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Abstrakt 
Syftet med föreliggande undersökning är att studera hur en viss grupp flickor på 

gymnasiet upplever föräldrarnas stöttning i sin skolgång. Studien ämnar även studera en 

eventuell åtskillnad i hur stöttningen kan tas i uttryck beroende på föräldrarnas 

utbildningsnivå. Begreppet stöttning har i studien operationaliserats med utgångspunkt i 

motivations- och förväntansteorier och med hjälp av Bourdieus teori kring kapital ämnar 

studien att förklara den reproducerande kraft som utbildningskapitalet hos föräldrarna 

bidrar till. Studiens empiriska underlag består av kvalitativa intervjuer med sex flickor, 

varav tre har högutbildade föräldrar och övriga tre har icke utbildade föräldrar. Studien 

visar att eleven själv har en stor avgörande roll i huruvida föräldrarnas stöttning tillåts ha 

en framträdande roll eller ej. Eleverna med högutbildade föräldrar har en större 

benägenhet att tillåta föräldrarna att vara närvarande och dessa föräldrar har även en större 

tendens att ställa höga förväntningar på sina barn. Dock tenderar en allt för hög grad av 

föräldranärvaro att uppfattas som kontrollerande vilket leder till att dessa elever upplever 

en mindre grad av självständighet jämfört med eleverna vars föräldrar inte är högutbildade. 

Studien bidrar därmed till en förståelse för den rådande reproduktionen där barn till 

högutbildade föräldrar presterar bättre i skolan.  

 

Nyckelord: Förväntningar, föräldrar, motivation, stöttning, utbildningskapital   
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Att erhålla stöttning från sina föräldrar under sin skolgång är för många en självklarhet 

men för andra är det inte alls lika självklart. Skolverkets rapport från 2000 påvisar att 

elevers skolambitioner har en stark förankring i deras hemmiljö. Rapporten visar att 

skolans roll är av underordnad betydelse för elevens resultat vilket vittnar om vikten av 

stöttning från föräldrarna (Skolverket 2000:45). Vad stöttningen innebär och hur denna 

kommer till uttryck är inte givet. För att tala om begreppet stöttning, som i sig kan 

inrymma många olika definitioner, är det viktigt att konkretisera begreppet vidare. 

Centrala begrepp inom skolans värld som går att koppla till föräldrars stöttning är 

förväntningar och motivation. Det finns ett stark påvisat samband mellan dessa begrepp, 

vilket Håkan Jenner presenterar i sin publikation för Myndigheten för skolutveckling 

(2004:64). Jenner tar avstamp i teorin kring Pygmalioneffekten som förklarar att goda 

skolprestationer kan vara ett resultat av en självuppfyllande profetia. Detta genom att höga 

förväntningar bidrar till en högre motivation som i sin tur leder till höga resultat. Jenner 

väljer att titulera resultatet av den självuppfyllande profetian för en förväntanseffekt 

(Jenner 2004:70). Mycket forskning som gjorts kring detta utgår från relationen mellan 

lärarens förväntningar och elevens resultat (Brophy & Good 1969; Neuenschwander et al. 

2007). I den nyligen publicerade OECD-rapporten (2015) lyfts vikten av föräldrarnas 

förväntningars inverkan på goda skolprestationer. Genom att applicera Pygmalioneffekten 

på relationen mellan föräldrar och barn kan vi skapa oss en större förståelse för hur 

föräldrarnas förväntningar och motivationsstrategier tas i uttryck i stöttningsrollen. 

 

Det finns idag en tydlig skillnad mellan olika programinriktningar och elevers betyg. Vi 

ser exempelvis att studieförberedande program uppvisar ett högre betygssnitt än 

yrkesförberedande program (Skolverket 2015). Därför förefaller det vara ytterst intressant 

att studera elever från dessa olika program för att utröna eventuella skillnader i elevernas 

egna uppfattningar av föräldrarnas stöttning och hur stark påverkan detta kan tänkas ha på 

elevens ambitionsnivå. 

 

Vår studie kommer därmed försöka bidra med en större förståelse för föräldrarnas 

betydelse för elevens uppfattning av stöttning vilket ur ett samhällsperspektiv kan ingjuta 

en större förståelse för de dolda framgångsfaktorer som hemmet möjliggör. Genom att ta 
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avstamp i Bourdieus begrepp kring utbildningskapital ämnar vi studera hur stöttning, såväl 

förväntningar som motivationsstrategier, tas i uttryck och hur dessa uppfattas av eleverna 

själva. Det forskningsfält som berör skolan och elevers skolresultat har de senaste åren 

haft en stark orientering kring pojkars prestationer (se Kimmel 2010; Drugge 2014). 

Intresset kring pojkars skolprestationer kan tänkas ha sin grund i de negativa trender som 

bland annat den senaste PISA-rapporten från år 2012 (Skolverket 2013) har påvisat där 

just den drastiska försämringen av pojkars skolprestation lyfts fram. Det har till och med 

talats i termer kring en rådande pojkkris. Denna forskningsorientering kring pojkar har 

bidragit till en begränsad forskning kring flickors skolprestationer och med anledning av 

detta motiverar vi att i vår studie inrikta oss på just flickor.  
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1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande undersökning är att studera hur en viss grupp flickor på två olika 

gymnasieprogram, med olika tillgång till utbildningskapital via sina föräldrar, upplever 

föräldrarnas stöttning i sin skolgång. Studien ämnar sätta elevernas upplevelse av stöttning 

i relation till deras ambitionsnivå. Undersökningen avser således att svara på följande 

frågeställningar: 

− Hur upplever flickor på gymnasiet stöttning från sina föräldrar? 

− Finns det en skillnad i hur flickorna på de två olika gymnasieprogrammen upplever 

föräldrarnas stöttning genom olika former av motivationsstrategier och ställda 

förväntningar? 

 

1.3. Begreppsförklaring 
Hög-/lågutbildad: Vår definition av högutbildad avser eftergymnasial utbildning. 

Lågutbildad innebär utbildning på högst gymnasial nivå.  

 
Utbildningskapital: Det förvärvade kapital som erhålls genom utbildningssystemet, i form 

av examina och betyg, kallas för utbildningskapital. Begreppet har sin grund i Bourdieus 

kulturella kapital men kommer i denna studie behandlas som en egen kapitalart. Studiens 

utgångspunkt är att en högre utbildning genererar ett högre utbildningskapital.  

 
Stöttning: Med stöttning menar vi på vilket sätt föräldrarna hjälper och uppmuntrar sina 

barn i deras skolgång. I vårt fall handlar det om motivationsstrategier och förväntningar.  

 
Motivationsstrategier: De tillvägagångssätt med vilka föräldrarna motiverar sina barn till 

att prestera väl i skolan. Dessa kan tas i uttryck i inre eller yttre motivationsstrategier.  

 
Förväntanseffekt: Med detta avser de effekter som förväntningar kan resultera i.   

 
Hemmiljö: Med detta avser vi den sociala miljön i hemmet som i synnerhet utgörs av 

relationen mellan föräldrar och deras barn. 
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1.4. Tidigare forskning 
Nedan följer en översikt kring den relevanta forskning som har gjort på området. Avsnittet 

är uppdelat i en tematisering som ligger i linje med hela den föreliggande studien. De 

teman som återfinns är: hemmets betydelse, förväntningar och motivation.  

 

1.4.1. Hemmets betydelse 

Skolverkets rapport visar att hemmiljön är av stor betydelse för elevens resultat (2000:45). 

I vår studie väljer vi att använda relationen mellan föräldrar och deras barn som en 

synonym till hemmiljö. Vår utgångspunkt är att hemmet är av central betydelse i 

förståelsen för hur föräldrarnas stöttning kommer till uttryck. Jan O. Jonsson lägger vikt 

vid Bourdieus begrepp kring kulturellt kapital för att förstå hemmiljöns betydelse för 

skolprestation. Detta framkommer i den SOU-rapport som presenterades 2001 som ämnar 

förklara elevens skolresultat (Jonsson 2001:55). Jonsson tydliggör att vinsten i att ha en 

välutbildad förälder innebär bland annat att eleven utvecklar ett mer avancerat språkbruk, 

denne har större chans att få hjälp med läxor samt att dessa föräldrar är mer insatta i 

utbildningsystemet, och därigenom kan vägleda mer offensivt i utbildningsvalet för eleven. 

En stor vinst menar Jonsson är att elevens aspirationsnivå höjs då dennes förälder är 

högutbildad. Genom att förstå förälderns kulturella kapital, som Jonsson väljer att 

definiera utifrån kulturell konsumtion genom bland annat museibesök och hyllmetrar med 

böcker i hemmet, går det att se skillnader i elevens möjlighet till framgångsrika 

skolprestationer. Tillgången till det kulturella kapitalet menar Jonsson är avgörande för 

hur väl eleven klarar sig i skolan (2001). Jonssons studie påvisar den relevans som finns 

med att applicera Bourdieus kapitalbegrepp i förståelsen för hemmiljöns inverkan på 

elevernas skolprestationer. Dock anser vi att det finns en större relevans att lägga tyngden 

vid föräldrarnas utbildningsnivå som ett mått på deras utbildningskapital i stället för att 

räkna böcker i hemmet och antalet museibesök per år. 

 

För att skapa oss en förståelse för hur stöttningen utformas i relationen mellan föräldrar 

och barn redogör Pam Alldred och Rosalind Edwards i sin studie för elevers perspektiv på 

föräldrarnas engagemang i deras skolarbete. I artikeln A topology of parental involvement 

in education centring on children and young people (2000) beskrivs fyra olika kategorier 

som författarna har lyckats utkristallisera som ämnar förklara olika upplevelser av 

föräldrastöd. De fyra kategorierna är: (1) Children as active in parental involvement. Här 
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ses stödet från föräldrarna som en naturlig och självklar del av skolarbetet. Relationen 

genomsyras av en interaktiv dialog där såväl förälder som barnet tar initiativ till samtal 

kring skolan. (2) Children as passive in parental involvement. Här beskrivs föräldern som 

den drivande och delvis kontrollerande aktören i relationen mellan förälder och barn. (3) 

Children as active in parental uninvolvement. Här ses eleven som självgående då denne 

har skapat sig en förståelse för sitt eget ansvar. Föräldrastödet lyser med sin frånvaro 

eftersom eleven inte tillåter föräldrarna att vara delaktiga. Föräldrarna behöver inte 

nödvändigtvis själva ha valt att vara frånvarande. Den sista kategorin, (4) Children as 

passive in parental uninvolvement, förklarar Alldred och Edwards vara mer likt ett 

hjälplöst tillstånd där föräldrarna ofta på grund av bristande förståelse, inte sällan kopplat 

till språkkunskaper, inser sin begränsning i stöttningen. Eleven väljer därför att inte 

involvera föräldrarna då de inte har något att bidra med. I vår studie som ämnar studera 

hur flickor på gymnasiet uppfattar stöttning hemifrån kan denna studie vara av relevans i 

vår förståelse kring fenomenets olika uttrycksformer. Det är troligt att liknande kategorier 

kommer att framträda i vår studie kring elevernas upplevelse av stöttning och det är troligt 

att det är föräldrarnas utbildningskapital som formar dessa. 

 

1.4.2. Förväntningar 

I vår förståelse för begreppet stöttning kommer förväntningarnas inverkan att spela stor 

roll. Markus P. Neuenschwander, Mina Vida, Jessica L. Garrett och Jacquelynne S. Eccles 

(2007) har undersökt om och på vilket sätt föräldrars förväntningar på sina barn påverkar 

skolprestation. Studien åskådliggör att föräldrars förväntningar påverkar elevens resultat. 

Neuenschwander et al. (2007) menar att studien bör förstås ur ljuset av att föräldrars 

förmedlande förväntningar starkt påverkar barnets akademiska självbild. Föräldrarnas 

inställning till skolan tar sig i utryck i antingen en positiv och uppgiftsorienterad 

utgångspunkt vilket stärker eleven, eller en negativ och prestationsfokuserad utgångspunkt 

vilket hämmar elevens utveckling (2007:600). Till skillnad från hur föräldrarnas 

förväntningar påverkar barnets skolprestationer har Jere Edward Brophy vid flertalet 

tillfällen studerat hur lärarens förväntningar påverkar elevers resultat. Tillsammans med 

Thomas L Good publicerade han sin första studie Teachers’ communication of differential 

expectations for children’s classroom performance (Brophy & Good 1969). 

Observationsstudien påvisade att läraren ställde högre krav på de elever som denne på 

förhand hade högre förväntningar på. Dessutom uppvisade läraren en större acceptans att 
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godta mindre bra resultat för de elever som denne ej hade höga förväntningar på (1969:10). 

Detta beteende bidrog till en självuppfyllande profetia där lärarens på förhand givna 

förväntning även i slutändan blev elevens uppvisade resultat (1969:2). Det Brophy och 

Good dock går miste om i sin studie är att ta elevernas subjektiva uppfattning av lärarens 

bemötande i beaktning. Dessutom begränsar de sin studie till det fysiska klassrummet och 

mister därmed förväntningar hemifrån.  

 

Inte heller Cecilia von Otters avhandling Educational and occupational careers in a 

Swedish cohort (2014), som bygger på empiriskt material från den longitudinella 

studien ”Född i Stockholm på femtiotalet” från 1964, tar sin utgångspunkt i elevernas 

uppfattning. Studien ämnar förklara de samband som återfinns mellan å ena sidan 

föräldrars engagemang och tillika socioekonomiska status och å andra sidan elevens 

skolresultat och framtida yrkespreferenser. Hennes ingång är därmed i linje med vår studie, 

dock har von Otter en mer positivistisk ingång där hon försöker finna en samvariation 

mellan olika variabler. Von Otters studie påvisar att det återfinns en tydlig korrelation 

mellan socioekonomisk status och ställda förväntningar gentemot barnen (2014:21). 

Studien framlyfter även hemmiljöns betydelse som en viktig förklaringsfaktor i relation 

till skolresultat samt framtida studier (2014:10). Det von Otter i synnerhet vill belysa är att 

engagemanget från föräldrarna och elevens resultat är helt oberoende av förälderns 

utbildningsnivå. En outbildad förälder som erbjuder stöd och positiva förväntningar är lika 

betydelsefull som att ha en utbildad förälder. Von Otter belyser dock korrelationen mellan 

högutbildade föräldrar och höga förväntningar, som en förklaring till den stratifierade 

reproduktionen (2014:9). Det som dock tydligt skiljer vår studie med Von Otters är att vi 

väljer en kvalitativ ingång där den djupare förståelsen för fenomenet är central. 

 

1.4.3. Motivation  

Utöver förväntningar kommer motivation utgöra grunden i vår tolkning av begreppet 

stöttning. Edward L. Deci, Robert J. Vallerand, Luc G. Pelletier och Richard M. Ryan ger 

i artikeln Motivation and Education: The self-determination perspective (Deci et al. 1991) 

en gedigen forskningsöversikt med studier som berör studiemotivation. Enligt Deci et al. 

(1991:331) visar flera studier att elever som upplever en inre motivation till skolarbete är 

mer positivt inställda till att vara i skolan jämfört med de elever som upplever mindre inre 

motivation. Studier som har gjorts i USA visar att denna tendens finns oavsett ålder, allt 
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från tidig grundskola upp till collegestudenter. Deci et al. (1991:342) fastslår även att det 

är den inre motivationen i allmänhet och känslan av autonomi i synnerhet som har den 

mest positiva inverkan på studieresultatet. För att nå denna framgång framhäver 

författarna vikten av stöttning från vuxna och då framförallt från lärare och föräldrar. Får 

elever stöttning i att bli mer autonoma kommer de att vara mer benägna att behålla sin 

naturliga nyfikenhet och utvecklas till självständiga individer.  

 

Även Joanna Giota har en kvantitativ ingång i sin avhandling Adolescents' perceptions of 

school and reasons for learning (Giota 2001). Hon har studerat hur svenska elever ser på 

skolan samt vilka motiv de har till att gå dit. Syftet med hennes studie var att se om det 

fanns några samband mellan motiven till att gå till skolan och skolprestationer. 

Datainsamlingen består av bland annat av administrativ information om elevens betyg och 

provresultat, information om föräldrarnas utbildning och yrke samt enkätsvar från elever 

vid 10- och 13-års ålder, föräldrar och lärare. Datainsamlingen kompletterades senare med 

ytterligare enkätsvar om informanternas senare utbildningar och yrken (Giota 2001:53-55). 

Ett av flera motiv som Giota finner i sin studie är att elever går till skolan för att deras 

föräldrar kräver det (Giota 2001:98). Giota menar att elever till föräldrar som försöker 

främja sina barns känsla av självbestämmande och autonomi tenderar att känna en större 

inre motivation till skolan. Elever till föräldrar med stort kontrollbehov tenderar däremot 

känna ett större behov av yttre motivation (Giota 2001:98). Vidare kan Giota utskilja olika 

skäl till varför föräldrarna vill att deras barn ska gå i skolan. Det skäl hon framförallt lyfter 

fram är det att föräldrarna förväntar sig att deras barn går i skolan eftersom det 

överensstämmer med deras förväntningar om barnens utbildning och framtida yrke (Giota 

2001:116). Giota lyckas emellertid att förena såväl hemmet som skolans påverkan på 

eleven men på grund av den kvantitativa forskningsansatsen mister studien sin möjlighet 

att gräva djupare i de svar som studien påvisar.   

 

Även Joakim Altervall och David Ivarsson har i sitt examensarbete Om lärare och elevers 

motivation (2007) studerat vad det är som motiverar elever och lärare samt vad de har för 

drivkrafter till att vara i skolan. Till skillnad från Giota (2001) angriper Altervall och 

Ivarsson problematiken med en kvalitativ ingång. De har intervjuat sex lärare och sex 

elever på en gymnasieskola och resultatet visar bland annat att den enskilt viktigaste 

motivationsavgörande aspekten är till vilken grad eleverna upplever skolarbetet intressant 

eller ej (Altervall & Ivarsson 2007:37). Resultatet av studien visar således att det 
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framförallt är den inre motivationen som påverkar elevernas drivkraft. Flera av eleverna i 

studien nämner även yttre motivation i form av förstärkningar. En av de mest 

förkommande förstärkningarna enligt studien är påtryckningar och förväntningar från 

föräldrar i form av belöningar vid bra betyg och hot om bestraffning vid svaga betyg 

(Altervall & Ivarsson 2007:39-40). Altervall och Ivarsson förklarar att dessa yttre 

förstärkningar inte enbart påverkar studieresultaten i positiv riktning utan de menar att 

föräldrar även kan ha en hämmande effekt på elevers skolprestationer. Vad gäller yttre 

förstärkning visar dock Altervall och Ivarssons studie att betygen är den i särklass 

viktigaste motivationsskapande faktorn enligt eleverna själva (Altervall & Ivarsson 

2007:40). Författarna förenar således begreppen motivation och förväntningar men tar 

däremot inte hänsyn till hur föräldrarnas utbildningskapital kan komma att påverka dessa. 

 

1.4.4. Kritisk sammanfattning av tidigare forskning  

Merparten av de studier som påträffats inom detta forskningsfält bygger på kvantitativ 

data där fokus har varit att påvisa positiv korrelation mellan undersökta variabler men 

lämnar en djupare kvalitativ förklaring åt sidan. Flertalet av studierna bygger även på 

gammalt empirisk data vilket problematiserar resultatens giltighet i dagens samhälle. Det 

finns dessutom en avsaknad av svenska studier inom ämnet och i synnerhet vad gäller 

gymnasial nivå. Studier som ämnar undersöka förväntningar tenderar att framförallt att 

utgå från lärarens påverkansroll och därmed negligeras föräldrars förväntanseffekter på 

elevernas skolprestation. I de fall då föräldrar omnämns är det ofta med hänsyn till deras 

utbildningsnivå i direkt koppling till elevens betyg. Vad denna utbildningsnivå bidrar med 

genom utbildningskapitalet och vad eleverna i själva verket uppfattar i denna relation har 

tidigare inte studerats.    
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2. Teori 
Föreliggande undersökning avser studera hur en viss grupp flickor på två olika 

gymnasieprogram, med olika tillgång till utbildningskapital via sina föräldrar, upplever 

föräldrarnas stöttning i sin skolgång. Syftet är även att utröna hur eventuella skillnader i 

stöttningen tas i uttryck beroende på föräldrarnas utbildningskapital. För att kunna besvara 

studiens frågeställningar behöver relevanta teorival göras. Teorierna ämnar skapa en 

förståelse för fenomenet och fungerar som ett verktyg vid analysarbetet. För att förklara 

hur vi anser att valda teorier hänger samman med stöd i tidigare forskning och hur dessa 

sedan påverkar vår frågeställning kring barnets uppfattning av stöttning följer nedan en 

modell. Här återfinns teoriernas huvudbegrepp till vänster i modellen. Dessa begrepp är 

föräldrarnas utbildningskapital, förväntningar och motivationsstrategier.  

 

Modell 1. Stöttningskedjan 
 

 
 

 
 

 

2.1. Utbildningskapital 
För att förklara högutbildade föräldrars påverkan på sina barns positiva skolresultat (se 

Jonsson 2001; Skolverket 2009) anser vi att Bourdieus teorier kring kapital ämnar sig väl 

som teoretiskt ramverk i sammanhanget. En del av Bourdieus kapitalbegrepp benämns 

som kulturellt kapital och förklaras av Broady (1998:8) som något som av omgivningen 

tillskrivs värde. Det kulturella kapitalet är även något som kan överföras mellan 

generationer och implicita transfereringsprocess sker konstant i hemmet genom bland 

annat attityder, språkbruk och vanor. Exempel på ett högt kulturellt kapital kan även vara 

ägande av fina viner, piano i hemmet samt utövande av segling (Bourdieu 1984). För 

föreliggande studie är det dock av större vikt att ta hänsyn till det kulturella kapital som 

enligt Broady (1998:8) existerar som institutionaliserat tillstånd, i form av betyg och 

examina vilka erhålls genom högre studier. Broady tolkar det som att just denna del av det 

kulturella kapitalet i sig själv kan representera en egen kapitalart i form av 

utbildningskapital.  

 

Föräldrarnas 
utbildningskapital 

Föräldrarnas 
förväntningar 

Föräldrarnas 
motivations-

strategier 

Barnets 
upplevda 
stöttning 

Barnets 
ambitionsnivå 
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Bourdieus teorier kan förklara den sociala stratifiering av social över- och underordning 

som återfinns i samhället, som i högsta grad sker genom utbildningssystemet 

institutionalisering (Broady 1998). Då föreliggande undersökning ämnar studera hur 

elever upplever stöttning från deras föräldrar beroende på föräldrarnas utbildningsnivå 

förefaller det vara av relevant att utgå från Bourdieus utbildningskapital. Den mängd 

utbildningskapital som föräldrar besitter kan genom interaktion transfereras till deras barn 

i hemmet vilket påverkar barnens möjligheter i skolan. Broady menar att:  

Studerande ur privilegierade familjer ärver ett ”kulturellt privilegium” som innefattar 

vanor, attityder, vetande, färdigheter och god smak, vilket allt ger mer eller mindre 

direkt utdelning i skolan. (Broady 1998:9) 

Det är således genom skolans utformning som utbildningskapitalet värdesätts och 

premieras vilket innebär att dessa elevers kunskapsvärderingar överensstämmer med 

skolans. Det är även troligt att elever som har föräldrar med en hög utbildningsnivå och 

indirekt tillgång till ett högt utbildningskapital också utvecklar ett högt kulturellt kapital 

genom att befinna sig i en miljö där det höga kapitalet präglar vardagen i form av bland 

annat språkbruk och attityder till kunskap. Vår utgångspunkt i studien är även att 

föräldrarnas utbildningskapital formar de förväntningar de har på sina barn samt de 

motivationsstrategier de nyttjar i stöttningen.   

 

2.2. Förväntanseffekter 
För att förstå hur föräldrarnas förväntningar tar sig i uttryck och upplevs av eleven och 

därigenom påverkar elevens ambitionsnivå krävs det att applicera en teori som förklarar 

förväntningarnas effekter. Utifrån relationen lärare-elev belyser Robert Rosenthals och 

Lenore Jacobsons studie Pygmalion in the classroom (1968) förväntningars betydelse för 

prestationen. Här ser vi prestationen som ett indirekt resultat av ambitionsnivån. Studien 

har uppmärksammats världen över och ses idag som en vedertagen teoretisk utgångpunkt, 

i synnerhet inom det pedagogiska området, för att förklara hur en lärares förväntningar 

gentemot sina elever leder till en självuppfyllande profetia (Jenner 2004:65). 

“When teachers expected that certain children would show greater intellectual 

development, those children did show greater intellectual development.” (Rosenthal 

& Jacobson 1968:20) 
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Som citatet ovan antyder bidrar höga förväntningar från läraren till goda elevprestationer 

vilket vittnar om den teori som Pygmalioneffekten beskriver. Jenner (2004:70) menar att 

att förväntanseffekter faktiskt förekommer såväl i klassrummet som i andra arenor. 

Därmed anser vi att hemmet bör ses som en självklar sådan arena och således förefaller 

denna teori lämplig att tillämpa i vår studie.  

 

2.3. Motivationsstrategier 

Bakom varje handling finns en drivkraft. Denna drivkraft kan förklaras med hjälp av olika 

motivationsteorier. Ett sätt att studera motivation är att ta hänsyn till de inre och yttre 

faktorer som påverkar vår drivkraft (Schunk, Pintrich & Meece 2008). Föreliggande 

undersökning avser att få ökad kunskap om hur flickor på gymnasiet, med olika tillgång 

till utbildningskapital, upplever att deras föräldrars stöttning i form av bland annat inre 

och yttre motivationsstrategier motiverar dem till positiva studieresultat. 

 

Den inre motivationen utgörs av en inre drivkraft där den egna glädjen och 

tillfredsställelsen är utgångpunkten. Det är påvisat att den inre motivationen på ett bättre 

sätt kan bidra till inlärning än den yttre motivationen. Den yttre motivationen är i regel 

mer kopplad till ett slutmål, ofta i form av en belöning eller ett undvikande av bestraffning 

(Schunk et al. 2008:236). Exempel på yttre belöning är betyg, lön och komplimanger. Till 

skillnad från den inre motivationen som drivs av ett personligt intresse är här fokus riktat 

på att nå den utlovade belöningen. Relationen mellan inre och yttre motivation bör inte ses 

som ett linjärt kontinuum utan som två separata, men likväl förenliga, delar av 

motivationsbegreppet (Schunk et al. 2008:268). Detta innebär att en persons handlingar 

kan styras av såväl inre som yttre motivationsfaktorer samtidigt. Det är inte heller givet att 

en viss uppgift betingar en viss form av motivation utan den bör ses som högst subjektiv. 

För vår studie är det således intressant att studera hur eleverna uppfattar dessa 

motivationsstrategier samt att se huruvida föräldrarnas utbildningskapital kan tänkas 

forma dessa. 
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3. Metod 
Nedan följer en ingående beskrivning av hur vi har genomfört föreliggande studie. Till en 

början presenteras våra metodval kring datainsamling och databearbetning. Därefter följer 

en beskrivning av urvalsprocessen samt hur vår studie förhåller sig till de etiska 

forskningsprinciperna. Avslutningsvis redogör vi för hur vi valt att operationalisera 

begreppet stöttning och utifrån detta för vi ett resonemang kring studiens trovärdighet, 

äkthet och överförbarhet. 

 

3.1. Datainsamling och databearbetning 
Vår datainsamling utgörs av enskilda intervjuer med sex elever fördelade på två olika 

skolor och två olika gymnasieprogram. Intervjuerna var semistrukturerade till sin karaktär 

där vi på förhand hade konstruerat frågor som erbjöd respondenterna stort svarsutrymme 

(se bilaga 2). Då vår studie bygger på personliga upplevelser ansåg vi att enskilda 

intervjuer var att föredra framför gruppintervjuer eftersom viss personlig information 

kunde komma att uppdagas. Intervjuerna genomfördes i avskilda grupprum på aktuell 

skola. För att underlätta vår transkribering av intervjuerna spelades dessa in. 

Transkriberingen möjliggjorde sedan en vidare bearbetning av materialet. 

 

Vid kvalitativa studier, till skillnad från vid kvantitativa, finns inga definierade 

riktlinjer för hur materialet ska bearbetas, analyseras och tolkas (Trost 1997:112). Vi 

utgick i denna studie från Hjerm och Lindgrens kvalitativa analysprocess som enligt oss 

var lämplig för denna form av intervjustudie (2010:97-136). Den analytiska processen 

fungerar iterativt, med vilket menas att det studerade materialet genomläses flertalet 

gånger. Författarna belyser även vikten av att låta kodning, tematisering och summering 

ske parallellt och därmed inte betraktas som en linjär process. Genom att låta tidigare 

forskning och teorier finnas med i analysen anser Hjerm och Lindgren (2010:87-136) att 

chansen till att påträffa intressanta iakttagelser ökar avsevärt.  

 

Den första delen i analysprocessen består i reduktion av data genom att uttyda olika 

nyckelbegrepp som då kan betraktas som koder som sedan möjliggör en fortsatt analys. 

Det är redan i denna fas av stor vikt att kunna identifiera olika mönster för att den senare 

sorteringen av dessa koder genom dess tematisering skall underlättas. I vårt fall handlade 

det om att finna de meningsbärande svar som i stort hade relevans för våra frågeställningar 
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och för vår operationalisering av begreppet stöttning. Redan i detta skede styrdes vår 

databearbetning av våra valda teorier och det empiriska materialet reducerades ned till 

koder som svarade mot begreppen föräldrars utbildningsnivå, förväntningar och 

motivationsstrategier. I den andra fasen handlar det om att finna tematiska relationer 

mellan de olika påträffade kodade begreppen. Vi kunde i denna fas utläsa fyra olika teman 

som även återfinns som rubriker i vårt analyskapitel: Att jobba med eller mot sina 

föräldrar, Högutbildade föräldrar kan erbjuda en bredare hjälp, Höga förväntningar 

skapar högre ambitionsnivå samt Föräldrarnas motivationsskapande arbete. 

 

Det sista steget i analysprocessen består av en summering av resultatet för att kunna 

presentera och beskriva dessa olika teman. Det är också denna del som ligger till grund för 

kommande analyser av det genomarbetade materialet. När vi upplevde att vår 

databearbetning var mättad, med vilket förklarats att relevanta koder var identifierade, 

tematiseringen var kartlagd och slutsummeringen noggrant underbyggd med stabila 

argument påbörjades vårt analysarbete.  

 

3.2. Urval  
Då vår studie i synnerhet inte avsåg att generalisera ansåg vi att vårt urval inte behövde 

vara byggt på ett slumpmässigt urval och därmed representera hela populationen. Däremot 

ämnade vår studie att undersöka hur elever med olika tillgång till utbildningskapital 

genom sina föräldrars utbildningsnivå upplever stöttning från sina föräldrar, vilket 

motiverar ett urval som möjliggör denna jämförelse. För att säkerställa att kriterierna kring 

utbildningskapital uppfylls skulle hälften av eleverna ha minst en vidareutbildad förälder 

och resterande ha föräldrar som inte vidareutbildat sig efter gymnasiet. Detta gjorde vi för 

att säkerställa att elevernas föräldrar verkligen hade olika utbildningskapital och därmed 

möjliggjorde en jämförande analys av vårt resultat.  

 

Med stöd i Skolverkets rapport som belyser den klassbundna reproduktionen i samhället 

(Skolverket 2009), lät vi tre flickor på ett stereotypiskt högskoleförberedande program 

representera elever med tillgång till ett högt utbildningskapital. Dessa har generellt sett 

högutbildade föräldrar som bidrar till högre ställda förväntningar och en mer inre 

motivationsorienterad stöttning (Deci et al. 1991; Giota 2001; Von Otter 2014). Det 

motsatta gällde för de tre flickor med tillgång till ett lågt utbildningskapital som i vårt fall 
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fick representeras av ett yrkesförberedande program där således lågutbildade föräldrar 

bidrar till lägre ställda förväntningar och mer yttre motivationsorienterad stöttning.  

 

Med tabellen nedan (tabell 1) vill vi påvisa de olika programinriktningarnas såväl 

genomsnittsbetyg och andelen vidarestuderande. Denna statistik anser vi vittnar om den 

rådande reproduktion av utbildningskapital som dessa gymnasieutbildningar bidrar till. 

Genom att utgå från två skilda gymnasieprogram med tydliga kontraster vad gäller 

utbildningskapital hos föräldrarna och även elevernas ambitionsnivåer skapas en större 

möjlighet att jämföra hur föräldrarnas stöttning tas i uttryck i stöttingsprocessen. 

Observera att uppgifterna avser tidigare års elever, såväl pojkar som flickor, och säger 

därmed ingenting om just de elever som föreliggande undersökning ämnar studera.  

 

Tabell 1. Statistik kring utvalda gymnasieprogram i en medelstor stad på västkusten.  

Program Genomsnittligt slutbetyg  Andelen vidarestuderande 

Yrkesförberedande 12,8 16,2 % 

Studieförberedande 17,5 61,7 % 

Källa: http://siris.skolverket.se. Uppgifter om genomsnittligt slutbetyg avser läsåret 2012/2013. Andelen 
vidarestuderande avser avgångsläsår 2010/2011. 
 

Genom att göra detta urval anser vi att en jämförelse blir särskilt tydlig då reproduktionen 

redan är bekräftad då valda elever har valt gymnasieprogram som ligger i linje med 

föräldrarnas utbildningsnivå vilket indirekt kan ses som en existerande effekt av 

utbildningskapitalet. Vi tror att studien inte hade blivit lika tydlig om vi hade intervjuat 

elever på samma program även ifall deras föräldrar hade haft skilda utbildningskapital. 

 

I vår studie valde vi att enbart studera flickors uppfattning av stöttning för att skänka ett 

bidrag till det bristande forskningsfältet som berör flickor. Vårt urval begränsades till sex 

intervjupersoner med hänsyn till studiens tidsdisponering. Dessa personer utgjordes av tre 

individer från de två olika gymnasieprogrammen, varav ett studieförberedande och ett 

yrkesförberedande. Urvalet av intervjudeltagandet skedde på frivillig basis där vi gick ut i 

de två klasserna, informerade om studien och därefter samlade in namn på de som 

frivilligt ville ställa upp och som uppfyllde våra krav på föräldrarnas utbildningsnivå. 

Därefter kontaktades intervjudeltagarna via mail där tid och plats framgick.   
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3.3. Etiska principer 

Vetenskapsrådet har utarbetat forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Det är för oss, liksom för all 

forskningsverksamhet, av stor vikt att ta hänsyn till att alla individer i samhället har rätt 

till skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis sina livsförhållanden. Detta kallas enligt de 

forskningsetiska principerna för individskyddskravet och består i sin tur av fyra allmänna 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Nedan följer diskussion kring hur vi har arbetat för att uppnå dessa krav. 

 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska vara väl informerade kring 

studiens syfte och att deras medverkan är frivillig. För att uppnå detta krav hade vi redan i 

ett första skede, såväl skriftligt som muntligt, informerat berörda intervjudeltagare om 

detta. Samtyckeskravet ger deltagarna rätt till att själva bestämma villkoren för studiens 

deltagande vilket innebär att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Denna 

information tydliggjordes såväl innan som i samband med intervjuerna. Då våra 

intervjupersoner är över 15 år och då vår studie inte bör anses som etiskt känslig erfordras 

endast elevernas eget samtycke för deltagande. Deltagarna fick inför intervjuerna fylla i ett 

medgivandeintyg för att bekräfta sitt medgivande till att deltaga i studien (se Bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet innebär att alla undersökningsdeltagare garanteras fullständig 

anonymitet, vilket innebär att deltagarnas verkliga namn inte framgår i undersökningen. 

Inte heller skolorna eller programmen kan identifieras. För att uppnå nyttjandekravet avser 

gällande studie att inte användas för andra ändamål än forskning vilket intervjupersonerna 

har blivit informerade om.   

 

3.4. Operationalisering 
Att operationalisera begreppet stöttning är ett första steget för att kunna komma åt 

förståelsen av elevernas upplevelse kring fenomenet. Vi operationaliserade begreppet 

stöttning genom att bryta ner det och ge nyckelbegreppet ett mer explicit meningsinnehåll 

i enlighet med Johannessen och Tuftes (2003:44) beskrivning av en operationalisering. 

Denna avgränsning sker med hjälp av begreppen förväntningar och motivation. Båda 

dessa begrepp är centrala vad gäller forskning kring elevers skolprestationer (se Jenner 

2004) och motiverar därmed vårt val av operationalisering. Dessa begrepp analyserades 
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sedan utifrån de olika utbildningskapital som våra intervjupersoner har tillgång till genom 

sina föräldrars utbildningsnivå. Nästa steg var att konstruera en intervjuguide som 

konkretiserade de operationaliserade begreppen av stöttning. Därmed kan även denna 

form av konkretisering ses som en del av operationaliseringen. För att få en uppfattning 

om föräldrarnas utbildningskapital och hur detta kommer till uttryck, ville vi utöver 

utbildningsnivån, dessutom få en bild av föräldrarnas syn på utbildning samt deras 

involvering i barnets skolgång. Elevens upplevda förväntningar ville vi komma åt genom 

att ställa frågor som berörde upplevda krav och hur dessa påverkar elevens ambitionsnivå. 

För att skapa oss en föreställning om hur eleven upplever föräldrarnas 

motivationsstrategier ställde vi frågor om och hur ofta föräldrarna uppmuntrar eleven 

genom yttre belöningar men även huruvida de låter elevens egna intressen vara styrande i 

elevens val. Vi ville även få en bild av hur föräldrarna värderar kunskap genom att låta 

eleven beskriva sin uppfattning om hur samtalet i hemmet bedrivs kring detta. Detta kan 

tas i uttryck i form av mer uppgiftsorienterade samtal (inre motivation) eller 

prestationsorienterade samtal (yttre motivation). Vår utgångspunkt vid skapandet av vår 

intervjuguide var att konstruera frågor som skulle fungera som indikatorer kring det 

undersökta fenomenet (Johannessen & Tuftes 2003:45).   

 

3.5. Trovärdighet och äkthet 

För att föra ett resonemang kring kvaliteten i en kvalitativ studie menar Bryman 

(2011:351) att man bör frångå de mer kvantitativa begreppen reliabilitet och validitet och i 

stället utgå från begreppen trovärdighet och äkthet. Detta görs då vår studie inte ämnar 

beskriva en absolut sanning av den sociala verkligheten utan vi vill istället beskriva hur 

fenomenet stöttning kan upplevas på olika sätt vilket likväl belyser vikten av att föra en 

diskussion kring studiens giltighet med mer kvalitativa begrepp.  

 

En del av trovärdigheten benämner Bryman (2011:354) som tillförlitlighet vilket i stort 

handlar om hur väl respondenternas svar har uppfattats av oss som intervjuare. Detta 

uppfylldes genom att vi under intervjun genomgående ställde kontrollfrågor för att 

säkerställa att vi förstått svaret på rätt sätt. Graden av ärlighet hos respondenterna är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till när man talar om en studies trovärdighet (Stukát 2011:135). 

Genom att belysa anonymiteten i studien för respondenterna anser vi att trovärdigheten i 

deras svar ökar. En annan del av trovärdigheten i studien benämner Bryman (2011:355) 
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som överförbarhet och detta begrepp går att likna med den kvantitativa forskningens 

generalisering men handlar mer om att kunna applicera resultatet från en kvalitativ studie i 

en annan, liknande miljö. Då vår utgångspunkt har varit att arbeta med begreppet stöttning 

kan studiens tänkas ha relevans för andra verksamheter där stöttning är centralt, 

exempelvis företagsstrukturer eller inom föreningsidrott. Dock bör uppmärksamhet riktas 

till studiens omfattning. Ett större intervjuunderlag hade kunnat ge ännu mer styrka till 

våra slutsatser. 

 

Utöver trovärdighetskriterierna beskriver Byrman (2011:357) vikten av studiens äkthet. 

Studiens äkthet handlar delvis om hur rättvist bilden av respondenterna svar presenteras. 

Genom att basera vår analys på den transkriberade intervjun och styrka vår analys med 

konkreta citat anser vi att risken för feltolkningar minskar. Dock är vi medvetna om att 

våra frågeställningar, som handlar om att studera skillnader av stöttning beroende på 

föräldrarnas utbildningsnivå och därigenom tillgången till utbildningskapital, kan ha 

påverkat vårt resultat då vi har försökt upptäcka just skillnader mellan våra respondenter. 

Denna ingång har varit oundviklig för att kunna besvara våra frågeställningar. Detta har vi 

dock varit medvetna om i vår process varpå vi även har lyft fram likheter respondenterna 

emellan vilket vittnar om den komplexa värld som fenomenet kring stöttning kretsar inom. 

Med detta i åtanke menar vi satt studiens äkthet styrks. 

 

Utöver Brymans (2011) kvalitativa kvalitetskriterier anser vi att vi även bör ta hänsyn till 

Esaiassons (2007:63) begreppsvaliditet, vilket innebär hur väl vi lyckas operationalisera 

våra begrepp. I vårt fall handlar det i synnerhet om huvudbegreppet stöttning, som vi har 

operationaliserat genom att studera elevernas uppfattningar av föräldrarnas förväntningar 

och motivationsstrategier med avstamp i Bourdieus utbildningskapitalbegrepp. Dessa 

begrepp har i sin tur operationaliserats ytterligare och baserat på detta skapades en 

intervjuguide för att därmed uppnå hög trovärdighet. Dock är det av stor vikt att beakta att 

operationaliseringens utformning påverkar vårt resultat. En operationalisering med 

nyttjande av andra begrepp, som exempelvis feedback och föräldrars delaktighet i skolan, 

hade kunnat bidra till ett annat utfall av förståelsen för hur elever uppfattar stöttning. 
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4. Analys 
Resultatet nedan presenteras utifrån de olika framträdande tematiseringar som kodningen 

av vårt datamaterial har frambringat och som är relevanta för våra frågeställningar och 

våra valda teorier. För att besvara våra frågeställningar som är hur flickor på gymnasiet 

upplever stöttning från sina föräldrar samt hur eventuella skillnader av stöttning beroende 

på föräldrarnas utbildningsnivå och därigenom tillgången till utbildningskapital yttrar sig, 

har följande temaområden skapats: Att jobba med eller mot sina föräldrar, Högutbildade 

föräldrar kan erbjuda en bredare hjälp, Höga förväntningar skapar högre ambitionsnivå 

samt Föräldrarnas motivationsskapande arbete. Vi kommer i detta kapitel göra en 

löpande analys av det empiriska underlaget för att sedan i diskussionsavsnittet (se avsnitt 

5.2) sätta resultatet i relation till tidigare forskning. De tre flickorna som har intervjuats 

från det yrkesförberedande programmet heter Sandra, Caroline och My. Flickorna från det 

studieförberedande programmet heter Betty, Lisa och Ramona. Samtliga namn är 

fingerade.  

 

4.1. Att jobba med eller utan sina föräldrar 

Ett av de mest framträdande fenomen i studien tycks vara till vilken grad elever vill 

involvera sina föräldrar i sin skolgång och därmed till vilken grad föräldrarna tillåts stötta 

dem. Det tycks finnas en tydlig uppdelning mellan att å ena sidan de som vill ha hjälp och 

låter föräldrarna bidra med sin hjälp och å andra sidan de elever som utestänger 

föräldrarna och därmed avstår från att ta emot deras hjälp. Med andra ord ser vi att 

eleverna antingen väljer att jobba med eller utan sina föräldrar vilket skapar olika 

förutsättningar för stöttning. Dock är det värt att belysa i sammanhanget att samtliga 

flickor uppfattar att deras föräldrar, oberoende av utbildningsnivå, har en vilja hjälpa till.  

  

En förutsättning för att som förälder kunna stötta sitt barn är att barnet är mottaglig för 

detta och uppvisar en vilja att få hjälp. Som ovan nämnts framgår två skilda inställningar 

bland de elever vi har intervjuat. My, en av flickorna på det yrkesförberedande 

programmet, uttrycker tydligt sin motvilja till att hennes föräldrar hjälper henne med 

skolarbete. Hon förklarar att hon inte vill ha hjälp av den anledningen att hon oftast blir 

arg då de försöker hjälpa henne. Mys föräldrar har således ambitionen att hjälpa henne 

men tvingas backa undan och låta My sköta skolarbetet själv. Lisa, på det 

studieförberedande programmet, uttrycker däremot att hon dagligen får hjälp med sina 
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studier och att det framförallt är föräldrarna som kommer till henne och erbjuder sin hjälp. 

Detta är något som Lisa även tillåter och uppskattar. Det sätt som Lisa tillåter sina 

föräldrar att ta del av hennes skolarbete bidrar till att Lisa sällan lämnas ensam inför 

skolans utmaningar. I vår intervju citerar Lisa sina föräldrar: ”Klarar du inte av att planera 

skolarbetet själv, får vi sätta oss i början av veckan och göra en veckoplanering 

tillsammans”. Notera hur föräldrarna här väljer att belysa sin del i Lisas skolgång då 

ordval som vi och tillsammans förekommer. Det är dock inte en självklarhet att föräldrar 

väljer att samarbeta med sitt barn på det sätt som Lisas föräldrar gör. Caroline, en av 

flickorna på det yrkesförberedande programmet, påvisar en bild av hur hennes föräldrar 

avsäger sig sitt ansvar i hennes skolgång:  

Det är väl mer om de har märkt till exempel att jag inte har pluggat på väldigt 

länge kan de säga ’Nu borde du kanske ta tag i det om du ska få din utbildning’. 

Men mer än så… De säger till mig men de struntar i om jag gör det eller inte. De 

vill att jag ska ta det ansvaret själv i och med att jag är så pass gammal. (Caroline) 

Här beskriver Caroline hur hennes föräldrar aktivt låter henne stå på egna ben och 

förväntas lösa planeringen på egen hand. Det återfinns alltså en stor meningsskiljaktighet i 

hur man som föräldrar ser sitt ansvar i sitt barns skolgång men detta bör även förstås i 

relation till hur barnet vill att föräldrarna ska involveras eller ej. 

 

En allt för hög grad av involvering tenderar dock lätt att uppfattas som kontrollerande och 

övervakande. Lisa beskriver just denna känsla där kontrollen präglar stöttningen: 

För dem är det inte OK att jag sticker iväg till en kompis eller gör något roligt när 

jag egentligen behöver plugga. Utan då säger de till mig att ’Det får du göra efter 

du har pluggat’. De vill liksom ha koll på vad jag gör. Så att jag gör det i tid. De 

brukar till exempel fråga mig: ’Vad har du denna veckan? Vad behöver du plugga 

till? Har du några inlämningar?’. Så har de koll på vad jag ska göra, då vet de 

också vilken tid jag lägger ner på det. (Lisa) 

Vidare menar Lisa att denna form av stöttning ibland kan uppfattas som tjatig och då 

skapa en negativ form av stress. Samtidigt uppskattar hon att hennes föräldrar engagerar 

sig då hon ser det som att de verkligen bryr sig om henne. Caroline däremot återger en 

mer kravlös bild av relationen med sina föräldrar. Denna kravlöshet från föräldrarna 

framträder som en mer återhållsam attityd i stöttningsrollen där Caroline belyser en känsla 

av frihet: 
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Mina föräldrar har aldrig riktigt lagt någon press på mig när det gäller skolan utan 

de har låtit mig sköta det själv. De har inte lagt sig i. De är ju bara att de är på 

mig ’gör du dina läxor nu?’ och då kan jag säga ’ja’ men de vet inte vad jag har för 

läxor och de vet inte hur många. De litar på att jag fixar det själv. (Caroline) 

Noterbart är att det finns en närvaro från föräldrarna och att det i Carolines fall finns ett 

förtroende från föräldrarna. Caroline uttrycker att hon uppfattar det som att henne 

föräldrar litar på att hon själv klarar av det. Jämför vi detta med Lisas återgivning av 

hennes föräldrars stöttning synliggörs där inte samma förtroende utan den kontrollerande 

aspekter tar överhand. En notering vi dock gör är att det finns en tydlig skillnad i Lisas 

och Carolines studiedisciplin. Lisa beskriver hur hon direkt efter skolan brukar göra sina 

läxor. Caroline däremot erkänner att hon inte brukar göra läxorna så ofta. En förklaring till 

denna studiedisciplin skulle därmed kunna finna sin grund i föräldrarnas kontroll över 

läxläsningen. Dessutom kan studiedisciplinen således tänkas transfereras genom 

föräldrarnas utbildningskapital då föräldrarnas attityder till skolan och läxläsningen 

förmedlas såväl implicit som explicit i hemmet. 

 

4.2. Högutbildade föräldrar kan erbjuda en bredare hjälp 

Föräldrarnas utbildningsbakgrund visar sig vara en aspekt att ta hänsyn i förståelsen kring 

elevernas vilja att ta emot hjälp men även föräldrarnas ambition att hjälpa till. Studien 

visar att samtliga föräldrar uppvisar någon form av ambition och vilja att hjälpa sina barn. 

Det vi dock noterar är att hjälpen begränsas utifrån föräldrarnas kunskapsområden. Ett 

tydligt exempel är inom det yrkesförberedande programmet där samtliga flickor har en 

förälder som har en likvärdig gymnasieutbildning inom samma yrkeskategori som de 

själva. Såväl My som Caroline och Sandra nämner att de nästan uteslutande ber om hjälp 

inom utbildningens karaktärsämnen.   

Min mamma kan ju vara ganska involverad i och med att hon är - - - - - och kan 

hjälpa till väldigt mycket, speciellt i karaktärsämnena. Men min pappa hjälper väl 

mig med matten typ. Det är det enda han liksom kan av mina ämnen, eller vad man 

ska säga. Men mer än så är det inte. (Caroline) 

Observera att även pappans bidragande hjälp är väldigt begränsad till hans expertområde 

och att hjälp i övriga ämnen tycks utelämnas. Detta står i kontrast till den hjälp som de 

högutbildade föräldrarna kan erbjuda sina barn. Lisa ger ett exempel på detta och 

beskriver hur hennes föräldrar hjälper henne att läsa igenom hennes arbeten innan 
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inlämning. Hon tycks även uppvisa en tillit till föräldrarnas kunskaper inom samtliga 

skolämnen. Att se föräldrarnas hjälp som en tillgång tar sig även till olika uttryck i 

elevernas beskrivningar av den hjälp de får. Lisa beskriver även att hon ser hjälpen som en 

självklarhet medan My beskriver hur hon betydligt mer sällan ber om hjälp. Detta tyder på 

att en högutbildad förälder mer ofta ses som en kunskapsresurs och att deras barn inser 

värdet av att detta genom att nyttja hjälp från dem i skolarbetet. 

  

4.3. Höga förväntningar skapar högre ambitionsnivå 

Det är väl typ att jag är rädd för att göra dem besvikna, eller till exempel om jag 

kommer hem och fått E på ett prov, då säger mamma ’Njaaaaa det var inte jättebra 

va?’. Medan vissa andra kommer hem och fått E och firar med tårta och skit. Får 

jag lägre än A blir jag asarg. (My) 

Citatet ovan är hämtat från intervjun med My och vittnar om en hög prestationsorienterad 

förväntning hemifrån. Att My, som hon antyder i den sista meningen, blir arg om hon får 

lägre än ett A kan tänkas ha sin grund i föräldrarnas högt ställda förväntningar något som 

hon även själv bekräftar då hon beskriver att hon har upplevt dessa krav hemifrån sedan 

långt tidigare. Mys föräldrar har inte någon eftergymnasial utbildning men hennes 

beskrivning av kraven hemifrån påminner om de krav som de högutbildade föräldrar 

ställer på sina barn. Dessa krav yttrar sig i form av en känslomässig relation mellan eleven 

och dennes förälder där eleven vill leva upp till de högt ställda förväntningarna för att 

undvika att göra föräldrarna besvikna. Detta syns tydligt i citatet från My ovan men även i 

hur Betty, Ramona och Lisa, från det studieförberedande programmet, beskriver sin 

uppfattning av kraven. Tittar vi på hur de två andra flickorna på det yrkesförberedande 

programmet uppfattar kraven hemifrån ser vi en märkbar skillnad i form av förmildrade 

krav. Sandras uttrycker sin mammas förväntningar på följande sätt:  

Alltså hon är väl bara nöjd om jag tar studenten så att jag kan bli mer självständig 

och kunna göra det jag vill för jag har ju så höga drömmar efter studenten. Så det 

är väl bara det. Hon är mer såhär ’Så länge du går till skolan varje dag. Vad du gör 

där det är upp till dig.’. (Sandra) 

Diskussionen ovan är helt avhängd kraven på betyg och handlar mer om att hennes 

mamma förväntar sig att hon går i skolan vilket bör ses som en betydligt lägre ställd 

kravbild än exemplet med My. Hur föräldrarnas krav bidrar till barnets ambitionsnivå ser 

vi också exempel på då Sandra explicit beskriver sin ambitionsnivå som ”Jag siktar på D 
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typ” vilket är en avsevärd lägre ambitionsnivå än den My återger där allt annat än A är 

dåligt.  

 

Som förälder kan man således oberoende av utbildningsnivå ställa höga krav på sina barn 

vilket i sin tur påverkar deras ambitionsnivå. I flera av intervjuerna berättar eleverna vars 

föräldrar ställer dessa höga krav att denna kravbild stundtals bidrar till en negativ 

påverkan på deras studier då de känner en allt för hög press. I studien framgår även tydligt 

den motsatta effekten där minska krav från föräldrar resulterar i minskad ambitionsnivå 

hos eleven.  

 

4.4. Föräldrarnas motivationsskapande arbete 

Vår studie visar att föräldrars motivationsskapande arbete kan ske såväl aktivt som passivt. 

Ett tydligt exempel på när föräldrar aktivt vill motivera sitt barn till att studera, genom 

yttre belöningar, syns i intervjun med Lisa: 

Ja de är ju perioder då man har jäkligt mycket i skolan och då blir man ju stressad 

och när man är stressad påverkar det ens beteende rätt mycket, så mina föräldrar 

känner mig så väl så de märker ju direkt när man har mer att göra och så och det är 

väl lite därför de ger mig belöningar eller vad man skall säga för att man skall 

känna att det är värt någonting, att stressa och så här. (Lisa) 

Lisa pratar här om yttre belöningar i direkt relation till hennes skolarbete. I flera av 

intervjupersonernas beskrivning återfinns inslag av yttre belöningar i form av pengar, 

resor och restaurangbesök för att bidra till en ökad motivation och ork till att studera. 

Noterbart är att det är de elever som upplever högst krav hemifrån samt besitter en högre 

ambitionsnivå vars föräldrar uppmuntrar med yttre belöningar. Dessa elever har även en 

mer betygsorienterad framtoning i den kommunikation som sker i hemmet. På frågan om 

vad det i huvudsakligen pratas om när det gäller skolarbetet svarar Betty: ”Betyget… och 

om det är någon som har berömt mig”. Ett annat tydligt exempel på hur den 

betygsorienterade framtoningen tar sig i uttryck återfinns i intervjun med Ramona där hon 

beskriver strävan efter att uppnå höga betyg kopplat till de yttre belöningar som hennes 

föräldrar har utlovat: 

För ett A eller B, det ser jag som bra. De säger att om jag går ut med bra betyg, och 

bra betyg ser jag som… alltså ett B är typ ett MVG. De förstår ju också att det är 

väldigt höga krav på det här med A jämfört med på grundskolan också och då blir 
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det liksom väldigt konstigt. Jag fick ju, när jag gick ut nian, då hade jag ju inte alla 

A, jag hade inte alla B heller, och då fick ändå såhär resor och så. Det jag ville ha. 

(Ramona) 

Det som tydligt framkommer är avsaknaden av en genuin vilja att lära sig. Däremot syns 

en stark drivkraft till att vilja ha höga betyg vilket i sig skapar en generellt högre 

ambitionsnivå där alla ämnen värderas lika. 

 

Det passiva motivationsskapande, som också bör ses som bidragande till en inre 

motivation, återfinns hos de elever som inte fokuserar på betyg utan snarare lyfter viljan 

att lära sig. I Carolines redogörelse för hur en dialog kan se ut när hon kommer hem och 

berättar att det har gått bra på ett prov återger hon följande: 

Då mer frågar de ’vad var det för något?’ och liksom så här ’vad bra’. Men de 

liksom, de berömmer mig men sen släpper de det. Det kan väl mer vara mamma 

som frågar ’vad var det?’, ’hur tänkte du där och där och där?’, ’vad var det för 

frågor?’ för att hon är intresserad själv. Men annars så släpper de det. (Caroline) 

Det vi ser i Carolines beskrivning ovan är en mer uppgiftsorienterad motivation som 

kommer till uttryck i och med mammas frågor kring vad provet innehöll vilket 

avdramatiserar betygets betydelse. Vi ser således en trend i att eleverna på det 

yrkesförberedande programmet tycks ha fått intresse för yrkesområdet hemifrån. De tre 

flickorna på det yrkesförberedande programmet uppger även tydligare mål med sin 

utbildning än flickorna på det studieförberedande programmet. Ingen av de intervjuade 

flickorna på det yrkesförberedande programmet uppger dock att deras föräldrar explicit 

har påverkat dem i deras kommande yrkesval men däremot beskriver flera av dem hur ett 

genuint intresse har växt fram under deras uppväxt. Därav benämner vi det som ett passivt 

motivationsskapande arbete. I dessa fall tycks det finnas en större vilja och lust att lära 

tack vare det synliggjorda kunskapsbehovet riktade till deras kommande yrkesval. Detta 

kan även vara en förklaring till att dessa elever ofta har en betydligt större motivation till 

karaktärsämnena än till kärnämnena.  
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5. Avslutning 
Nedan följer studiens avslutande avsnitt. Inledningsvis presenteras vår slutsats där våra 

frågeställningar besvaras med en tydlig förankring och utgångspunkt i våra valda teorier. 

Sedan följer en slutdiskussion där vårt resultat sätts i relation till tidigare forskning. 

Därefter återfinns en didaktisk implikation där vi motiverar studien relevans för vår 

framtida yrkesprofession. Avslutningsvis presenterar vi förslag på framtida 

forskningsansatser. 

 

5.1. Slutsats 
Syftet med genomförd studie var att studera hur en viss grupp flickor på två olika 

gymnasieprogram, med olika tillgång till utbildningskapital via sina föräldrar, upplever 

föräldrarnas stöttning i sin skolgång. Syftet var även att sätta elevernas upplevelse av 

stöttning i relation till deras ambitionsnivå. Detta för att i slutändan kunna utröna hur 

utbildningskapitalet bidrar till en eventuell skillnad i stöttningens uttrycksformer där 

motivation och förväntningar har varit centrala begrepp.  

 

Vår studie visar att eleven själv har en stor avgörande roll i huruvida föräldrarnas stöttning 

tillåts ha en framträdande roll eller ej. Samtliga elever upplever att deras föräldrar på ett 

eller annat sätt erbjuder stöttning. Dock ser vi att det framförallt är eleverna på det 

studieförberedande programmet som tillåter och vill att deras föräldrar ska vara 

involverade i deras skolgång. En anledning till detta tycks vara att dessa elever finner en 

större tilltro till föräldrarnas bredare kunskaper som tycks bero på deras högre 

utbildningskapital. Detta står i kontrast till eleverna på det yrkesförberedande programmet 

vars tilltro till föräldrarnas kunskaper uppges vara ytterst begränsade och ofta orienterade 

kring utbildningens karaktärsämnen. Dock tycks det finnas en större inre motivation till 

studierna hos flickorna på det yrkesförberedande programmet där de förefaller ha 

förvärvat ett specifikt intresse från sina föräldrar. Eleverna vars föräldrar tillåts vara 

involverade tenderar att i högre grad nyttja yttre belöningar för att motivera sina barn. I 

dessa familjer uppvisas en större benägenhet till att föra mer betygsorienterade samtal i 

hemmet vilket även detta påvisar vikten av yttre belöningar kopplat till studieprestationer. 

Detta resultat signalerar om att föräldrar med ett lägre utbildningskapital tenderar att bidra 

till en inre motivation men oftast inom mycket begränsade områden, ofta relaterade till 

karaktärsämnen. Dessa elever tycks tydligare sträva efter ett visst mål då deras utbildning 
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är just yrkesförberedande och därmed synliggöra relevanta och viktiga kunskaper för 

framtiden. Elever med tillgång till ett högt utbildningskapital via sina föräldrar tycks 

snarare motiveras av betyg och andra yttre resultatorienterade belöningar. Detta vittnar 

även om en problematik kring motivation då resultatet visar att yttre belöningar tycks 

utgöra en viktig del hos elever med höga ambitioner trots att den inre motivationen anses 

ha stört positiv och långsiktig inverkan på studieprestationer.  

 

En hög grad av föräldrainvolvering kan dock uppfattas som kontrollerande vilket därmed 

bidrar till en negativ påverkan på elevens studiegång. Dock uppskattar dessa elever 

föräldrarnas närvaro eftersom de aldrig lämnas ensamma inför skolans utmaningar. 

Eleverna på det yrkesförberedande programmet har däremot en lägre grad av 

föräldrainvolvering vilket leder till en ökat autonomi. Dessa elever beskriver att de 

upplever det som att föräldrarna litar på dem men lämnas där med mer ensamma inför 

problem som kan uppstå i form av läxor och studieval. Detta kan också tolkas som ett 

uttryck för bristande stöttning vilket kan bero på föräldrarnas låga utbildningskapital och 

att de därmed saknar insikt och förståelse för skolans verksamhet.  

 

Föräldrarnas krav och förväntningar har visat sig ha stor betydelse för elevens 

ambitionsnivå vilket bekräftar att det går att applicera Pygmalioneffekten på relationen 

mellan föräldrar och barn. Oberoende av föräldrarnas utbildningsnivå är det av avgörande 

betydelse för elevens strävan efter höga resultat. Dock ser vi en stor frustration hos de 

elever vars föräldrar inte kan erbjuda tillräckligt med stöd, beroende på lägre 

utbildningsnivå, i förhållande till de uppställda kraven som finns. Det påvisar stöttningens 

betydelse i elevens väg mot goda studieprestationer och kan också därmed finna en 

förklaring för den reproducerande kraft som utbildningskapitalet hos föräldrarna bidrar till.  

 

Vi kan således konstatera att det är positivt att föräldrarna har förväntningar på sina barn 

men det är samtidigt viktigt att låta barnets egna intressen och inre motivation vara 

utgångspunkten för dessa förväntningar. Som förälder måste man vara beredd att erbjuda 

tillräckligt mycket stöttning i förhållande till dessa förväntningar för att skapa en gynnsam 

miljö där barnet känner en tilltro till såväl sin egen som sina föräldrars förmågor. 

Föräldrar bör alltså ses som barnets stödhjul på vägen till att bli en självständig individ. 
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5.2. Diskussion 

5.2.1. Stödets olika uttrycksformer 

I vår studie framgår det hur stödet från föräldrarna kan tas i uttryck på olika sätt vilket 

bekräftar Alldred och Edwards (2000) kategoriindelning beträffande upplevelser av 

föräldrastöd. I enighet med författarna finner vi de som å ena sidan har föräldrar som 

tillåts vara involverade och å andra sidan de som utestänger föräldrarna och därmed avstår 

från stöd. Vi ser en större vilja hos eleverna på det studieförberedande programmet att 

tillåta föräldrarna att stötta medan eleverna på det yrkesförberedande programmet 

beskriver en större frånvaro av föräldrastöd i sin utbildning som kan förklaras av att 

föräldrarna vill, men inte kan erbjuda den hjälp som krävs. Det tycks finnas en förklaring 

till detta utfall då de studieförberedande eleverna, vars föräldrar besitter ett högre 

utbildningskapital och därmed har en större förståelse för skolans utformning, också kan 

och tillåts erbjuda en bredare hjälp, vilket även Jonsson (2001) bekräftar. 

 

Eleverna på det yrkesförberedande programmet tenderar snarare att belysa vikten av att 

vara självständig då stöttningen från föräldrarna inte tycks bära lika stor framgång på 

grund av bristande kunskaper och därmed mindre insikt i skolan. Däremot förklarar de tre 

eleverna på det yrkesförberedande programmet att de alla kan erhållas stöttning inom 

karaktärsämnena då den ena föräldern arbetar inom samma verksamhetsområde. Här 

tolkar vi det som att kunskaperna och stöttningen inom karaktärsämnena då blir mer 

meningsbärande för eleven. Dessa elever uttrycker även en mer inre motivation till just 

dessa ämnen vilket enligt Deci et al. (1991) och Giota (2001) är en förutsättning för 

lyckade skolprestationer. Hos flickorna på det studieförberedande programmet ser vi dock 

inte samma tendenser till att det är den inre motivation som driver dem till lärande. Här 

tycks den yttre motivationen, i synnerhet i form av betyg och andra belöningar, vara den 

starkaste drivkraften. I intervjuerna framkommer en tydligt prestationsfokuserad dialog i 

hemmen hos eleverna på det studieförberedande programmet där betygen tycks utgöra en 

central roll. Denna betygsorienterade kommunikation menar Neuenschwander et al. 

(2007) hämmar elevens utveckling men i vår studie tycks denna kommunikation till trots 

uppvisa bäst studieambitioner. Vårt resultat problematiserar därmed bilden av vilken typ 

av motivationsstrategi från föräldrarna som är bäst lämpad när det gäller deras barns 

skolambitioner. Det vi dock bör ha i beaktning i vår analys är att eleverna med de 

utbildade föräldrarna i vårt fall även läser på ett studieförberedande program där betygen 
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är av en mer central roll då dessa kan komma att ha stor betydelse vid fortsatta studier. På 

det yrkesförberedande programmet fyller betyget inte samma funktion utan dessa elever är 

mer motiverade att lära sig mer yrkesspecifika kunskaper vilket därmed lättare uppmuntrar 

till en inre motiverad dialog, med utgångspunkt i deras yrkesval, mellan föräldrarna och 

deras barn. Det är således inte så enkelt att enbart förklara föräldrarnas stöttning utifrån 

deras utbildningsnivå utan det tycks även vara flickornas programval som formar 

stöttningens uttrycksformer genom upplevda motivationsstrategier. 

 

Enligt Giota (2001) är yttre motivation hos eleven dessutom starkt förknippat med en 

kontrollerande förälder. Lisa, en av flickorna på det studieförberedande programmet, 

återger i sin beskrivning av föräldrarnas stöttning just i termer av kontroll. Vidare 

beskriver Lisa hur den kontrollerande stöttningen ibland upplevs som negativ då hennes 

utrymme för självständighet elimineras. Altervall och Ivarsson (2007) poängterar just 

denna problematik med att den yttre motivationen snarare kan hämma skolprestationer. 

Dock förklara Lisa den trygghet som hennes föräldrar erbjuder tack vare deras ständiga 

närvaro i hennes skolarbete där hon således sällan lämnas ensam inför svåra problem.  

 

5.2.2. Förväntningarnas påverkan på ambitionsnivån 

En av studiens intentioner var att studera huruvida Pygmalioneffektens förväntanseffekt 

gick att utläsa i relationen mellan föräldrar och barn. Jenner (2004) har tidigare påvisat att 

lärares förväntningar starkt påverkar elevens resultat. I vår studie kan vi se klara tendenser 

till att föräldrarnas förväntningar formar barnets ambitionsnivå. Vi ser att det i synnerhet 

är de barn vars föräldrar besitter en högre utbildningsnivå som ställer högre krav på sina 

barn vilket även ligger i linje med Jonssons (2001) tidigare studie. Detta bör förklaras som 

en central del för att förstå den sociala reproduktionen i samhället där högutbildade 

föräldrar tenderar att få barn med höga betyg och där med möjlighet till bättre utbildning 

(Von Otter 2014).  

 

Noterbart är dock att Von Otter (2014) belyser att stöttningens effekt helt är oberoende av 

föräldrars utbildningsnivå. Dock vill vi problematisera dessa iakttagelser ytterligare. Vi 

kan i vår studie se att höga krav från föräldrar och en hög ambitionsnivå hos barnet även 

återfinns hos My som har lågutbildade föräldrar. Likt Brophy och Good (1969) som 

belyser den självuppfyllande profetian som sker i klassrummet genom att läraren uppvisar 
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en mindre acceptans till sämre prestationer hos de elever som denne har höga 

förväntningar på, ser vi liknande tendenser i relationen mellan föräldrar och barn. My 

beskriver hur hennes föräldrar inte accepterar att hon underpresterar i skolan vilket skapar 

incitament till att faktiskt prestera väl. Detta bekräftar Von Otters (2014) bild av att 

förväntningar är oberoende av utbildningsnivå. Dock kan vi, till skillnad från Von Otter, 

urskilja en upplevd skillnad i effekten av dessa ställda förväntningar. Det som sker i Mys 

situation är att hon upplever en oerhörd frustration då den stöttning hon hade behövts i sin 

strävan mot höga betyg inte går att erhålla från föräldrarna. Vi kan således se att om 

föräldrar ställer höga krav utan att kunna erbjuda tillräckligt med stöd tvingas barnet att 

själv bära ansvaret för sin skolgång.  

 

Pygmalioneffekten yttrar sig även på motsatt sätt då vår studie visar att de elever, vars 

föräldrar inte ställer krav, uppvisar lägre ambitionsnivå när det gäller skolprestationer. 

Förväntanseffekten av lågt ställda förväntningar är således lägre ambitionsnivå vilket i sin 

tur kan leda till sämre skolresultat. Vi kan se att det i synnerhet är föräldrarna till eleverna 

på det yrkesförberedande programmet som ställer lägre krav på sina barn vilket ligger i 

linje med Jonsson (2001) studie som belyser vikten av föräldrarnas utbildningsnivå när det 

gäller elevens prestationer. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en hårfin balans i föräldrarnas stöttning 

där det å ena sidan gäller att låta sitt barn vara självständigt och därmed försöka bidra med 

inre motivation men samtidigt att finnas närvarande och erbjuda stöd inom hela 

skolgången utan att för den sakens skull vara för kontrollerande. Vi kan även konstatera 

likt tidigare forskning redan har belyst (se von Otter 2014; Brophy & Good 1969) 

betydelsen av förväntningar. Dock har vi kunnat bidra med en ökad förståelse för hur 

föräldrarnas förväntningar påverkar elevens ambitionsnivå och därigenom deras resultat. 

Vi kan även se att föräldrarnas utbildningskapital möjliggör en bredare stöttning och kan 

därmed erbjuda en tydligare uppföljning på de uppställda förväntningarna. Samtidigt kan 

vi även antyda att elevernas programval påverkar stöttningens uttrycksformer vilket 

vittnar om att föräldrarnas utbildningsnivå enbart bör ses som en förklaring till 

stöttningens karaktär. 
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5.3. Didaktisk implikation 
De kunskaper som studien frambringar anser vi bidrar till en ökad förståelse för 

stöttningens betydelse för elevens skolambitioner. Detta är av vikt för såväl föräldrar som 

skolpersonal. Vår studie påvisar vikten av förväntningar från föräldrarna och dess effekter 

på ambitionsnivån. Studien visar att eleverna på det yrkesförberedande programmet inte 

upplever lika höga förväntningar på sig vilket också går att koppla till deras ambitionsnivå 

och studiedisciplin. Med kunskaperna om förväntningarnas effekter bör det vara av vikt 

att som lärare förmedla dessa förväntanseffekter för föräldrarna och uppmuntra dem till att 

ställa krav. Lika viktigt är det att som lärare våga ställa krav på de elever som uppvisar 

sämre skolprestationer och lägre ambitionsnivå då dessa elever förmodligen inte upplever 

någon kravbild hemifrån. Kunskaper från såväl andra, som vår studie, påvisar att krav och 

förväntningar har effekt oberoende av föräldrarnas utbildningsnivå. 

 

Lika viktigt är det att för föräldrarna belysa den allt för betygsorienterade dialogen mellan 

dem och deras barn som vår studie visar, i synnerhet hos eleverna på det 

studieförberedande programmet. Genom att fokusera på en mer uppgiftsorienterad dialog 

främjas den inre motivationen vilket också bör ses som en gynnsam framgångsfaktor för 

långvarigt kunskapsintresse.  

 

Det finns enligt oss ett outtalat ansvar att det enbart är läraren som ansvarar för elevernas 

skolprestationer. Skolverket belyser dock det gemensamma ansvaret som skolan och 

föräldrarna innehar: 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska 

skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 

lärande. (Skolverket 2011) 

Vår studie kan där med synliggöra de möjligheter som hemmet kan bidra till genom rätt 

form av stötting vilket i slutändan kan resultera i förbättrade skolprestationer. 

 

5.4. Förslag på vidare forskning 

Då vår studie inriktade sig på flickors uppfattning av föräldrars stöttning kan en framtida 

forskningsansats vara att studera pojkars uppfattning av det samma. I våra intervjuer 

återgavs mamman mer ofta som det naturliga stödet vilket kan ha sin grund i att det enbart 

var flickor som vi intervjuade. En hypotes är att pappan har en mer framträdande roll i 



 30 

pojkars stöttning. Då vår studie har utgått från elevens uppfattning av föräldrarnas 

stöttning förefaller det även vara intressant att studera begreppet stöttning utifrån 

föräldrarnas perspektiv genom att på liknande sätt genomföra en kvalitativ intervjustudie 

för att få en bild av hur de upplever att de bidrar till stöd. Detta skulle kunna bidra med en 

mer heltäckande bild över fenomenet stöttning och dess påverkan på skolprestationer.  
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Bilagor 
Bilaga 1. 

 

Hej! 
Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Högskolan i Halmstad och vi håller 
just nu på med vårt avslutande examensarbete. Ett examensarbete är en mindre 
forskningsstudie som bedrivs under 10 veckor på en högskola eller ett universitet. Denna 
form av forskning är viktig och nödvändig för både individers och samhällets utveckling. 
 
En central del i detta arbete är att genomföra intervjuer och vi kommer därför genomföra 
dessa intervjuer med sex stycken flickor fördelade på två olika gymnasieskolor inom 
Halmstad kommun. Syftet med undersökningen är studera hur omgivningens stöttning 
påverkar elevers studiegång. Intervjuerna sker individuellt och förväntas ta omkring 30 
minuter. Intervjuerna kommer preliminärt att äga rum under vecka 17.  
 
Vi kommer under intervjusituationen att utgå från Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och Ni kan när som avbryta intervjun 
och därmed ert deltagande. Ert deltagande kommer att behandlas anonymt och resultatet 
kommer enbart att användas i forskningssyfte. 
 
Anledningen till att Ni håller detta brev i er hand är att Ni har blivit erbjudna att deltaga i 
studien. För att Ni ska kunna deltaga i studien krävs ett skriftligt samtycke (se nedan).  
 
 

Vi hoppas att vi ses! 

Vänliga hälsningar 

Johan Waldebrand  #######@student.hh.se 

Angelica Thyrsson  #######@student.hh.se 

 

 

Namn:___________________________________________________________ 

 

Mailadress: _______________________________________________________ 

 

Jag samtycker till att deltaga i intervjustudien   ☐JA         ☐ NEJ 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 
- Var bor du? Bor du i hus eller lägenhet? Med vem/vilka bor du med? Har du några 

syskon? Vad gör de?  
 

- Vad jobbar dina föräldrar med? Vad har de för utbildning?  
 

- Har du något särskild plats hemma där du gör läxor/hemarbeten?  
 

- Brukar du be dina föräldrar om hjälp/erbjuder de dig hjälp? 
 

- Anser du att du får tillräckligt med hjälp med läxorna av dina föräldrar? Av vem? 
På vilket sätt är den tillräcklig/inte tillräcklig? 
 

- Hur märker du att dina föräldrar tycker skolan är viktig? 
 

- På vilket sätt uppmuntras du att studera? Ev. yttre motivation.	  
 

- Vad brukar dina föräldrar vilja veta om din skola, prov/betyg/kompisar/lektioner?  

- Vilka är dina krav/förväntningar på dig själv? 	  
 

- Hur uppfattar du dina föräldrars förväntningar/krav på dig? 	  
 

- På vilket sätt anser du att du lever du upp till dina/dina föräldrars förväntningar. 
om nej, varför inte?	  
 

- Övrigt 
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