försöker de unga att finna hemmatillhörighet i en socialt delad 

vardagsverklighet. I denna process är deras förståelsearbete ett viktigt verktyg för att få en 

bild av hur deras erfarenheter hänger samman med bilden av de själva och deras liv. 

 

För att förstå komplexiteten för dessa unga bör den mångbottnade utsattheten kopplas 

samman med förståelsearbetet eftersom hjälpen som erbjuds nästan alltid innefattar hjälp från 

andra (Weitz, 2011). Förståelsearbetets centrala roll i detta ligger i att de unga hela tiden 

strävar efter att upprätthålla en viss mängd egenkontroll och ett sammanhang i sin förståelse 

om sig själva. Detta innebär att det inte är andra som ska se den positiva förändringen i den 

ungas liv utan denne själv måste också se den på detta sätt. Så detta är extra viktigt när en ny 

hemmatillhörighet ska erbjudas då denna i någon mån uppfattas som meningsfull för den 

unga. I studien framkom även att skolan kan fungera som en viktig del i de ungas liv genom 

att den blir en slags kompenserande hemmatillhörighet och ger möjlighet till en form av 

egenkontroll i vardagen. Detta kan tolkas som att skolan och samhällsvården i bästa fall kan 

kompensera en utsatt barndom.  

     

2.1.8 Sammanfattning  

I den nordiska forskningen finner vi en hel del likheter mellan länderna. I Sverige samverkar 

mellan kommun och stat för att på olika sätt organisera och underlätta integrationen för de 

nyanlända. Forskare i både Sverige och Danmark pekar på vikten av utbildning och arbete för 

att integreras i det nya samhället. Forskare i Norge ser dessa ensamkommande flyktingbarn 

som friska och välfungerande och därför ska barnen inte ses som offer eller sjuka och inte 

sättas på instuition. Flera forskare menar att professionella ofta vill framhäva att relationen till 

dem har varit avgörande för dessa nyanlända barn. På ett sätt stämmer det då relationerna har 

varit viktiga för stunden men inte avgörande i längden. 

 

I vilken text vi än väljer i detta ämne så framhävs vikten av att lära sig det svenska språket 

och att det är nyckeln till allt. För att kunna skaffa sig utbildning, arbete och ett socialt nätverk 
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krävs det goda språkkunskaper. Generellt så verkar det som att de mesta av forskningen tyder 

på att de ensamkommande flyktingbarnen har en positiv inställning till skolan, dock kan 

skolans organisation kring dessa barn anpassas bättre. Ett stort problem är att nyanlända 

elever allt för ofta isoleras från de andra eleverna i skolan vilket försvårar språkinlärning, 

uppbyggnaden av socialt nätverk och hela integrationen. Vad det gäller inställningen till 

arbete så kan en tydlig skillnad ses mellan de som kommer hit som barn och de som är vuxna. 

De vuxna har svårare att se sin plats på arbetsmarknaden än de som är unga vid anländandet 

till Sverige.  

 

Flera forskare menar att det är viktigt att profesionella i barns närmiljö väljer att fukusera på 

möjligheter istället för hinder vid ett förändringsarbete. Att se en händelse som en erfarenhet 

och inte som något negativt. I arbetet med att förändra sin livssituation måste 

barnet/ungdomen känna att det är den själv som väljer att förändras och därför inte trycks på 

av påläst metod eller ideologi.   

 

I den tidigare forskning som vi har hittat om integration och ensamkommande flyktingbarn 

står det mycket om att det av någon orsak har gått bra för dessa barn. Ibland kopplas 

välgången till det professionella arbetet, men väldigt sällan till barnens egna inre kraft. Det är 

detta som vi vill undersöka i vår studie, det är därför vi har valt att ta in forskning om barn 

och unga i förändringsprocesser och vad som går att göra med sitt liv trots en problematisk 

uppväxt på något sätt. Som lite extra tyngd i vår studie har Nihad Bunar (2010) i sin 

forskningsöversikt pekat på just bristen av forskning där de ensamkommande flyktingbarnen 

själva får komma till tals och förklara vilka strategier de själva använder för att ta sig igenom 

svåra perioder. Ensamkommande flyktingbarns motivation är ett relativt outforskat område. 

De framkommer sekundärt i flera av de ovannämnda forskningsstudierna att ensamkommande 

flyktingbarn är motiverade till att komma in i det svenska samhället genom till exempel 

studier. Vi anser att det är viktigt att låta motivation stå som huvudfokus i vår studie, detta för 

att andra teorier används och att det ger en djupare förståelse kring motivation.  
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3. Teoretiska perspektiv 

 

3.1 Abraham Maslows motivationsteori 

Maslows behovsteori stödjer sig i de behov som Maslow ansåg vara primära för människor 

och dess inverkan på deras handlande (Sjöberg, 1997). Maslow delar in de fem olika 

grundläggande behoven i olika grupper. Maslows behovsteori kan även kallas för 

behovstrappa, vi kommer i vår uppsats att använda benämningen behovsteori. Behoven som 

finns längst ner i denna ”trappa” är de som är starkast samt de behov som är biologiskt 

betingade. Detta steg handlar om syre, vatten, mat och sömn, sådant som alla människor 

behöver för att överleva. Det andra steget handlar om trygghet genom tak över huvudet, 

framtidstro och en ordnad tillvaro. Det tredje steget innefattar sociala behov så som att vara 

accepterad och ha ett socialt umgänge med andra. Fjärde nivån handlar om att vara 

respekterad och uppskattad, att hitta sin självkänsla. Den sista och mest svåråtkomliga nivån 

handlar om självförverkligande att utveckla sig själv. Högre upp i trappan handlar det om 

olika psykologiska behov som människan har. Hur dessa behov tillfredsställs menar Maslow 

är olika beroende på individ då motivation är komplex och att de beror på personens 

förutsättningar (Halse, 2008). Det handlar dels om var individen börjar och personens 

egenskaper, något som motiverar en individ behöver inte vara motiverande för någon annan. 

Det är skillnad att motivera någon som har allt och tillexempel ett ensamkommande 

flyktingbarn som kommer helt ensam eller en missbrukare som både står utanför samhället 

och som har en beroendeproblematik.  

 

Figur 1: Maslows behovstrappa.  
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Det speciella med Maslows teori är att varje nivå av grundläggande behov måste vara 

tillfredsställd hos individen för att personen ska kunna gå vidare till nästa nivå och behov 

(Maltén, 2003). Teorin har sina grunder i både ett samhällsperspektiv och i ett 

självförverkligande perspektiv. Det mänskliga handlandet samt dess prestationer är det 

centrala i denna teori. Genom det självförverkligande perspektivet visar denna teori på att den 

naturliga och mänskliga motivationen är riktad framåt samt uppåt och därför anstränger sig 

individen för att klättra vidare i behovshierarkin.  

 

Maltén (2003) framhåller att denna teori kan med fördel användas för att se på barn och 

ungdomars motivation i skolan. I skolan kan alltså barn och ungdomar klättra uppåt genom 

trygga och goda lärandemiljöer som har skapats av lärarna. Barn och ungdomar skapar 

trygghet när de får en bra sammanhållning och lär känna varandra så att det inte leder till att 

någon blir utanför och att de känner att de kan vara trygga i klassen de går i (a.a.).   

 

3.2 Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin (The Self-Determination Theory eller autonomi-perspektiv på inre 

motivation) togs fram 1985 av Daci och Ryan (1985, 1991). Denna teori beskriver hur 

individen motiveras genom erfaren kontroll och självbestämmande (Josefsson & Lindwall, 

2010). I teorin finns inspiration ifrån Freuds tankar om insikter och omedvetna behov samt 

även Skinners tankar om individens beteende till motivation, där omgivningen har betydelse 

(Hassmén & Hassmén, 2010). Deci och Ryan (1985, 1991) menar att belöningar är en faktor 

som människor ofta regerar positivt på men lika ofta kan samma reaktion uppnås genom 

människans inre faktorer såsom nyfikenhet och intressen. Genom engagemang och kreativitet 

kan personens intressen behållas istället för genom belöningar. Människan har ett medfött 

behov av att få vara oberoende och självständiga. Ofta finns ett behov av att få engagera sig i 

olika aktiviteter och arbetsuppgifter för att det finns en stor lust att göra detta och för att känna 

sig behövd (a.a.).  

 

För att en människa ska vara självständig så förutsätts det att denne är insatt i samt att det 

finns en acceptans för de svagheter som begränsar, men det är minst lika viktigt att förstå sina 

styrkor (Deci & Porac, 1978). Genom att vara medveten om de krafter som arbetar emot en 

individ kan denne på så sätt ta ansvar och bestämma över sina handlingar. Det är detta som 
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gör det möjligt för människan att göra fria val och på så sätt finna en väg för att få sina behov 

tillgodosedda. 

 

Utifrån hur individen uppfattar sina egna handlingar antas dessa handlingar bidra till om den 

inre eller yttre motivationen kommer att främjas eller att missgynnas (Deci & Porac, 1978). 

Antingen kommer individen uppfattas av andra människor som inre motiverad (självständig) 

eller som yttre motiverad (determinerade). 

 

Wentzel (1989) har precis som Deci och Ryan (1985, 1991) tittat närmare på hur det kommer 

sig att vissa barn och ungdomar väljer att avstå från sina egna mål och intressen. Genom att de 

avstår från dessa mål så väljer de också att inte tillfredsställa sina egna behov. Detta handlar 

ofta om viljan att tillfredsställa de behov och uppnå de mål som anses vara viktiga för någon 

annan, vanligast lärare eller föräldrar. Detta är alltså en anledning att neka sig sin inre 

motivation. I den yttre motiverade gruppen av barn och ungdomar tillhör de som tror att deras 

engagemang i skolan ska leda till höga betyg och belöningar som personliga fördelar. De 

förväntas även lära sig ämnen i skolan fast de själva inte vill lära sig just detta ämne eller 

sträva efter de yrken som de inte vill utan för att någon annan vill det. De motiveras alltså av 

att de finns förväntningar på dem. 

 

De barn och ungdomar som är inre motiverade är de som börjar förstå sin egen situation 

genom sina handlingar (Bruners, 1971). Deras aktiviteter blir motiverade av inre intresset, 

nyfikenhet eller mål. Barn som har en inre motivation drivs av att upptäcka och detta leder till 

att de undersöker och testar de idéer som de har. Två begrepp beskriver individens inre 

motivation väl: vilja och begär. Människan har en vilja att lära sig för att denne är intresserad 

och ett begär att lära sig genom att upptäcka. 

 

3.3 Teoridiskussion 

Att välja teori är en utav de svåraste sakerna i en forskningsstudie tycker vi. Det finns flera 

tänkbara teorier utöver de som vi har valt att använda oss av. Vi upplever dock att det har 

varit svårt att koppla annan teori till just motivation, det har gått att koppla vissa delar av en 

teori eller vissa delar av resultatet. Därför har vi försökt att finna teorier som är övergripande 

och som har givit oss en annan syn på vårt material. Teorierna har vi använt oss av i vår 

analys då det har lagts som ett raster över resultatet och på så sätt har vi kunnat nå en djupare 



 23 

förståelse för vårt inhämtade material. Vi har genom teorin belyst viktiga delar i vårt resultat 

som annars stått osynliga för både oss och läsaren. Från början hade vi en tanke om att bara 

använda oss av Maslows behovsteori i denna studie, men efter en första analys av resultatet 

upptäckte vi dels att det blev lite för tunt med bara en teori och att denna teori har en hel del 

brister. Några av bristerna som upptäckte var att Maslows behovsteori är utformad på ett fast 

och precist sätt. Det är svårt att använda olika delar i teorin och vem är det som bestämmer 

när ett behov är tillfredsställda? Blir våra sociala och psykiska behov någonsin tillfredställda? 

En person kanske själv tycker att den är på en nivå i ”trappan” utan att ha uppnått alla de 

underliggande stegen, hur ska vi komma vidare då? 

 

Utifrån detta så bestämde vi oss för att använda oss av en kompletterande teori och valde då 

självbestämmandeteorin. Vi tycket att dessa två teorier ihop gav oss en bra heltäckande analys 

då den sistnämnda även innefattade yttre faktorer till motivation. Vi valde mellan 

självbestämmandeteorin och en teori innefattande socialt kapital för att komma åt dessa yttre 

faktorer. Vårt val föll då på självbestämmandeteorin för att den var mer naturlig att koppla till 

motivation. Hade vi dock valt en annan teori med socialt kapital skulle troligtvis andra delar i 

resultatet bli mer framträdande exempelvis kompisar och föreningsliv istället för det mest 

framträdande i nu läget lärare och föräldrar. 

 

Vi ansåg att dessa två teorier kompletterade varandra på ett bra sätt så att vi kunde fånga in 

väsentliga delar i empirin som annars inte hade blivit belysta. De kompletterar varandra 

genom att Maslow fångar in de personliga viljorna och begären ut efter individens behov 

medan självbestämmandeteorin huvudfokus ligger på att skilja mellan inre och yttre 

motivation.        
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4. Forskningsmetod 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi var intresserade av att förstå och 

sätta oss in i den livsvärld som informanterna befinner sig i (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom målet med vår studie är att belysa fenomenet hur ensamkommande flyktingbarn 

beskriver sin egen motivation till studier och/eller arbete, blir det svårt att välja en annan typ 

av metod. En kvantitativ metod skulle ge oss ett stort material att arbeta med, men problemet 

skulle bli att vi inte kommer in i informanternas subjektiva värld och det är utifrån den som vi 

kan få svar på våra frågor (jmf Larsson, 2005). För att kunna svara på frågeställningarna och 

uppfylla studiens syfte tänkte vi att en kvalitativ forskningsmetod passade bäst för denna 

studie. 

 

4.1 Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv 

Under datainsamlingen har vi att använt oss av ett fenomenologiskt perspektiv då vi är 

intresserade av intervjupersonernas egna uppfattningar om deras situation (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Detta innebär att vi har lyssnat till respondenternas berättelse utan att 

analysera eller förklara något, vi ville få tillgång till deras vardag och få förståelse genom 

deras beskrivning av fenomenet motivation. Vi hade en tanke om att alla frågor skulle vara 

öppna och att vi skulle vara så neutrala som möjligt under data insamlingen för att inte störa 

respondenterna i sin berättelse. För att kunna använda oss av detta perspektiv så krävdes det 

att vi medvetandegjorde vår förförståelse i ämnet så att vi inte lät oss påverkas av detta. Det 

var relativt enkelt för oss då vi inte hade mycket erfarenheter av ensamkommande 

flyktingbarn, men å andra sidan så kan vi inte se med helt objektiva ögon. Det svåra med att 

kunna forska med objektiva ögon är att vi, oavsett ämne, alltid kommer att ha en viss tanke 

om vilka svar vi borde få. Vi läste även tidigare forskning innan vi gjorde våra intervjuer och 

detta bidrar även till att vi får en större förförståelse och blir mindre objektiva. Senare 

använde vi oss av ett hermeneutiskt perspektiv i vår analys, där vi tolkar en helhet utifrån 

empirin och dess olika delar (jmf Larsson, 2005). 

 

4.2 Urval 

Den population som vi har studerat var de som under forskningen bodde på något av de 

boendena för ensamkommande flyktingbarn som tillhör den privata verksamhet som nämns i 

avsnittet bakgrund. Vi riktade in oss på att göra åtta stycken intervjuer, men på grund av att 
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det inte fanns så många ungdomar på boendena så har vi gjort sex stycken. Ungdomarna är 

alla killar i åldern 15-18 år, därför har inte kontakt med godman behövts eftersom 

ungdomarna har rätt att ta sådant beslut själv. Från början hade vi tänkt att både ungdomar 

med och utan permanent uppehållstillstånd skulle vara med i studien och det då skulle finnas 

fler med i urvalsprocessen. Personalen uttryckte dock sin oro för att intervjua ungdomar som 

ännu inte fått permanent uppehållstillstånd då de dels kan ha svårt att skilja på vem som 

kommer från en myndighet eller inte och därför inte vågar svara ärligt på våra frågor samt att 

de eventuellt befinner sig i en svår situation just nu när deras psykiska hälsa kan vara ostabil. 

Utifrån personalens rekommendationer så hade vi bara med de ungdomar som bodde på 

verksamhetens boenden och som hade fått permanent uppehållstillstånd. För att underlätta 

vårt arbete valde vi tillsammans med verksamheten att vi bara skulle rikta in oss på de 

ungdomar som bodde på verksamhetens två boenden i stockholmområdet. På dessa två 

boenden bodde det totalt sju stycken ungdomar som hade fått permanent uppehållstillstånd. 

Alla utom en ungdom som blev tillfrågad deltog i studien.  

 

För att vi skulle få en bättre generaliserbarhet på studien borde kanske ett slumpmässigt urval 

ha använts (jmf Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Då hade det bästa varit 

om vi fick tillgång till alla ungdomarna som bor på något av verksamhetens boenden för att 

öka antalet respondenter att välja på. Sedan skulle en lottning kunna ske så att vi helt 

slumpmässigt tog ut åtta stycken ungdomar till studien. Detta skulle kunna få resultatet att se 

annorlunda ut då vi nu inte har kunnat ha kontroll över om vi bara har fått de som är 

motiverade eller tvärtom. Riskerna med detta är att resultatet kan ha blivit snedvridet och att 

ungdomarna framstås som mer/mindre motiverade än vad de egentligen är. Eftersom det inte 

var möjlig att använda oss av alla verksamhetens ungdomar, av olika skäl fick vi använda oss 

av ett bekvämlighetsurval. De största anledningarna till att vi inte kunde använda oss av 

verksamhetens alla boenden var att vi hade begränsat med tid och ekonomiska resurser för att 

resa runt i Sverige. Vi fick nöja oss med de två boenden som ligger i närheten. Urvalet 

kommer att diskuteras närmre i avsnittet generaliserbarhet. 

    

4.3 Intervjuerna  

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med en halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) för 

att på bästa möjliga sätt få kunskap om ungdomarnas uppfattningar, känslor, erfarenheter och 

åsikter (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Den halvstrukturerade intervjuguiden hade vi för att 
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ge oss trygghet under intervjun där ett antal givna frågor fanns, men med utrymme för andra 

öppna frågor och eventuella följdfrågor.   

 

Intervjuguiden tematiserades utifrån våra forskningsfrågor, dels för att se till att ingen del i 

studien skulle glömmas bort och för att kunna utveckla forskningsfrågorna till mer bekväma 

och lätta att svara på för våra informanter (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Det fanns en risk 

att många av våra informanter inte kunde tala bra svenska, därför var vi beredda på att en del 

intervjuer skulle ske med tolk. Detta gjorde att vi lade in det i vår intervjuplanering, både vad 

det gäller språk och tid för intervjun. Vi bad informanterna att avsätta 1 timme för intervjun, 

men att själva intervjun inte skulle ta mer än 40 minuter. Det visade sig att det enbart var en 

respondent som använde sig av tolk under hela intervjun och två som ville ha tolken med som 

stöd om det var något de inte förstod eller som de inte kunde förklara på svenska. Detta gjorde 

att vi generellt sätt fick bättre och mer utförliga svar än vad vi hade räknat med då vi 

uppfattade att respondenterna förstod vad vi menade och kunde därefter låta svaren flyta på. 

Intervjun där tolk användes blev svaren upphackade och korta. Vi märkte dock att 

intervjuerna blev lite kortare än planerat eftersom vi hade lagt på tid för att allt eventuellt 

skulle upprepas av en tolk.  

 

När respondenterna fick frågan om huruvida de ville ha tolk eller inte så fick de frågan i 

samband med att det var personal i rummet. Vi diskuterade alltså nödvändigheten av tolk med 

både respondenterna och personalen som själva ansåg sig veta väldigt mycket om 

respondenternas svenska kunskaper. Många av respondenterna bestämde tillsammans med 

personalen att ingen tolk skulle behövas men att de ändå kände en viss trygghet i att bara ha 

tolken där. Problemet med att ha tolk i rummet och som ska hjälpa till att översätta de ord vi 

behöver hjälp med tänker vi är att de möjligtvis inte heller har 100 procent koll på vad vi 

verkligen vill ha svar på. Vi tänker också att de kan ha tolkat frågan fel samt att en eventuell 

översättning sätter ett nytt perspektiv på vad vi egentligen frågade.  

 

Innan intervjuerna så samlade vi ungdomarna för att ge information om studiens syfte och 

vilka vi var. På det ena boendet var det dock ingen som kom på vårt inbokade första möte så 

förhandsinformationen gavs då av personalen till ungdomarna som bokade in intervjuerna. 

Detta kommer att diskuteras mer under avsnittet metoddiskussion. Det underlag som vi hade 

när vi gav respondenterna sin och även personalen information om studien finns som bilaga 2. 

Plats för intervjuerna var på ungdomarnas boende. Tanken var att det skulle kännas som en 
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trygg plats för ungdomarna och vi kunde använda oss av de tolkar som verksamheten brukar 

använda sig av. Att ha boendet som plats för intervjuerna gjorde det också lättare för oss att 

boka tid med ungdomarna då de inte behövde ta sig någon annanstans. Detta kommer att 

problematiseras mer under validitet och reliabilitet. 

 

4.4 Bearbetning av det insamlade materialet 

Så fort som möjligt efter varje intervju så transkriberade vi dem i sin helhet, precis utifrån vad 

som sagts i rummet. Utifrån de svar som vi fick har vi meningskategoriserat resultatet utifrån 

våra teman som kan kopplas till studiens forskningsfrågor; motivation till nuvarande studier, 

motivation till vidare studier och/eller arbete, vad som dämpar motivationen samt vad som 

höjer motivationen (jmf Larsson, 2005). När den första tematiseringen var färdig skrev vi ihop 

resultatet från samtliga intervjuer i ett nytt dokument. Detta dokument har vi sedan läst flera 

gånger och haft som utgångspunkt när vi har skrivit studiens resultatkapitel. Senare under 

arbetet har vi hittat olika teman som utkristalliserade sig ytterligare ur materialet. Dessa 

mindre underteman ordnades under mindre rubriker i resultatkapitlet för att tydliggöras. Vi 

har försökt att genom vår analys nå på ett djupare plan utifrån vad informanterna har sagt. Till 

vår hjälp har vi använt oss av de teoretiska utgångspunkterna för att få en djupare förståelse 

för vad som sägs. Vi har försökt att förstå materialets helhet genom ett hermeneutiskt synsätt 

och att försöka läsa ut det som står mellan raderna. Vi har i arbetet med den inhämtade texten 

från intervjuerna och försökt att använda oss av den så kallade hermeneutiska cirkeln eller 

spiralen (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Med detta menas att vi utifrån textens helhet 

försöker att förstå de enskilda delarna och sedan tillbaka igen till helheten med ny tolkning 

och förståelse, detta har vi gjort fram och tillbaka tills vi funnit ett inre sammanhang i texten.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Det är inte helt enkelt att förstå validitet och reliabilitet var och en för sig utan måste i vissa 

fall sammankopplas. Validitet handlar om studien mäter det som den är tänkt att mäta 

(Esaiasson et al., 2012). Reliabilitet handlar om slumpmässiga fel som studien kan innehålla. 

Med detta som kännedom går det alltså att ha en bristande validitet och ändå en god 

reliabilitet men aldrig tvärt om. Det är svårt att få en inblick i studiens validitet inom den 

kvalitativa forskningen då resultatet inte går att överföra i siffror och statistik (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Istället måste man se till att studien speglar de fenomen som forskningen 

avser.  I vårt fall handlar det om att spegla respondenternas syn på sin motivation till studier 

och arbete. Vad det är som gör dem motiverade och vad som dämpar deras motivation i 
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vardagen.  

 

För att säkra studiens innehållsvaliditet har vi som vi nämner under vår rubrik Intervjuerna 

valt att utgå ifrån studiens syfte och dess frågeställningar vid utformandet av intervjuguide för 

att täcker alla de delar som bör ingå i studien (jmf Olsson & Sörensen, 2007). För att påminna 

oss själva om studiens syfte och frågeställningar har vi haft dessa som rubriker i vår 

intervjuguide så att vi lätt skulle kunna titta på dessa under intervjun. Svårigheten i vår studie 

är att begreppet motivation kan definieras och förstås på olika sätt. För att ge studien god 

validitet har vi innan varje intervju förklarat för respondenterna vad vi menar med motivation.  

 

Under intervjuerna påverkar intervjuledarens personlighet reliabiliteten. Det blir då svårt att 

göra om samma undersökning vid en annan tidpunkt, eller av en annan forskare (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Därför är det viktigt att överväga sina intervjufrågor på ett noggrant sätt 

för att minska möjligheten till fritolkning av andra forskare. För oss har detta varit extra 

viktigt då frågorna måste vara tydliga och lättförståliga då det fanns en risk för 

språkförbistringar eftersom respondenternas svenska i vissa fall har varit svag. Vi har även 

tänkt på att frågorna eventuellt skulle översättas av tolk och absolut inte fick vara utformade 

på ett för akademiskt språk. Som vi nämnde ovan har vår intervjuguide haft plats åt 

följdfrågor och även upprepning av vad informanten har sagt för att kontrollera att vi har 

förstått rätt och på det sättet höja reliabiliteten.  

 

Vid intervjutillfällena har vi varit två forskare i rummet vilket kan ha bidragit till en ojämn 

maktfördelning, en så kallad två mot en känsla. Denna skillnad kan även ha påverkats av 

tolken i de intervjuer där sådan har närvarat, detta kan ha varit negativt för reliabiliteten (jmf 

Kvale & Brinkmann, 2009). Informanternas svar och känsla av frihet kan bli annorlunda 

beroende på antal personer i rummet. Fördelen med att vi var två forskare i rummet under 

intervjuerna var att vi blev bättre insatta i vårt empiriska material. Även valet av plats där 

intervjuerna ägde rum bör problematiseras då vi valde att vara på boendena. Detta kan bidra 

till att informanterna kände att de behövde nyansera sina historier för personalens skull eller 

för att de själva inte ska framstå som sämre än de andra på boendet. Dock anser vi att detta 

kan ha varit en trygg plats för ungdomarna och det ansåg vi som viktigt för studien. Val av 

plats för intervjun kommer att diskuteras mer under metoddiskussion. 
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4.6 Generaliserbarhet   

Det är i allmänhet svårt att generalisera, i statistisk mening, kvalitativa intervjustudier på en 

stor population då det ofta bara är ett fåtal personer som får komma till tals om ämnet 

(Esaiasson et al., 2012). Även för oss då det av utrymmes- och tidsskäl inte har varit möjligt 

att ta in ett stort empiriskt material. Vår förhoppning var dock att det skulle vara möjligt att 

generalisera på vår population alltså för de ensamkommande flyktingbarnen på boendena 

inom just denna verksamhet. Möjligheten till detta har begränsats på grund av vår 

urvalsprocess. Tillviss del tror vi dock att vårt resultat kan generaliseras inom verksamheten 

och möjligtvis till andra liknande boenden. Att generalisera vårt resultat i andra kontexter bli 

svårt. Vi tror dock på att det kan ge en hint om hur det ser ut med motivationen till skola 

och/eller arbete för andra ensamkommande flyktingbarn så att vår studie i slutändan kan ligga 

till grund för en analytisk generalisering (jmf Kvale & Brinkmann, 2009). Den analytiska 

generaliseringen sker genom att vårt resultat pekar i flera fall åt samma håll som flertalet 

andra studier och på en del punkter i resultatet är alla respondenter eniga och uttrycker samma 

sak. Detta torde inte vara en slump utan det är troligtvis så att generellt så är ensamkommande 

flyktingbarn motiverade till studier, men detta är det studiens läsare som bedömer om 

resultatet kan generaliseras till en annan situation.  

 

4.7 Etik 

När vi diskuterade de etiska frågorna så använde vi oss av de fyra vanligaste områdena; 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2009). Informerat samtycke innebär att vi har informerat våra respondenter om 

vad syftet med undersökningen var, vilka risker kontra fördelar som deltagarna har för att de 

deltog i studien och det viktigaste av allt; att de när som helst har haft möjligheten att dra sig 

ur. För att uppnå konfidentialitet har all data som kan identifiera våra informanter 

anonymiserats. Alla informanter har fått fiktiva namn som inte har något att göra med deras 

person eller ursprung. De ämnen vi har behandlat med våra informanter är inget vi har 

uppskattat som känsligt. Denna studie är till för att förstå deras syn på motivation till skola 

och/eller arbete. Vår roll i den här studien har varit oberoende på så sätt att vi varken har 

arbetat inom verksamheten eller gjort detta i vinstsyfte, utan målet har varit att göra en så bra 

undersökning som möjligt för att vi skulle lära oss något av det.  
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Det har varit svårt för oss att anonymisera respondenterna gentemot personalen på boendet 

eftersom de vet vilka vi har pratat med och skulle på så sätt kunna härleda vissa av svaren till 

informanten. Det som vi har gjort för att motverka detta är att inte ta med de mest personliga 

citaten i vår resultatredovisning. Om vi har blivit tvungna att ta med citat där respondenten 

exempelvis har sagt namnet på sitt hemland har vi bytt ut detta mot ”ursprungsland” lika så 

om namnet på en specifik idrott finns med så har vi bytt ut det. Vi har i vår första information 

förklarat för respondenterna att vi har skrivit på sekretesspapper så att vi har samma sekretess 

som de som jobbar på boendena. Dock har vi förklarat för dem att vi inte kan garantera deras 

konfidentialitet gentemot personalen eftersom de vet mycket om dem samt vilka som deltagit 

i studien. För att säkra respondenternas anonymitet utanför boendet har vi inte tillkännagivit 

på vilken verksamhet eller på vilken specifik ort som studien är gjord. Bara att boendena 

ligger i stockholmområdet.      

 

En annan viktig del som vi har fått ta ställning till är den förberedelse personalen har gett 

ungdomarna innan intervjuerna. Vi har även fått ta ställning till den information som 

personalen har gett oss om ungdomarna innan intervjuerna. Eftersom vi valde att fråga 

respondenterna om deras motivation så kom det vi vissa fall fram en del information om detta 

innan intervjun genomfördes. Vi informerades om vad vissa av ungdomarna motiverades av, 

hur motiverade de var nu samt vad deras framtidsmål var. Detta var något som vi försökte 

anpassa oss efter eftersom vi ville ha intervjuerna så lika varandra som vi kunde. Problemet 

blir ju dock att med en förkunskap om vad respondenten kunde tänkas svara bidrog det till att 

vi kunde ställa frågor som i vissa fall kändes formade efter det vi visste. Vi försökte låta 

respondenten berätta allt från grunden och därigenom upprepa en del saker som vi redan 

visste. I det här märkte vi dock att den information som vi hade fått innan intervjuerna i vissa 

fall inte stämde helt och hållet med det respondenten själv svarade.  

 

4.8 Metoddiskussion 

Här diskuterar vi de svårigheter och de problem som vi stötte på framförallt under 

insamlingen av empirin till studien, detta kan också ses som en övergripande 

validitetsdiskussion. Något som vi stötte på under vår insamling var att den tidsplan som vi 

hade satt upp innan vi började var snäv och att det är svårt att få intervjuer på så kort tid. Det 

blev ännu svårare när de påtänkta respondenterna inte dök upp på det första 

informationsmötet. Vi hade en tid bokad på ett av boendena och ingen av ungdomarna dök 
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upp, detta gjorde att vi fick ge vår förhandsinformation till en i personalen på detta boende då 

det inte fanns tid för ännu ett möte. Personalen berättade om oss och vår studie och lyckades 

boka in några intervjuer till oss. Problemet för oss blev då att vi inte hade någon kontroll på 

vilken information som informanterna hade fått. Detta kan ha påverkat studiens validitet 

negativt för att vi inte har haft kontroll över informationen till respondenterna. Även om vi 

kort berättade om oss och studien i direkt anslutning till intervjun så kan detta ha påverkat 

vårt resultat.  

 

I vissa fall har vi tolkat att det inte alltid var respondenternas egna ord som kom fram i studien 

utan att det snarare var professionella i deras nätverk som under studiens bearbetning var 

inriktade på deras integration och som såg informanternas studier som en viktig del i den. Vi 

har även i våra möten med verksamhetschefen och föreståndarna på boendena fått beskrivet 

för oss att de arbetar utifrån att ungdomarna ska bli integrerade och vi tror att det är detta som 

genomsyras i en del av svaren. Detta gör att det ibland blir svårt för oss att förstå om det som 

respondenterna berättade var det som de verkligen tyckte och tänkte. 

 

När vi frågade respondenterna om det finns något som dämpar deras motivation tolkar vi att 

det är svårt för dem att berätta då det verkar vara skamfyllt att inte vara motiverad. Vår 

tolkning utgår ifrån att respondenterna inte kunde svara på om det fanns något som gjorde 

dem mindre motiverade och att de la fokus på deras nuvarande motivation. Ibland var vi 

tvungna att ge exempel på vad som kan vara motivationsdämpande och på så sätt fanns det en 

risk att vi la orden i munnen på respondenterna. Under intervjuerna sa fler av informanterna 

att de tyckte att vi ställde samma frågor flera gånger, det kan vara att våra frågor uppfattades 

som upprepande. Vår tanke med detta var att vi ändå skulle få ut svar på det som de inte tycke 

sig ha svar på. I slutändan tycker vi att vi lyckades med detta och vi fick svar på det som vi 

ville. Det tog generellt många frågor in i intervjun innan respondenterna kom igång och 

svarade mer detaljerat. När vi sa att våra frågor var slut och undrade om de ville tillägga något 

började samtliga att berätta ännu djupare om sin situation. Detta tolkar vi att respondenterna 

behövde tid på sig att få en bättre uppfattning om vad intervjun verkligen handlade om. En del 

av respondenterna hade svårt med frågor som liknade varandra och vi tolkar detta att de kunde 

ha problem att svara på frågorna på ett djupare plan. Inte förrän de fick en väldigt öppen fråga 

kunde de svara bredare. Vi tänker att det kan ha och göra med att respondenterna behövde 

prata om flera frågor i ett sammankopplande svar. 
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Vi valde att utföra intervjuerna på informanternas olika boenden då vi hade en tanke om att 

detta var en trygg plats för dem. Detta kan ha påverkat validiteten då det finns en risk att 

ungdomarna nyanserade sina berättelser för personalen och boendets skull. Det skulle kunna 

vara så att respondenterna på grund av språkförbistringar inte riktigt förstod vad syftet med 

studien var. Om det var boendet som vill veta eller om migrationsverket skulle få ta del av 

den, detta är sådant som gjorde att vi ibland upplevde att bilden de gav oss var något 

positivare än vad den egentligen var. Ungdomarna upplevdes som mycket lojala mot både 

boendet och dess personal så därför ville de kanske framstå som bättre och mer motiverade än 

vad de var. Så om intervjuerna hade ägt rum på en annan plats så kan resultatet ha sett 

annorlunda ut då informanterna kanske inte hade associerat studien till boendet och dess 

personal. 

 

Innan internvuerna hade vi inte valt teoretiskt ansats för studien utan hade bara en idé om 

vilka som skulle användas. Detta kan ha varit både positivt och negativt för vår studie. 

Fördelarna med detta kan ha varit att vi inte hade intervjufrågor som bara var till för att 

bekräfta en teori utan istället så använde vi teorierna för att fördjupa oss i det insamlade 

materialet. Nackdelarna med att intervjua utan teorier kan ha varit att vi inte aktivt har kunnat 

ställa följdfrågor som kan kopplas ihop med teorierna. Om vi hade haft de teoretiska 

perspektiven, och på sätt ställt dessa följdfrågor, hade vi möjligtvis kunnat analysera resultatet 

på en djupare nivå.  
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Kapitlets disposition  

I detta kapitel presenteras vårt resultat. Vi har samlat in vårt empiriska material genom sex 

stycken intervjuer. Svaren som vi har fått under våra intervjuer och som är relevanta har vi 

samlat under ett antal rubriker som kan kopplas till studiens forskningsfrågor. Kapitlet läggs 

upp enligt följande: Motivation till nuvarande studier, Motivation till vidare studier och/eller 

arbete, Vad gör ungdomarna motiverade? och sist Vad dämpar ungdomarnas motivation? I 

slutet av varje avsnitt har vi valt att analysera och tolka resultaten med koppling till de 

teoretiska utgångspunkter som vi har valt till studien. Efter att resultatet och analysen för 

denna studie har presenterats så kommer vi även att presentera övergripande analys för att 

förtydliga de viktigaste delarna i analysen. Sist i kapitlet presenteras resultat med koppling till 

tidigare forskning, där vi kopplar ihop resultatet från vår studie med vår valda tidigare 

forskning. För att påminna om vad våra valda teorier handlar om har vi här nedan skrivit en 

kort sammanfattning, även vår definition på motivation presenteras innan resultatet för 

enkelhetens skull. Vi har valt att döpa om respondenterna för att inte röja deras identitet. 

Namnen är påhittade av oss och har ingen koppling till ungdomarna. De fiktiva namnen är 

Musse, Abbe, Oram, Jesus, Jojo och Karim.    

 

5.2 Våra teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer att använda oss av Maslows behovshierarki och självbestämmandeteorin när vi 

analyserar vårt resultat. Här kommer en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i 

teorierna.  

 

Maslows behovshierarki är byggd som en pyramid där ett trappsteg av lägre stående behov 

måste vara tillgodosett innan individen kan fokusera på nästa (Maltén, 2003). Repetition av 

behovshierarkins olika nivåer, där det första steget handlar om fysiologiska behov, andra är 

behovet av trygghet och säkerhet, tredje innefattar psykologiska och sociala behov, fjärde 

behov av självkänsla och det sista mest högtstående behovet av självförverkligande.  

 

Självbestämmandeteorin handlar i stort om att individen motiveras av att känna egen kontroll 

och självbestämmande (Josefsson & Lindwall, 2010). Människan har ett behov av att få vara 

oberoende och självständiga detta uppnås genom att personen får göra sina egna val och hitta 
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sin väg för att tillfredsställa sina behov (Deci & Ryan, 1985, 1991). Personer kan antingen ha 

en inre motivation eller påverkas av en yttre motivation. Den inre motivationen kan förklaras 

genom att individen förstår sin egen situation genom sina handlingar. Deras handlingar blir 

motiverade av de inre intressena, nyfikenhet eller mål (Bruners, 1971). Då personen avstår 

ifrån att tillfredsställa sina egna mål och istället väljer att uppnå det mål som är viktiga för 

andra, till exempel föräldrarna, dominerar den yttre motivationen individen (Wentzel, 1989) 

(Deci & Ryan, 1985, 1991). 

 

5.3 Begreppet motivation 

När vi talar om motivation menar vi de olika faktorerna som gör så att individen vill sträva 

mot olika mål i livet. Motivation är sådant som väcker individens intresse att utföra en 

handling som gör att denne kommer närmre sitt mål, det hjälper också till att kontrollera och 

upprätthålla dessa målinriktade handlingar (Nationalencyklopedin). Anledningen till våra val 

av teorier är att motivation kan kopplas till olika behov i en persons liv (Maltén, 2003). 

Behoven kan vara allt från grundläggande behov så som att minimera fysisk smärta och att 

maximera njutning eller att få äta och vila, till att känna sig sedd och att uppnå ett ideal. 

 

5.4 Motivation till nuvarande studier 

5.4.1 En väg till en trygg framtid 

Våra respondenter anser att skolan är viktig. Anledningen till att skolan ses som viktig är för 

att respondenterna har en tro på att utbildning är en väg till en trygg framtid. Alla tycker att 

det är roligt att gå till skolan och känner sig motiverade. På frågan om det någon gång känns 

tungt att gå till skolan svarade alla att det kändes bättre att vara i skolan än att vara på boendet 

eftersom att de i skolan får lära sig saker och att de känner att de har något att göra.  

 

”Ja det är viktigt att gå till skolan. Vad ska jag göra här på boendet? Det är tråkigt att vara 

här. Roligare att gå till skolan än att vara här på boendet. Här är det bra möjligheter att gå i 

skolan. Här är det lugnt och inga problem att plugga och sånt, varför ska man inte göra det? 

Det vore konstigt om man inte pluggade.” Karim 
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”Jag måste ha den här drivkraften, motivationen eller intresset. Annars kommer jag hamna 

på gatan. Jag måste gå i skolan och plugga, för att få ett bättre liv så att det blir något av mig 

och så att jag klarar mig själv.” Oram 

 

5.4.2 Växa som individer 

Ungdomarna poängterade vikten av kunskap för att komma vidare i livet. Det är genom 

kunskapen som de känner att de växer som individer och bildar sig en framtidstro. Skolan blir 

därför en viktig del i ungdomarnas liv. Ungdomarna beskriver en viss oro inför framtiden att 

om de inte tar chansen att lära sig och ta skolan på allvar finns det en risk att bli hemlösa och 

att inte få hjälp ifrån samhället.  

 

”Varje dag människor går framåt ett steg, och det händer genom kunskapen. Särskilt skolan 

gör jättemycket. Det är därför det är viktigt.” Abbe 

 

”Om jag inte läser och klarar min skola, så är det jättejobbigt för mig. Om jag inte läser så 

har jag ingen framtid, ingenting. Om jag inte läser så blir det jättetufft för mig. Jag kan inte 

leva så. Jag vill inte att folk ska tänka att han fattar ingenting och kan ingenting. Så varför 

ska jag ge honom ett jobb? Jag kan inte äta från migrationsverket och socialen hela livet.” 

Oram 

 

5.4.3 Sociala relationer 

Flera av våra respondenter ser en svårighet i det sociala samspelet i klassrummet. Problemet 

menar de är att det ofta finns olikheter vad gäller mål med studierna, religion och modersmål. 

Detta påverkar motivationen för ungdomarna då de inte kan koncentrera sig på sina studier i 

den mån de vill. Ungdomarna anser att sociala relationer påverkar deras motivation, både 

positivt och negativt. De tycker att det är viktigt att ha vänner i samma situation men att de 

också känner sig isolerade från svenska ungdomar.  

 

”Ibland är det svårt att förstå orden, så om man inte koncentrerar sig blir det fel. I min klass 

finns det elever som kommer ifrån ett annat land, och kanske har vi inte samma mål.” Jesus 
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5.4.4 Hindrad utveckling 

En annan faktor som dämpar ungdomarnas motivation till nuvarande studier är skolans 

upplägg. De talar om missnöjet med att gå i förberedelseklass då de hindrar deras fortsatta 

utveckling. Ungdomarna menar på att de skulle vara bättre om de inte behövde gå så länge i 

förberedelseklass för att snabbare lära sig det svenska språket och andra ämnen. 

Problematiken som framhålls när de går i förberedelseklass är att det sällan finns någon som 

har svenska som första språk, därför blir det oftast så att klasskamraterna talar med varandra 

på sina respektive hemspråk. Ungdomarna tycker då att det inte blir någon naturlig inlärning 

av svenskan.  

 

”Just nu ser jag inte så ljust på framtiden, för en eller två dagar sedan jag pratade med min 

mentor om att jag inte hinner få 12 betyg och då har jag inte rätt att gå på 

ekonomiprogrammet. Så då måste jag gå ett år till på förberedelseklass.” Jesus 

 

”Jag blir ledsen för att några som har bott här kortare än jag, fick gå till gymnasiet, men inte 

jag. Så jag tror att lärarna är skyldiga till det. Jag har kämpat väldigt hårt.” Abbe 

 

5.4.5 Lärarnas betydelse 

Under intervjuerna framkommer det att lärarna har stor betydelse för ungdomarnas motivation 

till att gå i skolan. De beskriver både hur viktigt det är med en bra mentor som hjälper till med 

den övergripande skolsituationen samt enskilda lärares uppmuntrande ord. Det är enligt 

respondenterna mentorerna som de vänder sig till när de är något som inte känns bra i skolan 

det kan vara allt från problem med kompisar till val av inriktning på de olika programmen.  

Lärare som är kunniga i sina ämnen inspirerar ungdomarna. Det är även viktigt för 

respondenterna att de blir sedda av lärarna och att de hjälper dem att lyfta fram vad de är 

duktiga på. En bra lärare är en som är snäll, hjälpsam och som tycker att kunskap är viktigt.  

 

”Vi har Maria, kocklärare. Hon är jättebra. Om jag har problem på lektionen så hjälper hon 

mig. Hon intresserar sig. På träslöjden har vi en annan lärare, hon är jätteduktig. Jag ser 

upp till de här lärarna.” Oram 
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”Jag är dålig på matten i skolan. Det är svårt för mig, jag har aldrig varit i skolan tidigare. 

Det är konstigt för mig att gå i skolan, men nu förstår jag varför man måste gå i skolan. Här i 

Sverige lärarna hjälper mig, utan dem skulle jag inte gå till skolan.” Jojo 

 

5.4.6 Analys 

I Sverige har kommunerna ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen som vistas i 

kommunen (Socialstyrelsen, 2012). Detta gör att det finns reglerat i socialtjänstlagen att de 

ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Denna reglering gör att kommunerna ansvarar 

för att det första trappsteget i Maslows behovshierarki blir uppfyllt som är de mest 

grundläggande så som syre, vatten och mat (jmf Maltén, 2003). Att känna trygghet och 

säkerhet är något som är viktigt för ungdomarna då de talar om att de känner en viss osäkerhet 

inför framtiden. För att finna trygghet och säkerhet i sin tillvaro lägger våra respondenter en 

större vikt vid sitt skolarbete eftersom detta ses som den enda vägen till självständighet. Vi 

tolkar att ungdomarnas motivation drivs av egen kontroll och självbestämmande (jmf 

Josefsson & Lindwall, 2010). Eftersom att ungdomarna är ensamma i Sverige utan sin familj 

tolkar vi att deras största mål är att en dag bli självständiga. Ett exempel ur vårt resultat är att 

ungdomarna uttrycker att de inte kan förlita sig på de svenska myndigheterna resten av livet.  

 

Ungdomarna menar att det är viktigt att känna en samhörighet med andra i samma situation 

men också att känna en samhörighet med infödda svenskar. De upplever att de blir åsidosatta 

då de i sin förberedelseklass blir isolerade från resten av klasserna i skolan. Att få närhet till 

svenska elever genom att gå i en ”vanlig” klass menar ungdomarna att det är lättare att lära sig 

svenska på ett naturligt sätt. Detta tolkar vi som en yttre motivation som de svenska eleverna 

ger våra respondenter då de tvingas lära sig svenska för att få tillgång till en gemenskap med 

dessa (jmf Wentzel, 1989).    

 

Vi tolkar utifrån ungdomarnas berättelser att det är viktigt att bli sedda som individer och att 

den kunskap som de bär med sig lyfts upp och utvecklas. Ungdomarna påtalar att de har en 

stark vilja att studera vissa ämnen, men fokus läggs på deras svenska-kunskaper och de därför 

inte kan gå vidare från förberedelseklass. Ungdomarna upplever att de kategoriseras som en 

homogen grupp istället för att se till individens resurser. För att kunna bygga en bra 
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självkänsla tycker ungdomarna att de bör blir sedda i skolan av sina lärare och få positiv 

feedback på det som de gör bra (jmf Maltén, 2003).  

 

Vår tolkning är att skolan har en stor betydelse för dessa ungdomar både vad det gäller att nå 

sitt mål med självförverkligande samt att få vardagen att bli meningsfull (jmf Maltén, 2003). 

Dessa ungdomar som kommit till Sverige bär inte sällan med sig problematiska 

uppväxtförhållanden där skolgången ofta har blivit åsidosatt och detta gör att skolan ger hopp 

om framtiden. Ungdomarna beskriver att målet med skolan är att bli självständiga i framtiden. 

Detta tyder på att respondenterna har en inre motivation (jmf Bruners, 1971). Genom att 

ungdomarna vill få kunskap så blir deras inre intresse och nyfikenhet stimulerade. 

Respondenterna uttrycker en vilja att lära sig för att det är intresserade och att upptäcka nya 

saker har blivit som ett begär. Detta ger sig uttryck genom att ungdomarna hellre vill vara i 

skolan än på andra ställen och att de är rädda för att gå miste om kunskap. 

 

5.5 Motivation till vidare studier och/eller arbete 

5.5.1 Tidigare erfarenheter 

De flesta respondenter har en idé om vad de vill jobba med i framtiden. Många gånger väljer 

de yrken där de har tidigare erfarenheter, antingen egna eller via sina föräldrar/släktingar. 

Ungdomarna har väldigt olika tankar vad de gäller yrke, det är allt ifrån filosofi till 

barnskötare. Ungdomarna uttrycker att det är naturligt att välja ett yrke som de redan känner 

till och som kan göra deras föräldrar eller släktingar stolta. Många menar på att motivationen 

till att välja ett yrke kommer ifrån att få fortsätta med det som familjen sedan länge varit bra 

på.  

 

”Jag vill bli civilekonom, det kommer ifrån min pappa, han jobbar på bank. Så man är van att 

bara se dem som jobbar på banken. Man har en bra kostym och de pratar bra.” Jesus 

 

”Jag vill bli kock för att min pappa är jättebra på att laga mat. Sedan min barndom har jag 

sett min pappa laga mat. Så därför är jag intresserad av att bli kock. /…/ Men efter några år 

så kommer jag att studera till advokat för det tycker min pappa är ett bra yrke.” Oram 
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5.5.2 Studera vidare – en självklarhet! 

Ungdomarna pratar om att studera vidare, som en självklarhet. De uttrycker en stark 

motivation till att studera vidare eftersom de ofta beskriver att de annars inte kommer att bli 

någon. Respondenterna uttrycker en förvirring i hur de ska uppnå sina mål. De flesta vet inte 

vad det är för utbildningar som krävs för de jobb de intresserar sig för. 

 

”I framtiden vill jag plugga för att det finns ingen framtid utan skola och studier.” Karim 

 

”Om jag inte kommer in på ekonomiprogrammet, då jag inte kan plugga till civilekonom. Jag 

vet inte hur jag ska göra då. Kanske komvux eller någonting annat?” Jesus 

 

5.5.3 Det egna yrkesvalet 

På frågan om de själva gjorde sitt framtida yrkesval, svarade de flesta att de gjorde detta val 

själv och att ingen annan kan bestämma åt dem. Dock framkommer det på andra ställen i 

intervjuerna att de påverkas av vad andra tycker. Ungdomarna beskriver att de framtida 

yrkesvalen beror på vilken status och makt som det yrket har och att det är detta som gör de 

motiverade att sträva ditåt, de talar om lusten att bli chef. Ungdomarna uttrycker att skolan 

också är något som alla går till och det är en anledning till att de går dit även om de inte är så 

motiverade. 

 

”Innan jag kom till Sverige, jag ville bli fotbollsproffs. Min pappa tycker inte det är någon 

framtid, man kanske kan spela några år sen man är slut och då har man inget jobb. Så han 

tycker jag ska jobba på bank som han då jag är någon.” Jesus  

 

”Efter gymnasiet ska jag kanske jobba som rörmokare. Men efter fem till sex år så kanske jag 

ska plugga igen. Först måste jag tjäna pengar, sedan måste jag plugga mer för att jag 

behöver mer kunskap och kanske mer makt, för att jag ska kunna bli chef.” Musse 

 

”Det är många som säger till mig, vad har du för planer för framtiden? Jag kan inte svara, 

för jag har aldrig tänkt på det. Men jag går till skolan för att andra gör det. Alltså jag vill 

göra något för att de andra gör det. Jag vet att det är viktigt för framtiden, men jag har aldrig 

tänkt. För jag vet inte hur jag känner, jag går till skolan för att jag måste. Personalen på 
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boendet säger att framtiden är viktig; du måste tänka en linje. Du måste flytta härifrån, du 

blir ensam sen. Du måste tänka själv, du måste fixa din framtid. /…/ Jag tycker mycket om att 

vara med barnen på min praktikplats så nu vill jag bli barnskötare och jobba på dagis.” Jojo 

 

5.5.4 Analys 

För att ungdomarna ska känna sig trygga i sina framtidsplaner anser de att det är viktigt med 

en bra utbildning på en högre nivå än gymnasiet. Något som vi ser i resultatet är att 

respondenterna tror att den enda vägen till en trygg framtid går genom högskolestudier då de 

ofta poängterar betydelsen av status och makt. Detta tolkar vi som ett tecken på en försvagad 

självkänsla och en osäkerhet i vad som krävs i det nya landet (jmf Maltén, 2003). Vi tolkar 

utifrån ungdomarnas utsagor att det är viktigt att prestera för att bli sedd.  Vi tänker att det 

också kan vara så att ungdomarnas tro om att finna samhörighet i det svenska samhället går 

via studierna. Vi tänker också att ungdomarna just nu har studier och arbete som det enda 

målet och därför lever med att det är viktigt. 

 

Ungdomarna förklarar att de har en tanke om sin framtida yrkesroll. Detta tolkar vi i vissa fall 

är utifrån respondenternas egna val men i andra fall en påverkan ifrån andra. Det som 

framkommit i resultatet är att det i första hand finns en vilja att arbeta med ett visst yrke men 

att efter en tid studera vidare på högskola eller universitet. En del av motivationen till 

högskolestudier tolkar vi som att de påverkas av en yttre motivation (jmf Wentzel, 1989). Den 

yttre motivationen innehåller mål som är viktiga för någon annan, oftast familj, lärare eller 

andra vuxna. Detta blir extra tydligt i Jojos citat där han uttrycker att han gör saker för att 

andra gör det och för att andra säger att det är viktigt. Även Jesus uttrycker i sitt citat att hans 

pappa vill att han blir bankman istället för fotbollsproffs.   

 

För att uppnå de mål som är viktiga för någon annan innebär det att individen kan behöva 

avstå från sina egna mål (jmf Deci & Ryan, 1985, 1991). I vårt resultat förklarar Musse att 

han vill bli rörmokare men att han senare måste studera vidare för att få mer makt och kunna 

bli chef. Utifrån vår tolkning så kan detta dels bero på yttre påverkan att han åsidosätter sina 

mål om att bli rörmokare eller så har han en egen drivkraft och motiveras av att bli chef.  För 

de ungdomar som är yttre motiverade finns ofta en tro att deras engagemang i skolan ska leda 

till hög status och belöning som personliga fördelar (Wentzel, 1989). Detta är något som vi 
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kan se i vårt resultat då ungdomarna talar mycket om status och makt. Ungdomarna vill gärna 

se sig själva som högutbildade och som chefer.  

 

5.6 Vad gör ungdomarna motiverade? 

5.6.1 Möjlighet och nödvändighet 

Generellt sett så beskriver våra respondenter att den största anledningen till deras motivation 

är den stora skillnaden mellan Sverige och deras ursprungsland. Här ges möjligheter till 

utbildning samt större tillgänglighet att få utbilda sig. En annan skillnad är att de är i Sverige 

utan sin familj vilket gör att de måste ta ansvar för sin framtid för att inte riskera att hamna i 

ett utanförskap. Ungdomarna uttrycker att skolan har dubbel betydelse då det både ger dem 

möjligheter och är en nödvändighet. 

 

”Så klart det har förändrats, när jag var i mitt hemland så studerade jag. De var inte de bästa 

möjligheterna som vi har här, och det är skillnad.” Abbe 

 

”Jag bor ensam i Sverige, och jag visste ingenting om Sverige när jag kom hit. Nu kan jag 

bara gå framåt. Det är så jag tänker. Jag är ensam för att jag har mist min släkt och de är 

inte här. Så jag måste tänka på vilken väg jag tar. Jag vet att det blir jobbigt och inte lätt. Så 

jag tänker att om jag väljer en bra väg, skaffar bra kompisar och om jag försöker följa 

reglerna så kanske livet blir mindre svårt än vad de var innan.” Jesus 

 

En annan motivationsfaktor som framkom i studien var att här i Sverige finns det många 

möjligheter till studier som är gratis och att studera anses av ungdomarna som ett jobb. Det 

bästa sättet att få pengar är att studera genom att de får studiebidrag. De pratar också om att 

skolan här i Sverige är välfungerande och att det är därför som de är motiverade att gå dit. 

Ungdomarna tycker att det blir lättare att studera när de får material från skolan så som 

böcker, pennor och sudd, vilket de inte är vana vid från sitt hemland.   

 

”Om man går i skolan här får man pengar, det är helt otroligt. I mitt land kan personer inte 

gå i skolan för att föräldrarna inte har några pengar. Det kostar att gå i skolan så man måste 

betala för det. Här kan man gå i skolan, utan att betala, istället får man betalt från skolan. 

Det är helt otroligt, ganska bra!” Jesus  
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”Jag gillar skolan, vi har inte så bra skola i mitt hemland. Här känns det mycket bra för att 

lärarna hjälper mig på lektionerna” Oram   

  

5.6.2 Betydelsen av internet 

Ungdomarna uttrycker att tillgången till hela världen genom internet är något som höjer deras 

motivation då de får större delaktighet i både sitt gamla liv och i det nya livet. De nämner 

främst Facebook, Skype och mail för att hålla kontakten med vänner och familj i andra delar 

av världen.  Google är också något som framhålls som viktigt, för att söka kunskap och även 

hjälp med det svenska språket.  

 

”Jag googlar för att hitta motivation. De brukar ge bra idéer. Bara använda internet, 

Facebook och Skype, för att prata med gamla kompisar. Det är som att vara ute i världen, 

fast man är i sitt eget rum.” Musse 

 

”När jag sitter på bussen, det finns stora skyltar med ord som jag inte förstår. Då jag måste 

ta upp mobilen och använder google-translate, och sen jag vet vad det betyder”. Jesus 

 

5.6.3 Att bli sedd 

För att upprätthålla motivationen till skolan talar ungdomarna om vikten att vara behövda och 

att bli sedda. Detta sker både på boendet, ute i samhället och inom deras fritidsintressen. På 

boendet talar några om att de tycker om att få hjälpa till med sysslor där de har en tro på sig 

själv. Fritidsintressen som framhålls är olika lagsporter där de känner att de är en tillgång. 

Ungdomarna talar om att innan de kom till Sverige så var deras mål att bli proffs i någon 

idrott men att i Sverige måste de gå i skolan och försöker förena idrottslivet med skolarbete. 

 

”Ibland när jag lagar mat känner jag mig duktig. Ibland behöver de hjälp på boendet, och då 

kan jag hjälpa till.” Oram 

 

Efter att Jojo berättade för oss att han tyckte att det var viktigt att få vara bra på något frågade 

vi honom i vilka situationer som han kände sig duktig:  
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”Jag är duktig på fotboll eller jag är bra på idrott. Jag fick bäst längdhopp i skolan. Jag fick 

en liten medalj, det var roligt! När jag praktiserade tyckte de att jag var bra. De vill att jag 

ska komma och jobba där när jag är ledig ifrån skolan.” Jojo  

5.6.4 Analys 

En viktig del för att upprätthålla sina sociala behov påtalar ungdomarna vikten av att ha 

tillgång till internet för att kunna hålla kontakt med vänner och familj. För att upprätthålla en 

god motivation till studier behövs både ett socialt nätverk och en god självkänsla (Maltén, 

2003). Att få känna sig behövd och att bli sedd är något som ungdomarna uttrycker påverkar 

självkänslan positivt. Detta framhåller ungdomarna att de får genom att göra sådant som de 

själva och andra anser att de är bra på. Detta hänger ofta ihop med arenorna där ungdomarna 

känner social samhörighet. Det sker dels på boendet men framförallt ute i samhället. 

Lagsporter är något som framhålls som viktiga både vad det gäller samhörighet och 

bekräftelse.  

 

Ungdomarna förklarar på flera olika sätt att deras motivation till studier påverkas av yttre 

omständigheter så som att skolan är välfungerande och att de får betalt för att gå i skolan (jmf 

Wentzel, 1989). Åter igen tolkar vi att det är familj och släktingar som är kvar i hemlandet 

som har en stor tro och högt uppsatta mål för dessa ungdomar eftersom ungdomarna tycker att 

det är viktigt att kunna hålla kontakten med dessa för att upprätthålla sin motivation till 

studier. En annan yttre motivation är de möjligheter som ges i den svenska skolan (jmf Daci 

& Ryan, 1985, 1991). Dessa möjligheter tolkar vi att de främjar ungdomarnas inre motivation 

då de ökar deras intresse och nyfikenhet av att få kunskap på många olika områden. Genom 

att ungdomarna har en inre motivation tänker vi att de drivs av att upptäcka och på så sätt till 

att undersöka och testa de idéer som de har.  

 

Att få studiebidrag är något som motiverar ungdomarna, det är ett lätt sätt att få in pengar. 

Detta är ännu ett exempel på en yttre motivation där andra i detta fall Centrala 

studiestödsnämnden har satt målen för ungdomarna (jmf Wentzel, 1989). Som ungdomarna 

har berättat i vårt resultat så finns en stark vilja att bli en idrottsstjärna, men detta har till viss 

del fått en annan prioritet då de förväntas utbilda sig på högskola. Skolan framhålls som viktig 

i det svenska samhället och att ungdomarna inte ser några alternativa vägar än att studera. 
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Åter igen blir detta ett exempel på hur ungdomarna får åsidosätta sina egna mål för att uppnå 

det som andra anser bör vara deras mål. 

 

5.7 Vad dämpar ungdomarnas motivation? 

5.7.1 Svårigheter 

Våra respondenter berättar att om de inte lyckas eller hänger med i skolan känner de sig inte 

kompetenta och deras motivation påverkas negativt, då tvivel på framtiden tar mycket energi. 

Ungdomarna upplever att om de missar ett prov eller kommer efter i skolan, så har de svårt att 

ta igen det. Två av ungdomarna går i en skola där de inte har kamrater ifrån boendet. Detta 

upplevs som jobbigt då de har svårt att hitta sin plats både vad det gäller gemenskapen i 

skolan och på boendet. Ungdomarna talar om att motivationen till studierna dämpas på grund 

av detta.  

 

”Ibland är det jobbigt när man har studerat för lite. Man tänker att nu kommer jag att 

misslyckas. Det är samma sak om man missar ett prov, då känns det svår.” Abbe 

 

”Det har varit jobbigt i skolan eftersom jag är den enda från boendet. Jag måste känna 

grabbarna lite, alltså mina klasskamrater. De är lite svårt att prata med dem. Men nu är det 

bättre, för vi var på klassresa. Vi var allihop. Tillsammans. Sen började jag berätta lite om 

mig och dem lite om sig.” Jojo 

 

Ungdomarna bor på boenden med andra i samma situation. Detta upplever en del av dem som 

att det dämpar deras motivation. De nämner att de stör varandra med till exempel musik. Det 

är svårt för dem att ägna sig åt skolarbeten då alla inte är lika fokuserade. Det blir då lättare 

att hänga med andra på boendet än att göra sina läxor. Att bara vara på boendet upplever 

många som tråkigt då till exempel helgerna blir väldigt långa och detta gör ungdomarna 

omotiverade till att studera. 

 

”När jag kommer tillbaka hem så tycker jag att det är tråkigt. För det finns ingenting att 

göra, bara sitta hemma. Det är tråkigt att inte ha några andra kompisar.” Musse 
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”När jag är hemma gör jag ingenting och det känns inte bra, men när jag är i skolan är 

allting bra.” Oram 

 

5.7.2 Saknaden av familj 

På frågan om det finns någonting som gör dem omotiverade att studera svarade ungdomarna 

att saknaden av sin familj är en faktor, då det är svårt att hitta meningen här och nu. Det är 

tungt för ungdomarna att hålla motivationen uppe utan sina nära och kära. Det är svårt för 

vissa att hålla kontakten med sin familj och därför kan det kännas extra tungt att fokusera på 

framtiden.   

 

”Allt är bra för mig här i Sverige, men jag saknar min familj mycket. Jag har ingen familj här 

så det är jättesvårt. Okej, jag har mycket kompisar här. Men familjen är en familj.” Oram 

 

5.7.3 Kommunens påverkan 

På frågan om det finns någonting som dämpar motivationen och framtidstron svarar Musse att 

kommunen är ett problem. Han förklarar att det är svårt att både göra sig förstådd och att 

förstå vad de menar. Han förklarar att det inte alltid finns tillgång till tolk och att personalen 

på socialtjänsten ofta talar med ett svårt språk. Detta gör att han inte förstår vad som ska 

hända med honom i framtiden vilket påverkar tillvarons begriplighet och hanterbarhet. Han 

berättar att han blir stressad över att kommunen bara har ansvar för honom tills han blir 21 år 

gammal, sen får han klara sig själv.  

 

5.7.4 Analys 

Vi tolkar utifrån ungdomarnas utsagor att de har förväntningar på sig från familjen genom den 

empirin som presenteras under rubriken 5.5.1. Vi tänker att det skulle kunna vara så att dessa 

förväntningar är en bidragande orsak till att ungdomarna är rädda för att misslyckas och 

komma efter i skolan, se Abbes citat. Misslyckanden i skolan som bidrar till en sämre 

självkänsla kan leda till att en social samhörighet blir mer betydelsefull (jmf Maltén, 2003). 

Detta kan göra det extra svårt för ungdomar som lever på den här typen av boenden då det är 
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lättare att bli sedd och bekräftad av sina vänner än att fokusera på skolarbeten och att detta 

därför bidrar till att de kommer efter i skolan.  

 

Materialet i studien väcker frågor om ungdomarnas krav på sig att lyckas i det nya landet 

kommer från deras familj. Detta kan i så fall kopplas till deras psykologiska och sociala behov 

då förväntningarna på dem gör att de siktar högt (jmf Maltén, 2003). Problemet med detta ser 

vi att ungdomarna får en press på sig att lyckas och vad händer med de som inte uppfyller de 

krav som ställs. Detta kan ses dels som en yttre motivation som får ungdomarna att sträva 

framåt och studera men det kan också vara något som dämpar den inre motivationen och 

känslan av egenkontroll och självbestämmande (jmf Josefsson & Lindwall, 2010) (jmf 

Wentzel, 1989). Det är viktigt för ungdomarna att förstå sin egen situation genom sina 

handlingar och inte bara utifrån de yttre kraven (jmf Bruners, 1971). Ungdomarna berättar 

dels att föräldrarna har påverkat deras yrkesval (se avsnitt 5.5) och att det är viktigt att hålla 

kontakten med sina föräldrar, vi tänker att detta skulle kunna hänga ihop genom att 

föräldrarna tror på ungdomen och det är därför kontakten är så viktig. Att viktiga personer i 

ungdomarnas liv tror på dem skapar en god självkänsla som är en viktig grund till 

självförverkligande (jmf Maltén, 2003). 

 

Ett barns grundläggande trygghet finns hos dess familj. Dessa ungdomar beskriver en stor 

saknad av sina anhöriga och detta påverkar deras känsla av trygghet och säkerhet. I det nya 

landet saknas vårdnadshavare och istället faller deras omsorg i myndigheternas händer. Det är 

då extra viktigt att myndigheterna kan ge dem denna trygghet. Det har framkommit att 

socialtjänsten har svårt att informera ungdomarna på ett så tydligt sätt så att de finner ett hopp 

inför framtiden efter myndigheternas omsorg. 

 

5.8 Övergripande analys 

Genom våra tidigare analyser ser vi ett sammanhängande mönster där vi tolkar att de 

ensamkommande flyktingbarnen upplevs som motiverade till både den nuvarande skolan, 

framtida studier och senare arbete. I ungdomarnas utsagor framkommer vad vi kan se som 

exempel på både inre och yttre motivationsfaktorer. De yttre faktorerna är framförallt de 

sociala relationerna och de förväntningar som finns på ungdomarna från familjen, lärarna och 

personalen på boendet. Generellt sett så tolkar vi att ungdomarnas sätt att känna sig trygga 

inför framtiden är att studera för att nå ett självständigt liv. Motivationshöjande aspekter 

framhålls där individen känner sig uppskattad och duktig. Detta kan ha en positiv inverkan på 
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självkänslan. Ungdomarna talar om att uppfylla sina mål som kan tolkas som en del i 

självförverkligandet vilket är Maslows sista steg. 

 

5.9 Resultat med en koppling till tidigare forskning 

Den här studien visar på både likheter och skillnader gentemot den tidigare forskning som 

finns. Generellt så visar både denna studie och annan forskning att ensamkommande 

flyktingbarn är motiverade till studier. De har höga ambitioner vad gäller utbildning och 

strävar efter att komma in på arbetsmarknaden.  

 

5.9.1 Skolans betydelse 

Informanterna i Hessles (2009) studie beskriver att skolan har fått stor betydelse för den nya 

vardagen och känner en stor motivation till att gå i skolan. Det handlar inte bara om själva 

lärandet utan den ger också en struktur i vardagen. Respondenterna i vår studie menar på att 

gå i skolan är något av de viktigaste i deras liv just nu och att de känner sig mycket 

motiverade till att vara där. De upplever det som tråkigt när det inte är någon skola då det inte 

finns något att göra på boendet. Vi tolkar detta som att ungdomarna saknar vardagsstruktur 

när det är till exempel lov. Även Ylva Spånberger Weitz (2011) tar upp i sin studie om barn 

och ungdomar i samhällsvård att skolan fungerar som en viktig del som kan kompensera 

hemmatillhörigheten och ge möjligheter till egenkontroll i vardagen.  

 

5.9.2 Motivationskris 

Det är inte helt ovanligt att nyanlända befinner sig i en motivationskris då det upplevs som att 

kompetens i form av utbildning och arbetslivserfarenhet är svår att skaffa sig i Sverige (Diaz, 

1997). En annan orsak till motivationskrisen är att välfärdssamhället erbjuder försörjningsstöd 

till de som inte själva klarar att försörja sig. Detta kan leda till att drivkraften till egen 

försörjning uteblir. Resultatet i denna studie tyder på att detta inte är något som ungdomarna 

upplever. De talar om de möjligheter som finns i Sverige i form av olika utbildningar och hur 

lättillgängligt det är. En av rädslorna som ungdomarna uttrycker är att behöva leva av 

samhället och inte klara sig själv så att erhålla försörjningsstöd är inget alternativ. Det är 

viktigt att komma ihåg att Diaz (1997) studie i första hand studerar vuxna invandrare så det 

kan vara därför som denna studies resultat inte överensstämmer.    
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5.9.3 Motivation till att gå i skolan 

I en annan studie där ensamkommande flyktingbarn har fått komma till tals framkommer det 

att de är mycket motiverade och prioriterar att gå till skolan (Backlund et al., 2012). Det är 

viktigt att få gå vidare från förberedelseklass men också att kraven inte blir för stora då 

motgångar kan omvända motivation till tvivel. Även Skolinspektionen (2009) ser problem i 

att nyanlända elever hålls allt för länge i olika förberedelseklasser. Här finns det likheter med 

denna studie då det är viktigt för ungdomarna att komma in i en vanlig klass för både 

lärandeprocessen och den sociala kontakten med svenska ungdomar. Även beskrivningen av 

lärarnas betydelse är lika då de framkommer att de ofta är enskilda lärare som är 

betydelsefulla både för lärandet och motivationen.  

 

5.9.4 Internationellt 

Både svensk och dansk forskning har visat på att flyktingbarn i större utsträckning än de 

inhemska barnen fortsätter att studera direkt efter grundskolan (Hadenius & Lindström, 2002; 

Thornmann, 2002). Många gånger väljer dem att studera till yrken med högre status i 

samhället, exempelvis medicin och teknik. Detta är något som även framkommer i denna 

studie då ungdomarnas mål är att studera till ekonom, filosof och tekniska yrken. Även i 

Norge har forskning pekat på att de flesta barn och unga som kommer har högt uppsatta mål 

(Germundsson, 1994).  

 

5.9.5 Relationer till professionella 

Stretmo och Melander (2013) har i sin forskning sett att relationer till professionella är viktig. 

Dessa relationer är framförallt till personalen på boendet, socialsekreterare och lärare. I denna 

studie läggs inte något fokus på relationer, eftersom att ungdomarna inte kopplade sin 

motivation till professionella relationer. Vår förförståelse var dock att vi trodde att 

relationerna skulle ges en större betydelse för ungdomarnas motivation, framförallt med 

personalen på boendet. Dock såg ungdomarna relationen med lärarna och lärarnas inställning 

som viktig för sin motivation.  
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5.9.6 Språkkompetens 

För att komma in i det svenska samhället talar Diaz (1997) om vikten av språkkompetens, 

egen försörjning och eget boende. Detta är något som även ungdomarna i denna studie har en 

uppfattning om då de talar om viljan och nödvändigheten att lära sig det svenska språket. 

Även egen försörjning är högt uppsatt mål för ungdomarna. En annan viktig sak för 

integrationen i det nya landet är att skaffa sig sociala kontakter detta sker ofta genom 

exempelvis föreningsliv (Diaz, 1997). Våra respondenter kopplar inte bara föreningslivet till 

sociala kontakter utan också som ett sätt att motivera sig till skolarbete. Detta genom att få 

känna sig behövd och duktig i en annan arena än skolan ger ungdomarna en motivation och en 

känsla av att tro på sig själv.  

 

5.9.7 Den egna läkningsprocessen  

Stig-Arne Berglund (1998) menar i sin studie att det är viktigt att ta tillvara på den egna 

läkningsprocessen hos en individ istället för att konstruera problemfällor. Han menar att 

ungdomar i svåra situationer sällan är offer utan kan ofta påverka och påskynda sina egna 

processer och behöver ofta hjälp från andra för att förstå vilka alternativ som finns och hur 

stark den egna kraften till förändring är. Vi tolkar utifrån våra respondenters berättelser att de 

är villiga att påverka sina egna liv och att de inte ser sig själva som offer. Detta eftersom dem 

hela tiden pratar om sig själva och ser sig själva i en ljus framtid och inte lägger sina liv i 

någon annans händer. Ungdomarna lägger extra tid på skolarbetet för att påskynda processen 

att bli självständiga. Det kan också vara så som Odd Erik Germundsson (1994) tar upp i sin 

studie att dessa barn och unga har höga mål som troligtvis ska hålla familjen i hemlandet 

tillgodo.    

 

5.9.8 Möjligheterna i Sverige 

Respondenterna i denna studie påpekar att det liv som de levde tidigare inte gav samma 

möjligheter att gå i skolan som de tycker att de har här i Sverige. Vi tolkar det som att dessa 

ensamkommande flyktingbarn använder sin eventuellt svåra barndom som någonting som 

stärker motivationen och gör att de ser ljust på framtiden. Detta är något som Ben Furman 

(1998) tar upp och menar att vi kan påverka hur stor del en svår barndom får ha i våra liv. Det 

är viktigt att se på barndomen och det förflutna som möjligheter istället för hinder.    
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6. Slutdiskussion 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ensamkommande flyktingungdomar ser på sin 

egen motivation gällande studier och/eller arbete. Resultatet har sedan tolkats och analyserats 

utifrån Maslows motivationsteori samt självbestämmandeteorin. Kapitlet disponeras enligt 

följande: först kommer vi att presentera våra viktigaste slutsatser. Därefter kopplar vi ihop de 

viktigaste delarna i resultatet och tidigare forskning samt vilka begränsningar det har 

inneburit för studien. Till sist ger vi förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

Den första viktiga slutsatsen är att de ensamkommande flyktingungdomarna som har deltagit i 

studien är motiverade både till nuvarande studier och vidare studier. Det stora målet är att i 

framtiden få ett arbete med hög status. Vägen dit är att studera vidare på till exempel 

högskola. Skolan anses alltså därför som viktig för ungdomarna eftersom att det är grunden 

för deras framtid. För att ungdomarna ska upprätthålla sin motivation talar de om vissa 

faktorer i skolan som är viktiga där bland finns engagerade och kunniga lärare. En annan 

faktor är viljan att gå ifrån förberedelseklass till en vanlig klass. Dels för att få behörighet att 

söka vidare men också för att knyta nya sociala kontakter med svenska ungdomar.  

 

Ungdomarna anser det som viktigt att studera vidare och få en hög utbildning. Vi har reagerat 

på att ungdomarna trots en eventuell problematisk bakgrund har högt uppsatta mål vad det 

gäller studier och arbete. Vi tänker att studera vidare på högskola kanske inte passar alla och 

då kanske inte ensamkommande flyktingungdomar som många gånger har haft en nästan 

obefintlig skolgång tidigare i livet. Samtidigt tolkar vi att ungdomarna sätter dessa mål just för 

att de ser ett bra tillfälle att förverkliga sig själva genom utbildning. Vi tänker att detta 

självförverkligande skulle kunna ske på andra sätt än genom högskolestudier. Ungdomarna tar 

inte själva upp alternativa vägar till sina mål och vilka andra möjligheter som finns. Ingen 

talar om till exempel praktik i form av en lärlingsplats som en väg in i arbetslivet. Om denna 

information skulle nå respondenterna tror vi att framtiden skulle kännas mer trygg och säker 

då det finns mer individualiserade möjligheter och vägen till självförverkligande skulle då te 

sig enklare.  
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I resultatet framstår ungdomarna som inre motiverade. Vi tolkar dock att de är mer yttre 

motiverade än vad de själva vill lägga fram. Vi tolkar att ungdomarna inte vill säga rakt ut att 

till exempel föräldrarna i hemlandet har vissa förväntningar. Vi tänker att de inte vill framstå 

som att någon annan har lagt ord i deras mun. Denna yttre motivation kan göra att 

ungdomarna är mer drivna till att uppnå sina mål eftersom de vill leva upp till de 

förväntningarna som ställs på dem.  

 

Ett problem som vi har stött på är att det har varit svårigheter i att få fram faktorer där 

ungdomarna har kunnat beskriva vad som dämpar deras motivation, men vi ändå fått fram 

några dämpande faktorer genom att fråga runt fenomenet. Vi tolkar detta som att det kan vara 

skamfyllt att inte vara motiverad. Detta kan vara ett resultat av de förväntningar som finns på 

ungdomarna både ifrån myndigheterna i Sverige samt familjen i hemlandet.  

 

Utifrån studiens slutsatser har resultatet betydelse för socialt arbete då ensamkommande 

flyktingbarn generellt är motiverade till att utvecklas genom skola och arbete. Därför tänker vi 

att det sociala arbetet med dessa barn och ungdomar bör ske genom att se dem som aktörer 

och på detta sett hjälpa ungdomarna nå sina mål i livet. Vi tänker att inom det sociala arbetet 

finns en vilja att hjälpa och att denna hjälp ibland kan ses som att de ensamkommande 

flyktingbarnen är offer i sina liv och inte egna aktörer. Utifrån denna studie vill vi peka på 

vikten av att se individens egen motivation och drivkraft till nå personliga mål. Vi har också 

sett att dessa ensamkommande flyktingungdomar är starka individer. Detta gör det viktigt att 

professionella ser dessa egenskaper. 

 

6.2 Resultat och tidigare forskning 

I mångt och mycket överensstämmer vår studie med såväl svensk som internationell 

forskning. Det har visat sig att barn och ungdomar som kommer till Sverige är generellt 

motiverade till studier (Backlund et al., 2012; Hessle, 2009; Brendler-Lindqvist, 2004; 

Karsbo, 2012). I vissa fall så har vi hittat forskning som tyder på att barn och unga har lättare 

att ta sig an de möjligheter och utmaningar som finns i det nya landet än de vuxna nyanlända 

(jmf Diaz, 1997). Något som har visats sig dämpa ensamkommande flyktingbarns motivation 

är när de får gå för länge i förberedelseklass, så väl i denna studie samt i Backlund et al. 

(2012). En faktor som ungdomarna i denna studie beskriver som främjande av deras 
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motivation är lärarna och lärarnas inställning. Detta kan även ses i Stretmo och Melanders 

forskning (2013). 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Socialt arbete kopplas många gånger till att socialarbetaren är den som ger klienten 

vägledning och riktlinjer för hur denne kan förändra sitt liv. I vår studie har vi fokuserat på 

hur de ensamkommande flyktingbarnen hanterar sin inre kraft och motivation. Vårt förslag till 

vidare forskning är att studera hur professionella kan stödja den inre kraft och motivation de 

ensamkommande flyktingbarnen besitter. Tanken är att socialarbetaren på så sätt ska få en 

större förståelse för vad klienten kan gör för sin egen framtid och hur man på bästa sätt lyfter 

fram den egna motivationen hos klienten. Hur beskriver socialarbetare sitt arbete med att lyfta 

fram den egna motivationen och inre drivkraft hos de ensamkommande flyktingbarnen? 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Hur beskriver ungdomarna sin motivation till nuvarande studier? 

 

Kan du berätta lite om hur din skolsituation ser ut just nu? 

Vad tycker du om att gå i skolan, är det viktigt? 

Är det alltid så att du vill gå tillskolan, om det känns jobbigt hur gör du då?  

Vad är ditt mål med skolan? 

 

Hur beskriver ungdomarna sin motivation till vidare studier och/eller arbete? 

 

Vad är dina framtidsplaner vad gäller sysselsättning (som till exempel skola, jobb eller 

liknande)? 

Varför vill du börja arbeta eller studera vidare etcetera? 

Finns det tillfällen då du inte ser ljust på framtiden? 

- När händer det? 

-Vad gör du då för att få tillbaka din framtidstro?  

Är det viktigt för dig att göra något du själv vill?  

Påverkas du av vad andra anser ha en hög status? 

 

Vad gör ungdomarna motiverade respektive vad dämpar deras motivation? 

 

Vad är det som gör dig motiverad?  

Hur gör du för att motivera dig själv? 

Har din motivation förändrats under din tid i Sverige? 

 

Vad är det som dämpar din motivation? 

Hur gör du när du känner att din motivation dämpas? 
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I vilka situationer känner du att du tror på dig själv? 

Vad finns det som kan få dig att känna dig osäker på dig själv?  

-Hur går du vidare? 

 

Är det något som du känner att vi inte har tagit upp eller är det något som du skulle vilja 

berätta mer om? 

 

Ett stort tack till dig för att du har bidragit till vår undersökning, din berättelse är 

viktig! 
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Bilaga 2 

Förhandsinformationsunderlag  

 

Presentation av oss: Elin och Helen studerar vid Stockholms universitet på 

socionomprogrammet. Det ingår i vår utbildning att vi ska skriva en C-uppsats. 

Uppdraget: Vi har fått i uppdrag av ditt boendes verksamhetsledning att göra denna studie för 

att de vill veta hur ungdomarna som bor på deras boenden beskriver sin motivation till studier 

och/eller arbete. Studien har också ett syfte att stå på egna ben och utveckla kunskapsläget.  

Syftet: Studien kommer att handla om er (ensamkommande flyktingbarns) motivation att gå i 

skolan och er motivation att studera vidare och/eller arbeta.  

Frågorna: Vi kommer inte att fråga om något förflutet utan bara blicka framåt från där ni 

(ensamkommande flyktingbarnen) befinner er just nu. Om det inte är så att det är något 

speciellt som ni vill berätta från förr.  

Intervjun: Efter detta möte kan ni ta ställning till om ni vill delta i intervjun och i så fall boka 

in en tid med oss när det passar er. För de som behöver kan vi ordna en tolk. Avsätt 1 timme 

för intervjun, men själva intervjun tar max 40 min.  

Inspelning: Vi skulle behöva spela in intervjun för att slippa sitta och skriva under tiden, går 

det bra för er? Efter att intervjun har skrivits ner (transkriberats) kommer den att raderas.  

Sekretess: Vi kommer inte att sprida vidare det som sägs under intervjun så att utomstående 

kan förstå att det är ni som säger det, vi har även skrivit på sekretesspapper om detta så vi har 

samma regler som personalen. Vi kommer dock inte kunna hålla er anonyma för personalen 

då de vet vilka som har deltagit i studien och de känner er så väl. Vi kommer inte använda era 

svar så att de direkt går att koppla till dig som person. Om det är något som inte känns bra 

behöver ni inte svara eller så kan ni säga till om det är något som vi inte får använda.  

Ångerrätt: Ni kan dra er ur när som helst, säg bara till så avslutar vi eller så använder vi inte 

dina svar.     

 


