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Abstrakt  

Syftet med studien var att undersöka studenters uppfattning av motivation att fullfölja 

studierna på Högskolan Väst, samt att ta reda på vilka faktorer som främjar 

studiemotivationen. Studien är inspirerad av en fenomenografisk ansats och materialet till 

undersökningen har insamlats med hjälp av triangulering genom personliga intervjuer och 

gruppintervjuer. Då vi ville undersöka studenters liknande och skilda uppfattningar om 

studiemotivation eftersträvades en bred urvalsgrupp, med studenter från varierande 

utbildningar samt med varierande kön och ålder. Materialet analyserades med hjälp en 

kvalitativ innehållsanalys med inspiration från en fenomenografisk analysmodell. Resultatet 

resulterade i tre teman; inre motivationsfaktorer, yttre motivationsfaktorer i skolmiljön och 

yttre motivationsfaktorer utanför skolmiljön. Dessa har sedan tolkats och diskuterats med 

hjälp av teorin om inre och yttre motivationsfaktorer, Herzbergs tvåfaktorteori, Antonovskys 

begrepp Känsla av sammanhang samt tidigare forskning kring studiemotivation i högre 

studier. 

 

Nyckelord: Studiemotivation, motivation, fullfölja studier, högskola, fenomenografi, AIL  
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1. Inledning 

Under våra tre år på Högskolan Väst fick vi uppfattningen att det var många studenter som 

påbörjade en utbildning men sedan valde att inte fullfölja den av olika anledningar. Detta 

faktum intresserade oss och då väcktes frågan om vad de studenter som ändå valde att 

fullfölja sin utbildning hade för tankar om studiemotivation och vad som motiverade dem att 

fullfölja utbildningen. Siffror från Högskolan Väst visade att antalet studenter som fullföljde 

sina studier låg på i genomsnitt 67 procent 1, vilket indikerade att antalet studenter som avbröt 

studierna var relativt hög. I Högskoleverkets rapport Mått för genomströmning i utbildning på 

grund- och avancerad nivå (2009) presenterades examensfrekvenser, kvoten mellan nybörjare 

och de som tog examen, för olika yrkesexamensprogram. Examensfrekvensen varierade från 

37 till 91 procent, där ingenjörsyrken låg i botten och vård- och läkarutbildningar i topp och i 

24 utbildningar av 39 undersökta var examensfrekvensen lägre än 80 procent. Vidare 

undersökningar från Högskoleverket (2010) presenterade orsakerna till dessa studieavbrott 

och delade in dem i ekonomiska faktorer, sociala faktorer, faktorer som rör arbetsmarknaden 

och faktorer i själva utbildningen. Undersökningar om motsatsen, varför de som valde att 

fullfölja faktiskt gjorde det och vad som drev och motiverade dem i sina studier mot examen, 

upptäckte vi dock var mindre utforskad. För att kunna arbeta främjande med studenter på 

högskole- och universitetsnivå och på så vis utveckla kunskaperna om en god studiemiljö för 

studenterna, valde vi därför att se på studieavhopp ur en annan synvinkel. Dessa tankar 

utvecklades till vårt val av syfte och frågeställningar som presenteras i ett senare avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Baserat på siffor från hälsovetarprogrammet, ekonomprogrammet, maskiningenjörsprogrammet och 
lantmäteriingenjörsprogrammet, framtagna ur det studieadministrativa systemet Ladok. 
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2. Bakgrund  

Under detta avsnitt presenteras ett brett spektra av motivationsteorier och definitioner av 

begreppet motivation för att ge en omfångsrik bild av begreppet. Vi börjar med att presentera 

generella definitioner av motivation för att sedan redogöra för andra teorier som kan kopplas 

till motivation. 

 

Några av modellerna och teorierna som kommer att presenteras i uppsatsen har en koppling 

till arbetslivet, och orsaken till att vi använt oss av dem är att vi anser att många av de 

påverkansfaktorerna som finns i arbetslivet kan överföras även till skolans värld, vilket gör 

dem intressanta i vår undersökning. 

2.1 Definitioner av motivation 

”Motivation: psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål” (NE, 2012).  

 

Från början kom begreppet motivation från det latinska ordet movere (att röra sig), vilket 

innebär något som får oss att fortsätta arbeta och hjälper oss att fullfölja våra uppgifter. Trots 

att det är ett viktigt ämne är det mycket som inte är känt om begreppet, och flera forskare är 

oense om begreppets precisa innebörd (Schunk, Pintrich och Meece, 2010) och därför finns 

det flera olika definitioner av motivation. Schunk, Pintrich och Meece (2010) menar att en 

generell definition av motivation är ”…the process whereby goal-directed activity is 

instigated and sustained”, medan Gormans (2004) definition lyder “Motivation is an attempt 

to explain the why of behavior (…) Motivation is concerned with goal directed behavior, what 

it is that pushes us towards certain forms of behavior and not others”. Kostenius och Lindqvist 

(2006) å andra sidan menar att motivation är “… en strävan hos människan att leva ett så 

meningsfullt liv som möjligt”. Motivation handlar enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) om 

de drivkrafter som får individer att handla i olika sammanhang. Det kan handla om 

biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar individen och ger en riktning, 

samt upprätthåller ett beteende, i olika intensitet för att nå ett mål. Inom 

motivationspsykologin är syftet att förklara varför beteenden tar olika riktning, varför 

handlingarna går åt ett håll och inte åt det andra. Det är då en fråga om vilket mål som finns 

för de avsikter eller handlingar vi har (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

 

Imsen (2006) talar om motivation hos studenter och menar att det handlar om hur individens 

handlingar i form av känslor, tankar och förnuft flätas samman och bildar drivkrafter. Dessa 
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finns med innan individen ska genomföra en handling, medan handlingen pågår, samt finns 

kvar efteråt som ett minne av handlingen. För att kunna förstå mänskligt beteende är 

motivation en central och viktig pusselbit. Imsen (2006) menar att en del uttryck som kan 

kopplas ihop med motivation naturligt hör till vårt dagliga språk som exempelvis vilja, glädje, 

intresse, nyfikenhet, aktivitet och plikt, medan andra har sin utgångspunkt i psykologi som 

behov och självförverkligande. En del uttryck är mer kopplade till facktermer som feedback 

och prestationsmotiv (Imsen, 2006).   

2.2 Fyra typer av motivationsteorier 

2.2.1 Behovsteorier 

Behovsteorier är teorier som syftar till att karaktärisera beteenden som har skapats utifrån 

grundläggande behov. Dessa kan antingen vara en del av ett lärande under en längre tid eller 

vara utpräglat biologiska.  Inom behovsteorin är det centrala att se på de grundläggande behov 

som kan förklara det som människor gör (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Enligt Kaufmann 

och Kaufmann (2010) var Abraham Maslow den första som utvecklade en teori som syftade 

till att ordna och klassificera de mänskliga behoven i ett system. Teorin kom senare att kallas 

behovstrappa eller behovshierarki (se figur 1). Maslow menar att de mänskliga behoven kan 

delas in i fem huvudkategorier; fysiologiska behov, behov av trygghet och säkerhet, behov av 

kärlek och social anknytning, behov av självuppskattning och behov av självförverkligande. 

Dessa i sin tur består av två huvudtyper som kallades för bristmotiv, som är tillfredställelse av 

behov genom reducering av en brist och växtmotiv, som är tillfredställelse av behov genom 

växande och utveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Maslows behovshierarki (Efter A.H Maslow, 1970  i Imsen, 2006 s. 468) 
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En grundtanke i modellen är att de lägsta behoven (bristmotiven) måste tillfredsställas innan 

de högre behoven (växtmotiven) aktiveras. Abrahamson & Andersen (2005) menar dock att 

det är viktigt att se de olika nivåerna i ett sammanhang snarare än som isolerade från 

varandra. Maslow såg människan som en sökande varelse och när det ena behovet har 

tillfredställts kommer ett annat behov istället. En människa blir enligt teorin inte tillfreds utan 

söker alltid efter något nytt.  

 

En annan form av behovsteori är yttre motivationsfaktorer vilka vi kommer beskriva närmre 

under avsnittet teoretisk referensram (Imsen, 2006) 

2.2.2 Kognitiva teorier 

De kognitiva teorierna väljer istället att betrakta motivation som ett resultat av individens 

egna förväntningar kring mål och belöning, men också kring den egna prestationen och 

utvärderingen av källorna till motivationen (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  Handlingen är 

ofta ett resultat av medvetna och rationella val och dessa val är också den mest centrala 

drivkraften i det mänskliga beteendet. Förväntningsteorin är en kognitiv teori kring 

motivation i arbetslivet. Teorin syftar till att visa att människor blir motiverade att arbeta när 

de känner att de kan uppnå det som de förväntar sig och vill i arbetet. Förväntningen blir då en 

medveten föreställning om det egna arbetets konsekvenser för belöningsönskemålen samt för 

hur mycket belöningen betyder för individen. I teorin är det dock viktigt att se ordet belöning i 

en bred bemärkelse, vilket kan handla om såväl yttre belöningar i form av materiella värden 

och lön, samt även en inre tillfredställelse genom arbetets utförande.  Den inre 

tillfredställelsen kan även kopplas till behov av uppskattning och självförverkligande. Inom 

den kognitiva motivationsteorin finns det tre föreställningstyper som är extra viktiga och 

dessa kallas för subjektiva förväntningar (om insatsen ger resultat), instrumentella 

överväganden (om man genom prestationen får belöning) samt valensvärderingar (värdet av 

belöningen för individen). I praktiken innebär detta att när en individ gör en insats i ett arbete 

så är resultatet av detta beroende av om individen anser att det är värt arbetet. Motivationen 

kan därför svikta om individen anser att det är ett stort arbete som inte kommer att leda till 

någon belöning. Belöningen bör därför ha ett högt positivt värde för individen för att ge ett 

positivt resultat och fungera motiverande. En annan form av kognitiv teori är 

målsättningsteorin då intentionen är att arbeta mot ett utsatt mål med en motivationskraft, 

eftersom målen talar om vad vi behöver göra eller vad som krävs för att vi ska nå dem. 

Feedback hjälper också till att nå målet och leder till en större prestation jämfört med då 

individen saknar feedback (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Ytterligare en form av kognitiv 
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motivationsteori är inre motivationsfaktorer (Imsen, 2006) vilka vi kommer beskriva närmre 

under avsnittet teoretisk referensram. 

2.2.3 Sociala teorier  

Sociala teorier intresserar sig för hur individen upplever sig själv i förhållande till andra, om 

det är motiverande eller icke motiverande. Det kan exempelvis handla om rättvisa eller 

orättvisa mellan sig själv och andra. På en arbetsplats kan det även handla om fördelningar 

och förmåner mellan medarbetarna. En vanlig social teori är likavärdesteorin, där 

motivationen är ett resultat av upplevelsen av rättvisa, baserat på jämförelse mellan vad andra 

i ens omgivning ger och får. Teorin belyser på ett systematiskt sätt likavärde som en 

motivationsfaktor. Likavärdet kan på så vis vara både starkt motiverande och 

motivationshämmande för individen (Kaufmann & Kaufmann, 2010).   

2.2.4 Arbetskaraktäristiska modellen 

Den arbetskaraktäristiska modellen beskriver motivationselement i arbetet som utförs. I 

modellen kartläggs vilka faktorer i arbetssituationen som är motiverande respektive icke 

motiverande. Genom modellen organiseras faktorerna i förhållande till varandra, vilket gör 

det möjligt att beräkna ett arbetes motivationspotential. Genom detta går det att på ett konkret 

sätt se vilket motivationsvärde arbetet har samt utveckla åtgärder som hjälper till att bygga 

upp det (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

 

En vanlig arbetskaraktäristisk modell är Herzbergs tvåfaktorteori (Kaufmann & Kaufmann, 

2010) som kommer att beskrivas närmare under avsnittet teoretisk referensram.  

2.3 Framgångsmotivet  

Det finns tre förhållanden som är viktiga för att nå framgång; framgångsmotiv, bedömning av 

sannolikheten att nå framgång och värdet av att nå framgång. Framgångsmotiv står för de 

benägenheter eller grundläggande egenskaper individen har för att ta till sig positiva eller 

negativa känslor i en viss situation. Egenskapen eller benägenheten ligger som ett dolt, 

permanent personlighetsdrag och detta aktiveras först när en individ kommer in i en 

prestationssituation. Framgångsmotivet varierar för olika individer, vissa har starka motiv 

medan andra har svagare. De som har ett starkt framgångsmotiv kommer dock att visa på en 

stark motivation, även om resultatet kommer bero på vilken situation individen befinner sig i. 

Den andra delen handlar om att individen direkt bedömer situationen och kan på så vis 

konstatera om det är möjligt att lösa uppgiften eller om det bli en stor utmaning. Personer med 

ett starkt framgångsmotiv blir inte särskilt motiverade av situationer som består av 
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rutinuppgifter eller uppgifter som är för svåra. Eftersom sannolikheten att lyckas är låg 

kommer framgångsmotivet inte att väcka någon större strävan att handla. Det är därför viktigt 

att uppgifter ligger på en tillfredsställande nivå om de ska skapa en rimlig förväntan hos 

individen och därmed bli ett starkt framgångsmotiv som skapar motivation. Av detta går det 

att se att det är viktigt med uppgifter där individen kan se både möjligheter att lyckas och en 

viss osäkerhet, för att skapa den bästa motivationen att lösa uppgiften. Den tredje delen i 

prestationsmotivationen handlar om att individen anser att det är värt att arbeta mot målet, 

vilket också har konsekvenser för motivationen. Om en individ inte kan se ett värde med att 

arbeta med en uppgift blir motivationen låg (Imsen, 2006). 

2.4 Psykosocial arbetsmiljö 

Håkansson et al. (2005) ställer sig frågan vad det är som driver individer att göra olika saker, 

som att arbeta och studera. Han menar att individen drivs av olika behov, bland annat 

grundläggande behov som att äta, dricka, sova och känna trygghet, men även högre behov 

som utveckling, kärlek och bekräftelse. Varför människor motiveras att arbeta grundas i vilka 

av dessa behov arbetet kan uppfylla och ju fler behov som uppfylls desto mer ökar 

motivationen att arbeta. Vilket som är det bästa sättet att motivera människor att arbeta 

handlar dock inte bara om att veta hur deras behov ska uppfyllas, utan också vilken syn på 

människan som råder. En människosyn som förespråkar frihet och egenkontroll bidrar till att 

människan blir mer motiverad, vilket har en positiv effekt även på lång sikt. Enligt Håkansson 

et al. (2005) är gemenskap, att individen känner sig delaktig i en väl fungerande grupp, den 

viktigaste faktorn för att människor ska känna sig motiverade. Att känna att det finns 

möjligheter att påverka är också viktigt för motivationen, varpå viss frihet att bestämma över 

det egna arbetet är ett minimikrav. Detta behöver dock vara i balans, då för mycket frihet 

istället kan leda till osäkerhet och frustration. Meningsfullhet i sitt arbete anses också viktigt 

för att känna motivation, och då handlar det om att känslan av att det individen gör ska vara 

nyttigt och användbart både för individen själv och för andra. Känslan av att någon annan 

uppskattar det individen gör och att få återkoppling på sina insatser menar Håkansson et al. 

(2005) är också en viktig motivationsfaktor, liksom att få utnyttja sina kunskaper i verkliga 

livet och känna utveckling i arbetet.  

2.5 Lärarens roll för studiemotivation 

Hedin och Svensson (1997) presenterar ett arbetssätt som lärare, både i början och mitt i 

arbetet med en kurs, kan tillämpa för att skapa motivation bland studenter. I början är det 

viktigt att skapa positiva attityder till ämnet genom att framhålla relevansen och nyttan med 
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ämnet, samt vara för lyhörd för studenternas behov. Detta kan läraren göra genom att 

formulera konkreta mål tillsammans med studenterna och tydliggöra vad som ska läras, 

eftersom känslan av kontroll inför studierna i samverkan med att de inkluderas i 

målformuleringen ökar viljan att lära. En annan strategi är att försöka anknyta målen till 

verkligheten och få studenterna att försöka se kunskaperna i ett större perspektiv, att de förstår 

hur de kan använda kunskaperna i framtiden. Ett tryggt inlärningsklimat bidrar till att 

studenterna vågar pröva mer eftersom misslyckanden kan ses som ett hot. För att skapa ett 

tryggt inlärningsklimat för studenterna har lärarens personliga egenskaper och kvaliteter en 

stor betydelse. Att kommunicera på ett sätt som visar att läraren har respekt för studenterna 

och tar deras frågor på allvar. Under utbildningens gång är stimulans en viktig faktor för att 

känna motivation i studierna och för detta krävs en viss grad av variation i undervisningen.  

Egenkontroll är viktigt för att känna motivation, därför bör arbetsbördan ligga på en lagom 

nivå och studenterna bör ges möjlighet att själva planera sina studier. Att studenterna får 

möjlighet att själva se sin kompetensökning är också viktigt att tänka på under utbildningens 

gång, eftersom det bidrar till känsla av motivation och vilja att lära (Hedin & Svensson et al., 

1997). Imsen (2006) menar att, för att skapa en meningsfull kommunikation mellan lärare och 

student är det viktigt att nå studenterna där de är och bygga en dialog i det sammanhang de 

befinner sig i.  

 

Hedin och Svensson et al., (1997) påvisar också hur motivationen kan främjas under 

studietiden genom att blanda teori med praktik. Praktik ger en större inblick i hur någonting 

fungerar, hur det kan användas i verkligheten och gör det lättare att sätta teorin i ett större 

perspektiv. Endast teori och praktik är dock inte tillräckligt eftersom de hanteras olika i olika 

utbildningar. Därför behöver begreppen reflektion och erfarenhet också beröras och är enligt 

Hedin och Svensson et al., (1997) det som förenar teorin med praktiken, eftersom kunskapen 

måste vara relaterad och reflekterad till en erfarenhet. Studenter som har en förmåga att 

koppla lärandet till erfarenhet och har en reflekterad teoretisk kunskap har större förmåga att 

se det de lärt sig i ett större sammanhang.  
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3. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka studenters uppfattning av motivation att fullfölja studierna på 

Högskolan Väst, samt att ta reda på vilka faktorer som främjar studiemotivationen. Detta syfte 

leder oss fram till följande frågeställningar. 

3.1  Frågeställningar 

- Vad har studenter för uppfattning om motivation relaterat till sina studier?  

- Hur uttrycker sig studenter kring motivation att fullfölja sina studier? 

- Vilka faktorer är viktiga för att studenter ska behålla eller utveckla 

studiemotivationen? 
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4. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt redovisas den teoretiska referensram inom ämnet motivation som vi utgår 

ifrån när vi analyserar och diskuterar vårt resultat.  

Vi har i vår referensram valt att använda inre och yttre motivationsfaktorer, som härstammar 

från både behovsteori och kognitiv teori samt Herzbergs tvåfaktorteori som är en 

arbetskaraktäristisk modell. Vi presenterar även Antonovskys begrepp KASAM, känsla av 

sammanhang. Dessa har vi valt eftersom vi anser att de kompletterar varandra väl och ger en 

helhetsbild av fenomenet motivation. 

4.1 Inre och yttre motivationsfaktorer 

Många motivationsforskare väljer att dela in motivation i inre och yttre motivationsfaktorer. 

Shunk, Pintrich och Meece (2010) menar att den inre motivationen handlar om den aktivitet 

som bedrivs hos individer för deras egen skull och för att de anser att det är roligt eller 

meningsfullt. Att delta är det viktigaste, vilket gör att individen inte är beroende av tydliga 

belöningar eller andra yttre påverkansfaktorer. Den inre motivationen är kontextuell och kan 

förändras över tid. Det som motiverar en individ som ung behöver till exempel inte motivera 

samma individ senare i livet. Även Imsen (2006) delar in motivation i inre och yttre faktorer 

och beskriver den inre motivationen som en aktivitet eller arbetsprocess som hålls igång på 

grund av ett intresse eller handlingen i sig och berörs ofta av individens behov och 

förväntningar. En form av inre motivation som Imsen (2006) belyser är prestationsmotivation 

som innebär att individen har en önskan om att utföra något och är starkt motiverad att 

prestera, inte bara för att uppnå fördelar eller status utan för att göra ett bra arbete. Individen 

har även en positiv inställning till att själv klara av och prestera och försöker göra sitt bästa 

oavsett belöning. Detta blir då enligt Imsen (2006) en motsats till den yttre motivationen som 

istället hålls igång för att individen tror sig få en belöning eller uppnå ett mål genom en 

aktivitet eller inlärning. Shunk, Pintrich och Meece (2010) beskriver också den yttre 

motivationen och menar att den handlar om en strävan efter att nå ett mål, då vägen dit inte är 

det viktigaste utan det önskvärda resultatet. Individen tror då att deltagandet kommer att leda 

till en belöning, exempelvis beröm. Den yttre motivationen berör således ofta sociala faktorer 

eller miljöfaktorer.  

Shunk, Pintrich och Meece (2010) tar upp ett exempel på hur den inre och den yttre 

motivationen kan påverka individen på olika sätt. De ställer sig frågan om en student lär sig 

mer om det finns en känsla av meningsfullhet och intresse i det som ska studeras, eller om 
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studenten kan lära sig utan dessa faktorer. De menar att detta går att se på olika sätt då en 

student kan vilja lära sig för sin egen skull (inre faktorer), men kan samtidigt vilja lära för att 

få beröm eller bekräftelse (yttre faktorer). Detta innebär att det finns olika situationer som kan 

påverka individen på olika sätt. Dock menar författarna att när individen drivs av de inre 

faktorerna blir arbetet mer givande och har en positiv effekt på lärande (Shunk, Pintrich och 

Meece, 2010). 

Sammanfattningsvis handlar den yttre motivationen om att vara något i andras ögon medan de 

inre är kopplad till tron på sig själv, att själv kunna prestera samt ha en känsla av styrka och 

frihet. Gemensamt för de både motivationsformerna är att det ska vara en lustbetonad 

erfarenhet eller förväntan, vilket kan visa sig både som inre glädje för något individen gör 

men också som hopp om att få en belöning en aktivitet är genomförd (Imsen, 2006). 

4.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzbergs tvåfaktorteori (figur 2) (Kaufmann & Kaufmann, 2010) utvecklades av psykologen 

Frederick Herzberg och är en arbetskaraktäristisk modell som visar att själva arbetet påverkar 

individens motivation och prestation. Teorin kom till genom intervjuer med hundratals 

arbetare som fick besvara frågor kring situationer i arbetet som lett till trivsel samt vantrivsel 

på arbetsplatsen. Utifrån detta konstaterade Herzberg att det var olika faktorer som ledde till 

trivsel och vantrivsel, vilket visar på att dessa är två oberoende dimensioner. Han valde att 

skilja på dessa och kalla dem hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna 

menade han var faktorer som skapar vantrivsel när de inte finns till hands och 

motivationsfaktorer var faktorer som skapar trivsel när de finns till hands. Herzberg menar att 

några av de viktigaste hygienfaktorerna är fysiska och sociala delar i arbetslivet som 

exempelvis mellanmänskliga relationer och arbetsförhållanden. När dessa villkor är 

tillgodosedda försvinner vantrivseln i arbetet, dock innebär inte det att det finns trivsel i 

arbetet. Faktorer som uppskattning och personlig utveckling räknas som motivationsfaktorer 

och dessa skapar trivsel i den mån de finns tillhands, dock går det inte att säga att de skapar 

vantrivsel om de saknas. Grundprincipen i modellen är att de medarbetare som trivs också 

kommer att vara produktiva medarbetare (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

         



 

 

Figur 2: Herzbergs tvåfaktorteori om arbetstillfredställelse (
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det kommer gå över. Meningsfullhet är begreppets motivationsdel och svarar på varför-

frågorna som kan uppkomma under livets gång. En upplevelse av meningsfullhet har en viktig 

del i människans grund. De krav och utmaningar som ställs på individen måste därför även 

vara värda tiden, engagemanget och investeringen som krävs (Antonovsky, 2005). 

 

Av de tre olika delarna menar Antonovsky att meningsfullhet är den viktigaste faktorn för 

graden av motivation. Utan meningsfullhet blir, enligt Antonovsky, begriplighet och 

hanterbarhet ganska låg. Antonovsky menar därför att de tre komponenterna måste ses som en 

helhet. De är beroende av och påverkar varandra och för en stark känsla av sammanhang 

krävs ett samspel mellan alla tre komponenter. En individ som upplever en stark 

meningsfullhet och motivation, förvärvar sannolikt kunskaper och resurser för att klara av de 

krav och uppgifter som ställs och individens försök att hantera olika situationer blir starkare. 

Individer med hög känsla av sammanhang har ofta betydelsefulla delar i deras liv som de är 

mycket engagerade i och gärna delar med sig av till andra människor runt omkring dem. De 

finner det ofta värdefullt att lägga ner tid och engagemang på dessa områden och betraktar allt 

som händer som utmaningar. De tre delarna tillsammans gör teorin till en modell som kan 

användas i många skilda sammanhang (Antonovsky, 2005). 

5.  Tidigare forskning om studiemotivation i högre studier 

Det har i många länder forskats kring studiemotivation på högre akademisk nivå. Det visade 

sig att amerikanska collegestudenter som tog examen inom business hade ett större fokus på 

vad de fick för betyg snarare än hur mycket de lärde sig och att dessa studenter började läsa 

på college främst för att de ville få ett välbetalt jobb.  De studenter som läste humanistiska 

ämnen däremot började på college av den anledning att de ville lära sig mer, samt utvecklas 

som människor (Corts & Stoner, 2011).   

 

En annan studie på amerikanska collegestudenter angående studiemotivation (Van Etten, 

McInerney & Darmanegara Liem, 2008) resulterade i ett antal interna och externa 

motivationsfaktorer och de viktigaste var betyg och examen. Exempel på interna faktorer var 

vilken social klasstillhörighet, vilka förväntningar, samt vilka föreställningar om kontroll, 

lärande och kunskap studenterna hade. De externa faktorerna var både sådana som relaterade 

till skolan såsom kurser, examinationer, belöning, samt feedback men även sociala faktorer 

som inkluderar lärare, familjemedlemmar och vänner. Den generella skolmiljön, såsom den 

fysiska miljön och möjligheter till praktik var också externa faktorer som påverkade 
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motivationen. Att klara examen var det som motiverade många sistaårsstudenter. Då 

studenten var klar med de flesta kurserna kände de att det var lika bra att fortsätta 

utbildningen, annars var det enligt studenterna slöseri med både deras tid och engagemang 

(Van Etten, McInerney & Darmanegara Liem, 2008).  

 

Universitetsstuderande i Saudiarabien uppskattade uppgifter som var meningsfulla, samt att 

kurserna var strukturerade och organiserade. Det som var viktigast för studenternas 

studiemotivation var lärarens personlighet snarare än vilka pedagogiska metoder som 

användes för att lära ut. Att lärarna var öppna, vänliga, entusiastiska och kunde studenternas 

namn och intressen visade sig vara de viktigaste egenskaperna (Halawah, 2011).  

 

En studie på universitetsstudenter på Selcuk University i Turkiet har undersökt i vilken grad 

olika yttre och inre motivationsfaktorer har betydelse för studiemotivationen. De yttre 

motivationsfaktorer som påverkade motivationen mest var sannolikheten att hitta ett arbete 

efter studierna, studentens inställning till läraren, stöd från och attityder hos studiekamrater, 

inkomstnivå och tillgång till studiematerial. De viktigaste inre motivationsfaktorerna var 

enligt studenterna anledningen till varför de började studera, vilka förväntningar de hade på 

framtiden, och på vilken nivå föräldrarna studerat (Celiköz, 2010). 

6. Metod 

I detta avsnitt presenteras den vetenskapliga ansatsen fenomenografi som vi inspirerats av i 

undersökningen och hur vi utifrån denna gått tillväga vid undersökningens genomförande. Vi 

beskriver vilka metoder som använts och motivet till varför, hur urvalsprocessen gått till, hur 

vi tagit ställning till etiska dilemman, samt hur materialet har analyserats. 

6.1 Fenomenografisk ansats  

Som grund för genomförandet av vår undersökning valde vi att inspireras av 

forskningsansatsen fenomenografi. Fenomenografins syfte är inte att ta reda på rätt och fel 

gällande ett visst fenomen, utan inriktar sig istället på att undersöka människors olika sätt att 

se dessa fenomen, med fokus på att skildra olikheterna och variationen mellan 

uppfattningarna (Dahlgren & Johansson et al., 2009). Även om människor uppfattar 

företeelser i sin omgivning på olika sätt finns det ett begränsat antal sätt dessa företeelser kan 

tolkas på, vilket kallas för utfallsrum. Forskaren kan dock aldrig i en undersökning vara säker 

på att alla dessa sätt att tolka uppfattningar kan påträffas, men en riktlinje för att nå teoretisk 

mättnad - tillräckligt mycket empiri (Denscombe, 2009) - inom fenomenografiska studier är 
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att vara uppmärksam på liknande återkommande aspekter i materialet. Fenomenografiska 

studier strävar efter att få beskrivande svar från informanterna genom att ställa frågor med 

inledningen ”vad” och ”hur” samt att använda sig av många följdfrågor (Dahlgren & 

Johansson et al., 2009). 

6.2 Val av metod 

Eftersom denna uppsats inspirerats av fenomenografi och syftar till att undersöka studenters 

skilda och liknande uppfattningar om studiemotivation, valde vi att använda oss av en 

kombination av gruppintervjuer, med inspiration från fokusgrupper, och personliga intervjuer. 

Båda metoderna är kvalitativa, men skiljer sig något åt gällande tillvägagångssätt och syfte 

och vi ansåg att metoderna kunde komplettera varandra och ge styrka åt undersökningen. 

Detta sätt att använda två olika metoder kallas i forskningssammanhang för triangulering och 

är en strategi för att medvetet kunna undersöka och förstå det som studeras på olika sätt. 

Triangulering ger en ökad trovärdighet i undersökningen eftersom det då går att jämföra det 

som kommit fram genom de olika metoderna för att se om resultaten liknar eller skiljer sig 

från varandra (Pilhammar Andersson et al., 2008).  

6.2.1 Personliga intervjuer  

Intervjun är den vanligaste datainsamlingsmetoden inom fenomenografin. Vanligtvis varierar 

intervjuerna mellan att vara öppna eller semistrukturerade och vi valde att använda oss av det 

senare alternativet med öppna svar. I den fenomenografiska intervjun är den centrala 

utgångspunkten att det inte finns ett rätt eller fel svar, utan att det handlar om individers olika 

uppfattningar (Starrin & Svensson et al., 2009), vilket låg i linje med vårt syfte och vi 

strävade efter att få en så bred mängd uppfattningar som möjligt. Genom den 

semistrukturerade formen på intervjuerna fick respondenterna utifrån sin egen förståelse 

möjlighet att själv begränsa, behandla och definiera begreppet och lyfta sina egna 

uppfattningar om studiemotivation.  

6.2.2 Gruppintervjuer med inspiration från fokusgrupper  

En gruppintervju innebär att intervjua en mindre grupp människor samtidigt och istället för att 

få ett enda svar på sin fråga, som vid en personlig intervju, genereras genom gruppintervjun 

fyra eller sex svar på en gång (Denscombe, 2009). Det faktum att fler personer svarar på våra 

intervjufrågor samtidigt kan vara positivt för både vårt material och antalet respondenter 

eftersom det ger upphov till en större mängd olika uppfattningar vid ett och samma 

intervjutillfälle. Fokusgrupper är en form av gruppintervjuer som ofta används för att ta reda 

på och förstå skillnader i människors uppfattningar (Kreuger & Casey, 2000), något som 
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passar väl ihop med fenomenografin och därför valde vi att inspireras av 

fokusgruppsintervjuer i vår undersökning. Den tillåtande stämningen som genereras i 

gruppintervjuer och i synnerhet fokusgrupper var värdefullt för undersökningen eftersom de 

stimulerade tankar och åsikter hos deltagarna, vilket underlättade för att generera givande 

diskussioner om ämnet ifråga.  

6.3 Urval 

Eftersom syftet var att studera uppfattningen av studiemotivation och varför studenter 

fullföljer studierna på Högskolan Väst är urvalet i undersökningen begränsat till befintliga 

programstudenter på Högskolan Väst. Fenomenografin strävar efter att få en bred samling 

uppfattningar om det ämne som undersöks, vilket underlättas av en bred urvalsgrupp 

(Dahlgren och Johansson et al., 2009). Detta eftersträvade vi genom att försöka få en 

spridning mellan kön, ålder, etnisk bakgrund och programinriktning när vi gjorde vårt urval. 

Då vi inte hade fler kriterier än att deltagarna skulle vara befintliga studenter på Högskolan 

Väst gjorde vi ett strategiskt urval genom att använda redan existerande kontaktlistor på 

skolans studentmail. Härifrån mailade vi ut en inbjudan om att få delta i undersökningen till 

ett antal studenter, där vi bland annat beskrev vad undersökningen skulle handla om. 

Allteftersom vi fick in anmälningar till undersökningen kunde vi konstatera att det var svårt 

att få ihop tillräckligt många frivilliga, vilket gjorde att vi senare även började använda oss av 

snöbollsurval för att få fler relevanta personer till undersökningen. Snöbollsurval innebär att 

en person hänvisar till en annan person i dennes nätverk som anses passande för 

undersökningen, och detta är en effektiv teknik för att få ihop ett rimligt urval och för att vara 

säker på att kriterierna för undersökningen uppfylls (Denscombe, 2009). Vårt urval 

resulterade i programstudenter från hälsovetarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, 

fastighetsmäklarprogrammet, lantmäteriingenjör, maskiningenjör, ekonomi, industriell 

ekonomi, förskollärarprogrammet, socialpedagog, socialpsykiatrisk vård och human factors. 

Åldrarna varierar mellan 21-65 år och majoriteten deltagare är kvinnor, samt födda i Sverige. 

Eftersom vår inbjudan gällde både personliga intervjuer och gruppintervjuer fanns det 

möjlighet att delta i båda undersökningsformerna, vilket har gjort att ungefär hälften av de 

deltagande har återkommit i både personliga intervjuer och gruppintervjuer. Sammanlagt 

medverkade 27 studenter i undersökningen. 

6.4 Genomförande av datainsamling 

Inför både personliga intervjuer och gruppintervjuer konstruerade vi öppna intervjuguider (se 

bilaga 1 och 2) i en strävan efter att hålla dem relativt öppna och semistrukturerade. För 
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konstruktion av intervjuguiden använde vi den så kallade trattmodellen, som innebär att först 

ställa stora övergripande frågor kring det som ska studeras och sedan gå in på mer specifika 

företeelser (Elvstrand, Högberg & Nordvall et al., 2009). Intervjuguiden till de personliga 

intervjuerna innehöll något fler frågor än guiden till gruppintervjuerna, men frågorna liknade 

varandra till karaktären. I enlighet med en fenomenografisk tradition ställdes frågor som 

började med ”vad” och ”hur” för att få beskrivande och utförliga svar från deltagarna, samt en 

strävan efter att ställa många följdfrågor. Intervjuguiderna hade under undersökningen samma 

grund, även om de förändrades något efter hur varje intervjutillfälle utvecklades. Personliga 

intervjuer och gruppintervjuer genomfördes löpande under mars och april månad och dessa 

genomfördes i avskilda grupprum i högskolans lokaler. Vid gruppintervjuerna medverkade 

alla tre intervjuare, där en person var moderator, en antecknade och den sista studerade 

gruppdynamiken. De personliga intervjuerna genomförde vi var och en för sig och delade upp 

dem så att alla tre genomförde i princip lika många intervjuer. Innan varje intervjutillfälle 

påbörjades informerades deltagarna om syftet med studien, om hur intervjun/gruppintervjun 

skulle gå till samt etiska aspekter. I gruppintervjuerna började vi med att varje deltagare fick 

tala om sitt namn, vilket program de läste samt berätta om något positivt de varit med om 

under dagen för att lätta upp stämningen och skapa ett trivsamt klimat. Under 

gruppintervjuerna användes stimulansmaterial i form av bilder, med syftet att få igång tankar 

och ge inspiration (Wibeck, 2010; Kreuger & Casey, 2000). Bilderna användes även i vissa 

intervjuer. Vid intervjusituationerna försökte vi vara medvetna om vårt sätt att intervjua 

eftersom det underlättar för att komma bakom åsikter och värderingar. Under arbetets gång 

försökte vi även ha i åtanke att undvika ledande frågor och forcera fram svar för att inte 

påverka intervjusituationen för mycket. Sammanlagt genomfördes tre gruppintervjuer á 45-60 

minuter med 4-6 deltagare i varje och 20 personliga intervjuer á 30-60 minuter.  

6.5 Analysmetod  

Samtliga personliga intervjuer och gruppintervjuer dokumenterades med hjälp av diktafon och 

kompletterande anteckningar, efterföljt av transkribering med syfte att skriva ut det viktigaste 

innehållet ur materialet. Vi valde att behålla namnen på deltagarna i både personliga 

intervjuer och gruppintervjuer, för att sedan ge alla deltagarna fingerade namn. Både 

personliga intervjuer och gruppintervjuer analyserades på liknande sätt genom en kvalitativ 

innehållsanalys där vi inspirerades av den sjustegsmodell som härstammar från 

fenomenografin (Dahlgren & Johanssons et al., 2009). För att skapa struktur i analysarbetet 

valde vi att börja med att analysera materialet från gruppintervjuerna och gick igenom de 
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första tre stegen i analysen innan vi gjorde samma sak med de personliga intervjuerna. På 

fjärde steget lade vi ihop materialet för att jämföra de funna passagerna med varandra och 

fortsatte sedan resten av analysen på detta sätt. 

Vid steg ett ville vi göra oss väl bekanta med materialet, vilket innebar att alla läste igenom 

det transkriberade materialet tills vi kände oss bekväma med att arbeta vidare. Vid steg två 

lästes materialet igenom ytterligare ett antal gånger för att kunna urskilja de mest 

betydelsefulla uttalandena som svarar på frågeställningarna. Dahlgren och Johansson et al. 

(2009) menar att genom att analysera materialet var och en för sig ökar trovärdigheten i 

resultatet. I vårt fall gjordes detta var och en för sig för att sedan börja arbeta tillsammans 

vilket innebar att materialet lästes igenom och sedan markerades de stycken och passager var 

mest signifikanta. Sedan träffades gruppen för att gå igenom vad som kommit fram för att 

efter det börja arbeta med materialet och klippa ut de passager vi kommit överens om. Vid 

steg tre började vi jämföra de olika passagerna med varandra för att kunna hitta likheter och 

skillnader. Eftersom de riktiga namnen tagits bort ur materialet gav vi passagerna nya 

preliminära namn i både de personliga intervjuerna och gruppintervjuerna. Detta för att 

underlätta för fortsatt arbete och för att kunna skilja deltagarnas uttalanden åt. Vid steg fyra 

lades materialet från de personliga intervjuerna och gruppintervjuerna ihop. Här grupperade vi 

de likheter och skillnader vi funnit ur materialet. Vi samlade passagerna i olika grupper och 

försökte relatera dem till varandra utifrån deras innehåll. Vid steg fem skrev vi in alla våra 

grupper i datorn för att få en bättre struktur över materialet. Då kortade vi även ner passagerna 

för att få ut det viktigaste. Efter det la vi ihop de uppfattningar som liknade varandra och 

bildade utifrån dessa teman. I detta steg försökte vi vara kritiska till var gränsen mellan de 

olika temana skulle gå och försöka få dem så unika som möjligt. Under våra teman skapade vi 

kategorier där de olika passagerna sorterades efter innehåll. Steg sex innebar namngivning av 

både teman och kategorier och detta gjordes för att ge en överblick över resultatet. Som ett 

avslutande steg tittade vi igenom våra teman med tillhörande kategorier för att säkerställa 

deras exklusivitet.  

6.6 Etiska överväganden 

I undersökningen använde vi oss av Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer 

som bör följas vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Den första principen är 

informationskravet och handlar om att forskarna ska informera undersökningsdeltagarna om 

deras roll i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Detta gjorde vi 

genom att upplysa deltagarna om att medverkan var frivillig och att de när som helst kunde 
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välja att avbryta undersökningen utan konsekvenser. Den andra principen är samtyckeskravet 

som innebär att deltagarna själva väljer om de vill delta eller inte, och detta har vi strävat efter 

genom att vid inbjudan till undersökningen informera om vårt syfte för att sedan låta de 

inbjudna själva ta ställning till inbjudan. Den tredje principen kallas konfidentialitetskravet, 

som innebär att alla deltagare ska erbjudas största möjliga konfidentialitet och deras 

personuppgifter ska inte delges till någon utanför undersökningen. Vi har informerat alla våra 

deltagare att deras identiteter inte kommer att kunna spåras och detta har vi strävat efter efter 

genom att vid transkribering av intervjuer och fokusgrupper tagit bort namn, ålder, platser och 

annat som på något sätt kan bidra till att identifiera personerna som deltagit. Då uttalanden 

och citat kommer att förekomma i vårt resultat har vi istället valt att byta ut namn på 

deltagarna för att säkerställa konfidentialitet, samt att byta ut ord eller uttryck som språkligt 

kan identifiera deltagare. I och med informationen om att materialet inte kommer användas 

för kommersiellt bruk utan endast i vår C-uppsats har vi även uppfyllt den sista principen, 

nyttjandekravet, som beskriver att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål. 

Vid både personliga intervjuer och gruppintervjuer framhölls vidare att det, i enlighet med en 

fenomenografisk ansats (Dahlgren & Johansson et al., 2009), är deltagarnas variation i 

uppfattningar och tankar som är det centrala och att det de uttrycker inte värderas eller 

bedöms vara mer eller mindre riktiga. 

Deltagarna har också erbjudits möjlighet att få ta del av resultatet av undersökningen enligt 

rekommendationer från Vetenskapsrådet (2002). 

6.7 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av triangulering (Pilhammar Andersson et al., 2008) i form av 

personliga intervjuer och gruppintervjuer i vår undersökning. Detta gjorde vi bland annat 

eftersom vår tanke var att deltagarna skulle kunna respondera olika beroende på intervjuform 

då personer som har svårt att uttrycka sig i grupp kan få större möjlighet att uttrycka sina 

tankar i en personlig intervju och vice versa (Wibeck, 2010). Att använda sig av olika 

undersökningsformer visade sig ha både fördelar och nackdelar för vår undersökning. 

Fördelarna var att flera av de medverkande öppnade upp sig mer när de deltog i en personlig 

intervju än i en gruppintervju, vilket gav oss många fördjupade tankar kring vårt undersökta 

fenomen. En nackdel med att blanda undersökningsformer på detta sätt var att det insamlade 

materialet fick olika utseende beroende på om den kom från en personlig intervju eller en 
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gruppintervju, varpå det gjorde det svårare att tolka när vi uppnått teoretisk mättnad. Genom 

att jämföra och titta på resultaten tillsammans har vi dock kommit fram till att materialet 

senare resulterade i liknande innehåll, vilket även ökar trovärdigheten i undersökningen och 

ger styrka åt resultatet (Pilhammar Andersson et al., 2008). Sammanfattningsvis är vi dock 

överens om att trianguleringen gav undersökningen styrka och vi lärde oss mycket om 

konsten att växla mellan två undersökningsformer. 

I undersökningen var alla tre gruppmedlemmar med i arbetet med att analysera materialet. Att 

alla tre analyserade de första stegen var för sig och ändå tog ut samma passager i materialet, 

som vi ansåg relevant för vårt syfte, gav resultatet trovärdighet. Detta har vi inspirerats av 

genom en arbetsmodell om förhandlad samstämmighet, som innebär att flera forskare arbetar 

med samma material och sedan diskuterar sig fram till ett gemensamt resultat (Dahlgren & 

Johansson et al., 2009). Även Pilhammar Andersson (2008) menar att det är viktigt att 

gemensamt analysera resultatet för att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet. 

När det gäller antalet deltagare i gruppintervjuerna strävade vi att uppnå cirka sex personer 

vid varje tillfälle och fick slutligen ihop mellan 4-6 personer i varje grupp. Enligt Kreuger och 

Casey (2000) var det ultimata antalet för en fokusgrupp 6-8 deltagare, vilket kan innebära att 

våra grupper var på gränsen till för små, men Wibeck (2010) menade å andra sidan att antalet 

deltagare bör vara max sex stycken eftersom det annars fanns risk för att det bildas 

subgrupper. Vidare menar Kreuger och Casey (2000) att deltagare på 4-6 personer, så kallade 

små fokusgrupper bli alltmer populära eftersom de är lättare att hantera och uppfattas mer 

bekväma av deltagarna, men att spridningen av uppfattningar då minskar eftersom antalet 

personer är färre. Detta är något vi haft i åtanke när vi genomfört gruppintervjuerna och är 

medvetna om att det kan påverka vårt resultats trovärdighet (Kreuger & Casey, 2000), även 

om den mängd data vi fått är tillfredställande och att grupperna fungerade bra med det antalet 

deltagare vi uppnådde. 

Vid transkribering av materialet från både gruppintervjuer och personliga intervjuer valde vi 

att använda oss av en, i fokusgruppssammanhang, så kallad nivå 3-transkribering (Wibeck, 

2010). Detta innebär att transkriberingen endast är skriftnormerad och till exempel utesluter 

pauser, oavslutade meningar och grammatiska fel. Starrin och Svensson et al., (1994) menar 

att det i fenomenografiska undersökningar förespråkas att försöka få textunderlaget så nära 

talspråket som möjligt, men att det varierar beroende på situation och ämne. Vi ansåg att en 

skriftnormerad transkribering var mest passande till vår undersökning då innehållet i de 
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personliga intervjuerna och gruppintervjuerna var intressant för oss, inte sättet deltagarna 

talade på. 

Det urvalet vi uppnådde resulterade i en mängd olika utbildningar och en varierande ålder på 

deltagarna. Flertalet deltagare var kvinnor och en stor majoritet var födda i Sverige. Att inte 

fler deltagare var män kan ha påverkat vårt resultat. Kreuger & Casey (2000) menar att män 

har en tendens att prata mycket i en grupp med kvinnor och att detta påverkar 

gruppdynamiken, därför kan det vara klokt att ha homogena grupper med avseende på kön. Vi 

märkte att respondentens utbildningsval och personlighet hade påverkade resultatet snarare än 

kön eller ålder. Att vi hade respondenter i undersökningen som var födda i ett annat land än 

Sverige kan ha påverkat kommunikationen mellan respondent och intervjuare och därmed 

också resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Flertalet av respondenterna är sedan tidigare kända av oss intervjuare, något som också har 

kunnat påverka resultatets trovärdighet (Kreuger & Casey, 2000). Att vi är bekanta med 

respondenterna påverkar intervjuklimatet och hur professionellt intervjusituationen 

genomförs, något som kan vara både positivt och negativt för resultatet. Vi har upplevt att 

detta har påverkat undersökningen åt båda håll. Delvis positivt då det underlättat vårt urval 

markant samt lättat upp stämningen i både grupp– och personliga intervjuer, något som 

genererat mycket värdefullt material. Delvis negativt då den professionella kontakten 

intervjuare och respondent emellan i vissa fall kan ha påverkats och inte genererat bästa 

möjliga utfall, bland annat genom att detta kunde medfört att respondenterna inte vågat säga 

sina åsikter fullt ut. Även Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att det 

är en fördel att välja främlingar till sin undersökning eftersom det gör det lättare att 

upprätthålla en vetenskaplig distans. Att några av respondenterna som deltog i 

gruppintervjuerna var bekanta kan också ha påverkat resultatet, då redan existerande grupper 

kan bidra till en viss stämning i gruppen utifrån hur de interagerar i vardagen utanför 

gruppintervjun (Wibeck, 2010).  Vi har dock funnit att detta har lättat upp stämningen och 

gynnat diskussionerna och därför anser vi att detta har varit en fördel snarare än en nackdel.  
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7. Resultatanalys 

I följande avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Analysen resulterade i tre centrala 

teman vilka studiens resultat kommer presenteras utifrån; inre motivationsfaktorer, yttre 

motivationsfaktorer i skolmiljön, samt yttre motivationsfaktorer utanför skolmiljön och dessa 

ska tillsammans svara på våra frågeställningar. Under varje tema presenteras resultatet utifrån 

olika kategorier, tillsammans med citat ur såväl personliga intervjuer som gruppintervjuer. I 

vårt resultat valde vi att byta ut namnen på de som deltog i undersökningen för att tillgodose 

kravet om deltagarnas konfidentialitet.  

7.1 Inre motivationsfaktorer 

Detta tema handlar om de mentala funktioner och faktorer som utgår från studenten själv och 

som har betydelse för studiemotivationen. Innehållet resulterade i fyra kategorier. Den första 

kategorin är intresse och innefattar vikten av att studenten finner värde i studieämnet. Den 

andra kategorin handlar om inställning och hur sättet att tänka påverkar studiemotivationen. 

Den tredje kategorin är utveckling och tar upp hur motivationen påverkas av att studenten 

utvecklas i studierna. Den fjärde och sista kategorin är mål och beskriver hur dessa har 

betydelse för studiemotivationen. 

7.1.1 Intresse 

Att ha intresse i sina studier menade samtliga studenter var viktigt. Studiemotivationen 

påverkades av att studenten läste något intressant och kände sig nöjd med sitt studieval. En 

student menade att det för henne var viktigt att hon läste en utbildning för att det fanns ett 

intresse, inte bara för att hon blev antagen. Några studenter menade att de mådde bra av att de 

gjorde saker som de var bra på och att det oftast blev roligare samt lättare att ta sig ur svackor 

om ett intresse fanns. Flera av studenterna menade att för att de skulle vara motiverade var det 

viktigt att de läste något som var relevant för utbildningen eller för eget intresse. En student 

ansåg att om hon såg nyttan i det hon läste steg hennes studiemotivation. Detta kan sättas i 

relation till Imsen (2006), som menade att motivation drivs av att individen har ett intresse i 

studierna eller känner att de på något sätt känns meningsfulla. Även Antonovsky (2005) skrev 

om meningsfullhet som en viktig komponent för motivation då individen måste kännas att det 

finns ett värde i det som utförs. Att intresse är meningsfullt för studierna betyder också att 

intresset behöver finnas kvar under en längre tid för att behålla studiemotivationen, därför kan 

intresse ses som något grundläggande i studierna. Studenterna belyste också att det var viktigt 

att de gick sin egen väg, var lyhörda för sina egna intressen och inte tog åt sig för mycket av 
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vad andra tyckte och tänkte. En del studenter menade att de drevs av sin nyfikenhet och att det 

var något som ökade motivationen och triggade dem att fortsätta med studierna.  

… att det man läser faktiskt är sådant man är intresserad av eller att man förstår betydelsen av 

varför man läser det eller vilken användning man kan ha av det i livet sen, för förstår man inte 

det så är det ju svårt att känna intresset och motivationen.  Josefin 

7.1.2 Inställning och vilja 

Studenterna ansåg att inställningen eller sättet att tänka påverkade studiemotivationen. De 

menade att det var viktigt att de hade ett positivt synsätt, såg möjligheter samt att de såg 

långsiktigt och var beredda på att det inte alltid var lätt att studera. De menade dock att det 

handlade mycket om vilken situation i studierna det gällde. Det kunde vara svårt att se 

möjligheter eller tänka positivt om de inte såg någon utväg, men att de ändå försökte var det 

viktigaste menade studenterna. Att kunna se möjligheter och tänka positivt kan öka individens 

känsla av hanterbarhet, som är en av Antonovskys tre (2005) komponenter för att klara av 

livets påfrestningar. Har individen en hög känsla av hanterbarhet i studierna kan det vara 

lättare att ta till sig kunskap och vilja lära sig mer och då ökar även studiemotivationen.  

Se det positivt och att det löser sig på något sätt antingen genom att jag läser stycket en gång till, 

och tänker att jag lär mig det undermedvetet. Men jag försöker ändå att se det positivt även om 

jag inte förstår det och ta det med en klackspark och gå vidare och hoppas att jag lär mig det sen 

i nästa kapitel eller så.  Erika 

En student ansåg att det var viktigt att hon tog sig förbi den första tröskeln i studierna, 

exempelvis första terminen, och inte avbröt utbildningen för att det var nytt eller jobbigt. 

Studenterna belyste att inställningen också hade att göra med hur de hanterade att bli 

underkända eller få ett lägre betyg och menade att det bara var att bita ihop och fortsätta även 

när det kändes svårt. När studenterna kom till ett sådant läge kunde humöret påverkas 

negativt, men samtidigt menade de att det oftast kändes bättre när de tagit tag i problemet och 

därmed blev mer motiverade att klara sig nästa gång. Samtidigt var det viktigt att de fick dra 

sig undan och vara missnöjda ett tag för att sedan bli motiverade att fortsätta med studierna 

igen. Flera studenter menade att de var hårda mot sig själva ibland men att det också var 

viktigt att stanna upp och vara nöjd med sin insats. Det var också viktigt att de tog med sig 

den positiva inställningen när de kom till en kurs som var mindre intressant och tänkte att den 

behövdes för att kunna slutföra studierna. Detta sätt att tänka är en inre motivationsfaktor 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2010) som individen själv kan styra genom att ha en positiv 
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inställning till kursen, vilket kan göra att studierna känns lättare och att det därmed motiverar 

att fullfölja studierna.   

Bryt ihop och kom igen. Jag blir riktigt irriterad och förbannad när saker och ting inte går som 

jag vill men då klagar jag och sen tänker jag att ”jaja det blir väl bättre” och sen när kursen är 

över så glömmer jag det. Det är okej, jag behöver inte vara så duktig. Jag kan ha ett liv utanför 

studierna också. Det är både och, det är viktigt för att jag ska klara mig men samtidigt så gör det 

ingenting om jag har några dippar ibland. Bryt ihop och kom igen. Moa  

Studiemotivation ansågs för flera av studenterna vara något som gav energi eller var en 

drivkraft och en inställning att de klarade studierna oavsett motgångar. Uppgifter som verkade 

omöjliga kunde med hjälp av den energin vara möjliga att genomföra. Shunk, Pintrich and 

Meece (2010) skriver om begreppet ”flow”, en inre motivationsfaktor, som innebär att när 

individer är tillräckligt motiverade till en uppgift kan de tappa uppfattningen om tid och rum 

och bara fokusera på det de ska göra. En student menade att när hon väl bestämde sig för att 

göra något blev hon automatiskt motiverad att göra sitt bästa och hade inställningen att det 

kommer att lyckas. En del av studenterna hade också inställningen att de ville fullfölja sin 

utbildning för att visa att de kunde lyckas både för sin egen och för andras skull.   

… det är väl lite som när man springer ett lopp eller något kanske inte för att det alltid är 

jätteroligt heller utan för att man får det här, t ex om man åker vasaloppet får man ett diplom för 

att man har klarat det. Astrid 

Studenterna menade att vilja var något som var viktigt för att de skulle bli motiverade i 

studierna. En student definierade vilja som en slags kämpaglöd, att hon ville nå ett mål och 

komma vidare. Att ha en vilja i studierna var således viktigt för att de skulle orka fortsätta 

studera och fullfölja sin utbildning. Att vilja lära sig, vara öppen för nya saker, komma ihåg 

samt ta åt sig av information var viktigt för att de skulle lyckas med studierna. En student 

menade att viljan hade mycket med personligheten att göra och att om hon hade viljan klarade 

hon det mesta. Ett flertal studenter menade att när de kommit så långt i utbildningen ville de 

fortsätta för att avsluta det de påbörjat, något som även framkommit genom andra studier där 

studenter menar att då de lagt mycket engagemang på sin utbildning var det mer motiverande 

att fullfölja den (Van Etten, McInerney & Darmanegara Liem, 2008). Studenterna menade att 

för att de skulle bli bra på det de gjorde var det viktigt att de hade en vilja att lära sig mer. De 

ansåg också att det var viktigt att de visste vad de ville göra efter studierna eftersom de då 

blev mer motiverade i studierna. 
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Nu är det ju mer att jag lär mig det för att det är något som jag verkligen vill ha kunskap om. Det 

som motiverar mig är att det är kul, jag lär mig det jag vill lära mig. Elisabet 

7.1.3 Utveckling 

Utveckling på olika nivåer, både personligt och kunskapsmässigt var något som många 

studenter ansåg motiverande. Flera menade att de fick större förståelse för yrket då de fick 

mer kunskap och utvecklades som individer under studietiden. Genom studierna blev de hela 

tiden bättre på det de gjorde, en form av vidareutveckling där nya erfarenheter och 

infallsvinklar byggdes upp genom kunskap, vilket studenterna menade var motiverande. De 

ansåg också att det var motiverande när de fick ny kunskap och såg hur mycket de klarade av 

genom att de mötte nya utmaningar. En student lyfte citatet ”Kunskap är makt” och menade 

att det låg mycket i det. Kunskapen skapade en medvetenhet som gav nya perspektiv på livet. 

Tidigare studier har visat att studenter som läser humanistiska ämnen anser att den personliga 

utvecklingen motiverar mer än att få ett välbetalt arbete i framtiden, i synnerhet till att börja 

studera (Corts & Stoner, 2011). Detta kan tänkas vara en viktig faktor även under själva 

studierna, att känslan av att utvecklas personlighetsmässigt motiverar studenten att fullfölja 

studierna. 

Man utvecklas hela tiden det är nog det som motiverar mig tror jag, alltså själva resan 

det är väldigt viktigt med den personliga utvecklingen. Det är inte bara pengarna man ser eller 

jobbet utan det är lärdomarna som också är viktiga, och som motiverar mig att kämpa vidare. 

Elina 

Att studenterna blev mer stärkta i sina åsikter och mer drivna menade studenterna var faktorer 

som påverkades av studierna. Flera studenter menade att de genom studentlivet utvecklades 

personlighetsmässigt genom bättre självförtroende samt lärde sig vad de ville och 

uppskattade, vilket de menade var viktigt för att de skulle känna sig motiverade. Att tro på sig 

själv och sin prestation menade Imsen (2006) är en inre motivationsfaktor, som när den är 

tillgodosedd, kan ge en känsla av styrka och vilja vilket i sin tur kan leda till att studenterna 

fullföljer sina studier.  

Det största är att man utvecklas så mycket som människa. Som sagt jag har gått i problemklass, 

jag var stökig i högstadiet och för mig är det lite som självförverkligande. Ida 

Egenskaper som att bli mer öppen och utåtriktad, visa framfötterna, att våga prata med nya 

människor och vara mer social var egenskaper som utvecklades hos flera studenter under 

studierna.  Genom olika redovisningsformer tränade studenterna på att redovisa inför andra 

och blev därmed säkrare i den rollen. Den här utvecklingen menade studenterna gjorde att de 
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kände sig stolta och blev motiverade att fortsätta utvecklas. Herzberg (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010) menade att utveckling är något som kan leda till tillfredställelse när den 

finns tillgänglig och denna tillfredställelse kan öka individens motivation eftersom individen 

hela tiden känner en strävan framåt. 

Man motiveras av att man utmanar sig själv hela tiden och att man blir smartare. Jag tror att jag 

drivs av att klara utbildningen och gå ut och vara färdig. För att både komma hemifrån blir det ju 

ett sätt alltså att man byter stad, man får ett nytt liv. Carin 

7.1.4 Mål 

Studiemotivation uttrycktes som att studenterna hade personliga mål i någon form och att de 

kämpade efter att nå dessa. Mål var ett sätt för studenten att se framåt, vilket ansågs vara 

motiverande i studierna. En student menade att mål uttrycktes på olika sätt hos olika 

individer; vad som var motivation för en person behövde inte vara motivation för en annan, 

vilket gjorde att målen kunde vara olika höga. Utan mål menade en student att det skulle vara 

svårt att studera, eftersom de egna drivkrafterna skulle saknas. Studenterna menade också att 

det var viktigt att målen kändes meningsfulla, något som Antonovsky (2005) menade är den 

viktigaste faktorn för att en individ ska känna sig motiverad. Att ha en målbild bidrar till att 

meningsfullheten ökar eftersom individen har något medvetet att sträva efter 

Nu känner man att det är så lite kvar så kommer en svacka nu så känns det som att det inte är 

någon mening mer än att ge järnet och ta de sista krafterna till att skriva C-uppsatsen. Nu ser 

man ju målet så det gör väl också att man orkar ytterligare en bit på vägen även om man är lite 

skoltrött nu. Sara 

En del studenter menade att om det var svårt att sätta mål för att de blev för avlägsna, så 

skapade de delmål som gjorde det lättare att hantera studierna. Flera studenter menade att 

delmål kunde ge extra motivation då de kände att de klarade något när de nådde fram till ett 

delmål och kunde börja på nästa. Att sätta upp delmål skapade också en känsla av att kunna 

hantera studiesituationen, något som kan kopplas till Antonovskys tankar om hanterbarhet 

(2005). Detta har betydelse för både individens känsla av egenmakt och förmåga att påverka 

sin egen tillvaro och därmed också studiemotivationen.  

Jag tänker mig en trappa som jag försöker ta mig upp för och då är det ibland väldigt segt att ta 

ett steg. (…) Men så plötsligt kommer man ha foten där och lyfter och då undrar man vad som 

var besvärligt egentligen. Och så känner man sig jättelycklig så vill man gå vidare kanske och 

fördjupa sig. (…) och förhoppningsvis så når man lite längre upp i kunskap och förståelse. Bertil 
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Genom tidigare forskning har det kommit fram att examen är det primära målet för studenter i 

högre utbildning och detta uttrycktes främst bland sistaårsstudenter(Van Etten, McInerney & 

Darmanegara Liem, 2008). Även i vår undersökning var det största målet under utbildningen 

var enligt flera studenter att ta examen, men det gällde oavsett om studenten läste på sitt 

första, andra eller tredje år, vilket innebär att examen som mål inte behöver vara specifikt just 

för sistaårsstudenter. Samtidigt menade studenterna att de kunde ha större mål, till exempel en 

yrkeskarriär och att utbildningen var en väg för att nå dit. Strategin att sätta upp personliga 

mål är en inre motivationsfaktor eftersom målen utgår från individen själv. Målen i sig, som 

att få ett arbete efter utbildningen, kan istället ses som en yttre motivationsfaktor och en form 

av belöning (Imsen, 2006), och dessa faktorer påverkar varandra. 

Annars måste man ha ett jättestort mål som man vill till om man ska vara motiverad även om det 

inte är kul det man gör. Då kan man vara motiverad även om det är tråkigt. Det är som att 

springa ungefär. Astrid 

7.2 Yttre motivationsfaktorer i skolmiljön 

Detta tema rör de yttre faktorer i skolmiljön som studenterna ansåg var betydande för 

studiemotivationen. Temat har fem kategorier. Den första kategorin är lärarens påverkan och 

handlar om lärarrollens betydelse. Den andra är studiekamrater, som innefattar värdet av stöd 

och diskussion i studierna. Den tredje är studentens egen studieplanering och handlar om hur 

individen själv lägger upp studierna. Den fjärde kategorin är resultat och betyg som handlar 

om resultatets betydelse för motivation och den sista är arbetsintegrerat lärande och belyser 

hur kopplingen mellan teori och praktik påverkar studiemotivationen.   

7.2.1 Lärare2  

Lärare hade enligt studenterna en stor betydelse för studiemotivationen, allt från hur läraren 

var som person och hur undervisningen var upplagd. Studenterna menade att för att läraren 

skulle vara motiverande skulle läraren vara pedagogisk. Att läraren var personlig och hade 

humor, samt vågade bjuda på sig själv ansågs också motiverande. Enligt många av 

studenterna hade en engagerad lärare, med en bra inställning till ämnet, stor betydelse för 

deras studiemotivation. Flera studenter tog specifikt upp lärarens tonläge som en betydande 

faktor då de kunde höra på lärarens röst om läraren var engagerad eller inte. Läraren skulle 

också vara förstående och kunna sätta sig in i elevernas perspektiv. En del studenter önskade 

att alla som föreläste för dem hade någon form av pedagogisk kompetens då föreläsarna 

kunde vara duktiga inom ett ämne men inte visste hur de skulle framföra det. Vid tidigare 

                                                           
2 Med lärare menas de personer som håller i någon form av undervisning på Högskolan Väst. 
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studier på universitetsnivå har det dock framkommit att studenter anser att lärarnas 

personlighet motiverar mer än sättet de undervisar på. Specifika egenskaper som nämnts i 

studien är att det är populärt bland studenterna när lärarna är öppna, entusiastiska och kan 

namnet på sina studenter (Halawah, 2011) vilket även har uppmärksammats i vår 

undersökning. Detta indikerar att studenternas syn på hur lärare bör vara i sin pedagogiska roll 

inte skiljer sig nämnvärt beroende på vilka studenterna är eller i vilket land läraren undervisar. 

 
Vi har en lärare, hon kan alla namnen på de hon har. Vi var 200 personer och hon pratar om att 

man ska kunna se varje individ. Hon lever verkligen som hon lär (…) Hon är jättehärlig, hon kan 

gå förbi i korridoren och fråga om man har klippt håret. Elina 

 

Det var även viktigt att läraren var tydlig i till exempel uppsatsinstruktioner och såg till att 

studenterna förstod. Tydlighet bidrar till begriplighet och förståelse i studierna och därmed 

hade läraren en viktig roll för många. Enligt en student hjälpte det att hon visste vad som 

förväntades av henne, då hon kunde motivera sig själv på ett lättare sätt samtidigt som det 

fanns förväntningar på lärarna, att de gav studenterna de verktyg som de behövde för att nå ett 

specifikt resultat.  

En lärare bokade en tid med mig och satt och förklarade för mig hur jag skulle skriva en uppsats. 

Hade det inte varit för läraren vet jag inte om jag hade kunnat fortsätta. Läraren satt verkligen 

och tittade på mig och frågade om jag förstod. Ida 

Att få konstruktiv kritik från lärare var motivationshöjande då studenterna gärna ville ha 

bekräftelse på det arbete de gjorde. Flertalet studenter menade att det var viktigt att de fick 

uppskattning och uppmuntran från lärare eftersom de då kände att de hade lyckats, något som 

de ansåg främjade studiemotivationen. Även forskning på collegestudenter resulterade i att 

feedback ansågs vara en viktig extern motivationsfaktor (Van Etten, McInerney & 

Darmanegara Liem, 2008). Herzberg (Kaufmann & Kaufmann, 2010) menade att 

uppskattning, som kan vara en del av feedback, bidrar till en ökad känsla av tillfredställelse 

och motivation i studierna, vilket gör att lärarens förmåga att visa uppskattning är viktig för 

studenternas vilja att fullfölja studierna.  

Det kan vara om man lämnar in något och får bra feedback av läraren. ”Du är bra på det här, 

satsa på det”. Då kanske man tänker efter ”Jo, men jag kanske är bra på det här. Jag klarar det 

här”. Då blir man mer motiverad för att det finns någon som tror på en, att man klarar det. Astrid 

Några studenter tog upp att lärare som hade erfarenhet från arbetslivet var motiverande då de 

själva hade arbetat inom området och därmed gav en realistisk verklighetsbild, samt 



 

 32 

inspiration om framtida möjligheter inom yrket. Lärarna kunde berätta om olika situationer 

ute i arbetslivet och hur studenterna kunde tänka och agera kring dessa, vilket gjorde att 

studenterna kände sig mer redo för arbetslivet.  

Han är verkligen specialiserad inom det området och väldigt positiv och motiverande. Väldigt 

kunnig. Han har vart ute väldigt länge på arbetsmarknaden och är uppdaterad. De som faktiskt 

har vart ute vet vad de pratar om. Louise 

Att läraren bjöd in till dialog och lät studenterna vara delaktiga i föreläsningar ökade 

studenternas studiemotivation. Det skulle vara ett öppet klimat där studenterna vågade ställa 

frågor till läraren utan att de var oroliga för hur de blev bemötta.  

… att ställa frågor och be om hjälp det är inte fel, utan är sådant som kan hjälpa oss vidare. Det 

är faktiskt ganska vanligt att man inte vågar (…) För de känner att ”oj, kommer jag att bli 

dumförklarad eller sådär”. Det beror också lite på läraren. Hur man blir bemött. Erika 

Föreläsningarnas upplägg och innehåll samt hur informationen förmedlades kring detta 

påverkade studiemotivationen hos studenterna. Föreläsningarna skulle vara intressanta och 

varierande samt göra studenterna uppmärksamma på och nyfikna kring ämnet. Studenterna 

ansåg att det var viktigt att innehållet i föreläsningarna gav något antingen i framtida arbetsliv 

eller i vardagslivet. Begreppet meningsfullhet lyftes fram som en viktig faktor för att 

studenterna skulle få känslan av detta. Meningsfullhet i arbetsuppgifterna har även 

exemplifierats som en viktig faktor vid tidigare forskning på universitetsnivå, liksom att 

kurserna skulle vara strukturerade och organiserade (Halawah, 2008). För att se till att 

kurserna blir meningsfulla för studenterna kan det därför vara viktigt att läraren har en god 

kommunikation med sina studenter om vad som är viktigt att lära sig, samt förtydligar vilken 

användning studenterna har av den kunskap som ska läras.  

 
Det måste finnas en orsak eller anledning till att jag gör det. Att göra något bara för att, skulle 

jag kunna göra men det skulle inte bli lika bra resultat. Det skulle inte komma lika lättvinnerligt i 

alla fall. Carin 

7.2.2 Studiekamrater 

Att studenterna hade bra vänner i klassen skapade en trygghet hos studenterna som individer 

eftersom det motiverade dem att gå till skolan. För många av studenterna var det viktigt att ha 

en bra studiegrupp, där de kunde bolla idéer och hjälpa varandra i skolarbetet. Flera studenter 

menade att starta en studiegrupp var en bra strategi för att skapa studiemotivation. Enligt 

många studenter kunde de genom att diskutera med andra personer få nya perspektiv och 
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lärdomar. En student menade att samhörigheten blev starkare i en grupp av studiekamrater då 

de hade gått igenom både upp- och nedgångar tillsammans och stöttade varandra. Detta ledde 

till att de ansträngde sig mer i sina studier för att kunna fortsätta gå kvar i sin klass. Att 

studenterna hade stödet från sina studiekamrater ökade känslan av att de ville fullfölja 

utbildningen, ansåg en student. För en del kunde även konkurrensen i studiegruppen vara 

motiverande och sporrande, då de ville hålla samma takt som sina studiekamrater och inte 

vara sämre än någon annan. En studie på universitetsstudenter visade att studiekamraterna 

hade ett starkt samband med i vilken grad studenterna var motiverade i studierna, eftersom de 

upplevdes som ett viktigt stöd (Celiköz, 2010). Socialt stöd från studiekamrater är därför en 

viktig grundläggande faktor då känslan av att ha stöd kan skapa trygghet hos studenterna. 

Trygghet kan enligt Herzberg (Kaufmann & Kaufmann, 2010) leda till vantrivsel om den inte 

finns tillgänglig och därför är det viktigt att studenterna trivs och känner sig trygga med sina 

studiekamrater.  

 
Mycket samhörigheten med mina klasskompisar, att vi alla har gått igenom perioder som har 

vart tunga och glädjande men vi har liksom alltid backat upp varandra och pushat varandra. Om 

jag hade tagit en paus och börjat om nästa år och börjat i en ny klass så hade jag ju inte känt 

någon och man vill ju ha kvar samhörigheten. Tobias 

Mindre klasser förbättrade sammanhållningen i klassen under studietiden då studenterna 

kunde komma närmare varandra, vilket många studenter upplevde som motivationshöjande. 

 
Vi började på en 30 personer och nu är vi nere på en 17-18 så det känns bra, det blir att vi blir 

väldigt tajta hela klassen så det känns väldigt, väldigt bra. Så det är kul. Sara 

7.2.3 Studentens egen studieplanering 

En viktig strategi i studierna menade studenterna var att ta sitt ansvar genom att planera och 

strukturera upp sina studier, vilket främst handlade om prioritering men även att de lade ner 

tid på att försöka förstå. Enligt flera studenter var det viktigt att de gick på föreläsningar, även 

om de upplevdes mindre roliga, eftersom alla delar av utbildningen behövdes för att få ihop 

en examen. Även Herzberg menade att ansvar, som har en främjande och aktiv effekt på 

tillfredsställelse och produktivitet, är en viktig faktor som skapar motivation (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010). Kopplat till att de tog ansvar menade även ett antal studenter att det var 

viktigt att de utvärderade sin studiegång, att de tog reda på varför de fick det resultat de fick 

för att sedan kunna utveckla det till nästa gång. 
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Man ska ha en sådan inställning, att man ska gå på föreläsningarna och verkligen ta sig tid att 

plugga och se till att man klarar sig. Patrik 

Att sätta upp regler för att skapa struktur visade sig vara en strategi som studenter använde sig 

av för att få skolarbetet utfört. Flera studenter menade att de hade som strategi att de jobbade 

hårt med studierna under veckorna så att de sedan kunde fokusera på andra saker under 

helgerna. Att strukturera upp studierna var ett sätt för studenterna att minska stress, vilket 

kunde påverka studiemotivationen. En student menade att det var viktigt att leva i nuet och 

fokusera på de uppgifter som låg närmast i tiden, för att hon inte skulle stressa upp sig.  Att 

strukturera upp studierna med hjälp av regler kan göra att studierna känns mer hanterbara 

(Antonovsky, 2005) och hanterbarheten kan i sin tur bidra till att studiemotivationen ökar. 

Några studenter ansåg att om det var något i studierna som var mindre bra försökte de 

förändra det och göra utbildningen bättre då detta medverkade till ökad känsla av 

studiemotivation.  

När jag sitter hemma och pluggar själv gör jag upp regler - av med datorn, inget ljud, ingen tv, 

ingen musik, ingenting. Ska jag pausa så går jag ett varv så att jag får frisk luft. Elisabeth 

7.2.4 Resultat och betyg 

Enligt några av studenterna hade resultat en stor betydelse för deras studiemotivation eftersom 

det påverkade vilket arbete och vilken lön de kunde få efter studierna. Det visade sig att 

studiemotivation och resultat ofta påverkade varandra. Framgång i form av ett bra arbete och 

en tillfredställande lön kan i detta fall ses som en belöning efter att ha presterat bra i studierna. 

Belöning är en form av yttre motivation som påverkas av faktorer i det sociala livet och den 

omgivande miljön (Schunk, Pintrich & Meece, 2006). Eftersom belöning i form av betyg 

påverkas av hur studenten presterar i skolan kan det därför vara viktigt med studiemotivation 

för att studenten ska få ett tillfredställande resultat, oavsett vilket betyg det handlar om.  

Det är viktigt för om du inte är motiverad så kommer du ju inte att klara dig och klarar man sig 

inte då har man ju lilla motivationsstegen – klarar man sig inte får man inga betyg, får man inga 

betyg då får du inget jobb och får du inget jobb får du inga pengar och har man inga pengar och 

har man inga pengar kan man inte ge barnen någonting. Nina 

Det fanns blandade åsikter om vilket betygsystem som var mest motiverande, och många av 

studenterna menade att det fanns både fördelar och nackdelar med ett betygssystem där de 

kunde få högre betyg än godkänt. Fördelarna med att kunna få högre betyg var att det kunde 

motivera studenter att lägga ner mer engagemang på uppgifterna, då många studenter ville ha 

bra resultat, och enligt en student gav ett högre betyg mer energi till att fortsätta studera.  



 

 35 

 
I andra kursen och tredje så fick jag VG och när jag fick VG så blev jag jättemotiverad. Det är 

liksom en helt annan energi man får att läsa. Och sen när jag fick reda på att jag även fick VG i 

tredje kursen då blir man motiverad åter igen. Patrik 

 

Några studenter ansåg att det var viktigt för studiemotivationen att bedömningar mellan 

studenter kändes rättvisa. En student menade å andra sidan att betyg inte var det viktigaste då 

uppgifterna gjordes för hennes egen skull och hon var stolt över det hon utfört oavsett vilket 

betyg hon fick. Imsen (2006) menade att personer med hög prestationsmotivation inte endast 

vill uppnå goda resultat, utan motiveras av att göra sitt bästa oavsett belöning och att det då är 

en inre motivationskraft som driver individen. I detta fall har betyg mindre betydelse för 

studentens studiemotivation då själva handlingen är det väsentliga. Studenterna ansåg att en 

fördel med att endast kunna få godkänt var att det kunde minska prestationspressen och 

därmed stressen som kunde följas av den. En del studenter menade att det på så vis kunde 

vara skönt att endast kunna få godkänt. Andra menade att det kunde se bra ut på CV:t med ett 

högt betyg men att det i slutändan är personen som får jobbet och att det då är personligheten 

som är viktigast.  

När man sen är klar kan det vara jobbigt om man ska bli anställd bara för att man har ett VG när 

man har en annan viktigt personlig kompetens som inte kommer fram på pappret. Personlig 

kompetens kan vara nog så relevant som att ha ett VG i ett akademiskt ämne. Helen 

 

Några studenter ansåg att det i grunden inte var betyget som hade betydelse utan att det 

snarare var att få bekräftelse av lärare.  Därmed kunde man ersätta möjligheten till högre 

betyg med mer feedback från lärarna, till exempel i form av skriftliga bedömningar på vad 

man gjorde bra och mindre bra. Att några av studenterna föredrog skriftliga bedömningar 

framför betyg kan förklaras genom Herzberg (Kaufmann & Kaufmann, 2010) som menade att 

uppskattning är en faktor som ökar motivationen om den finns tillgänglig. Således är 

uppskattning viktigt, inte bara genom att få ett betyg, utan också att få feedback om vad 

studenten kan utveckla och förändra i studierna, detta för att behålla studiemotivationen. 
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7.2.5 Arbetsintegrerat lärande – AIL3 

Arbetsintegrerat lärande var en viktig del i utbildningen för många studenter och de menade 

att AIL påverkade deras motivation positivt eftersom teori och praktik varvades på ett givande 

sätt, vilket gjorde studierna både meningsfulla och begripliga. Dessa begrepp menade 

Antonovsky (2005) är viktiga för att ge individen en ökad känsla av sammanhang och 

förståelse och tillsammans kan de också bidra till att behålla eller öka studiemotivationen.  

Studenterna tyckte det var viktigt att de såg hur de kunde använda sina teoretiska kunskaper 

praktiskt och att det gav dem mer relevans eftersom de fick möjlighet att använda dem under 

till exempel praktikperioderna. Studenterna ansåg att de därmed fick en ökad förståelse för 

vad deras framtida yrke handlade om, vilket gjorde att studierna kändes meningsfulla. 

Studenternas positiva tankar om praktik är något som även framkommit genom forskning på 

högre utbildningsnivåer i USA (Van Etten, McInerney & Darmanegara Liem, 2008), där 

collegestudenter menar att möjligheter till praktik är en viktig extern faktor som påverkar 

studiemotivationen. Att betydelsen av praktik även har visat sig på internationell nivå ökar 

vikten av att satsa på arbetsintegrerat lärande på högskolan. 

… jag kan koppla tillbaka till praktikperioderna igen för det känner att när man är ute, när man 

kommer ut och märker jag att jag kan saker. Man får testa på lite mer verkliga saker eller 

uppgifter och man ser vad man faktiskt kan. Sofia 

 

En student menade också att Co-op, som är avlönade praktikperioder, både var positivt för 

motivationen i betydelsen av det praktiska inslaget i studierna, men också i betydelsen av att 

studenten fick ersättning för arbetet. 

Co-op har varit väldigt positivt i utbildningen, jag tycker att alla utbildningar bör ha Co-op eller 

praktik, inte bara praktik utan det ska vara betald praktik för att du blir mer motiverad. Du vet att 

de betalar dig pengar för att göra ett bra jobb och då lägger du ner mycket mer energi på det. Du 

kommer kanske inte sent till jobbet som du kanske kan göra om du inte har betalt. Moa 

Genom att prova på det framtida yrkeslivet fick studenterna en känsla för om de hade valt rätt 

utbildning. Ett flertal studenter menade att deras motivation för studierna ökade när de hade 

                                                           
3
 Arbetsintegrerat lärande, AIL, är en metod och ett pedagogiskt arbetssätt som Högskolan Väst använder med 

syfte att göra konkretisera samarbetet mellan utbildning och arbetsliv. AIL innebär en integration mellan 

högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier. AIL kommer till uttryck genom bland annat VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) och Co-op (cooperative education), som är studier varvat med betalda 

arbetsperioder på en för utbildningen relevant arbetsplats (http://www.hv.se). 
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någon form av AIL-inslag i utbildningen, både genom studenternas egna erfarenheter och 

studiekamraternas.  

Sen har man ju fått vara ute på ett företag och kunnat testa på lite och se att det här vill jag inte 

hålla på med och det här vill jag satsa på istället. Och det får man inte genom att bara läsa 

böcker. Hilda 

Ett flertal studenter tog upp att de genom praktiken fick en ökad medvetenhet om sina styrkor 

och svagheter. Många insåg att de kunde mer än vad de till en början trodde. En student 

menade att när hon insåg sina svagheter motiverade det henne till att studera mer då hon insåg 

att hon aldrig blir fullärd.  

Vi har vart ute på praktik nu hela hösten och då inser man att ju mer man lär sig lär man sig 

också vad man inte kan. Man blir ju aldrig fullärd och det är ju motiverande tycker jag 

samtidigt som det är lite avskräckande. Erika 

Förutom att studenterna gynnades av praktikplatserna kunde även praktikplatserna ha nytta av 

studenterna eftersom de besitter kunskaper om aktuell forskning, upplevde en student. På 

detta sätt var AIL inte bara något som var positivt för studenten och dess lärande utan också 

för arbetslivet. 

… de är väldigt intresserade av oss studenter och vår kunskap eftersom vi alltid är uppdaterade 

om det senaste. Helen  

En annan student blev osäker på sitt utbildningsval efter att hon hade varit ute på praktik, då 

denna student fick negativa erfarenheter, men att det på ett sätt gjorde att hon blev en 

erfarenhet rikare. De flesta studenter var dock överens om att praktik gav tillfällen att lära sig 

och träning inför framtida yrke. Praktik var, enligt flera studenter, en bra merit att ha med på 

sitt CV när de sökte arbete vilket bidrog till att praktiken kändes meningsfull och därmed 

ökade studiemotivationen. Studenterna uppskattade även AIL då det gav variation i studierna 

och att det därmed kändes som att utbildningen gick snabbare. 

Eftersom vi varvar teori med praktik så känns det inte så länge. Nu har jag ju bara läst ett år på 

rad eftersom jag hade Co-op tio veckor och sen sommarlov. Så det blir uppdelat på ett bra sätt. 

Så att det känns som att det går jättefort och inte alls så jobbigt som man känner att tre år låter. 

Carin 

Förutom praktiken i största allmänhet menade studenter att det var motiverande när de 

träffade personer från arbetslivet som brann för sitt yrke. Det kunde handla om både 

handledare och kollegor på praktikplatser eller i arbetslivet. Att studenterna fick bekräftelse 
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från dessa personer på att de gjorde ett bra arbete visade sig vara motiverande för studenterna. 

Handledare eller kollegor på praktikplatser kunde bidra till studiemotivationen eftersom de 

ofta gav en positiv bild av det yrke studenterna senare kommer att arbeta med. 

Jag känner att min handledare är bra. Jag kommenterade en grej ute på min VFU och när jag 

kom tillbaka en månad senare så hade de ändrat den saken och gjort som jag föreslog. Patrik  

Kontakt med arbetslivet genom gästföreläsare och studiebesök ökade också 

studiemotivationen hos många studenter. Att en utomstående från arbetslivet kom in och 

gjorde inspel genom att de till exempel berättade om hur arbetsmarknaden såg ut och vad 

studenterna kunde göra efter examen var ofta värdefullt. Genom att gästföreläsare delade med 

sig av erfarenhet om hur utbildningen kan kopplas till arbetslivet bidrog det till att studenterna 

kände förståelse inför ämnet. Förståelse kan kopplas till Antonovskys (2005) tankar om 

begriplighet, som är en viktig komponent för att individen ska förstå det som sker i 

omvärlden. Genom inspel från gästföreläsare kan studenterna få förståelse och begriplighet 

och har då lättare att sätta sig in i ny kunskap och se saker i sitt sammanhang, vilket ökar 

studiemotivationen.  

… jag tänkte på det här med att få det bekräftat lite utifrån, att någon gör lite inspel och berättar 

att vår kompetens vi får genom utbildningen, jag tänker att det också är en motivation till att 

fortsätta. Magdalena  

7.3 Yttre motivationsfaktorer utanför skolmiljön 

Detta tema valde vi eftersom flera faktorer i livet utanför skolan visade sig vara betydande för 

studiemotivationen hos studenterna. Temat är uppdelat i tre kategorier; relationer, som 

innefattar både familj och vänner, fritid , där vikten av balans mellan privatliv och studier 

belyses, samt arbetsliv och ekonomi, som behandlar både extrajobb och betydelsen av löner. 

7.3.1 Relationer 

Studenterna ansåg att relationerna i det sociala livet påverkade studiemotivationen. De 

nämnde bland annat att föräldrar, syskon, sambos, övrig släkt, arbetskamrater och vänner 

kunde ge stöd och hjälp i olika situationer som hörde till studierna. Många lyfte familjen och 

vännerna som de viktigaste personerna för att de skulle orka och vara motiverade i studierna. 

Sociala faktorer som familj och vänner har även visat sig vara viktiga för studenter i andra 

studier som rör studiemotivation i högre studier (Van Etten, McInerney & Darmanegara 

Liem, 2008; Celiköz, 2010). 
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Mamma och pappa, klassiskt. De har ju alltid sagt till exempel när jag felat en tenta att ja men 

det är struntsamma du klarar det nästa gång, snart är du där och just de här grejerna. Tobias 

 

Studenterna menade att det var motiverande att ha en familj som var stolt över vad de 

presterade och som trodde på att de skulle klara av studierna, även i situationer när studenten 

själv hade svårt att tro på sig själv. Att de även kunde ta hjälp av föräldrarna i studierna, för 

till exempel korrekturläsning, var något som studenterna ansåg viktigt. Att de hade en trygg 

och säker punkt i hemmet var också viktigt för studiemotivationen. Även familjens inställning 

till det valda studieämnet hade stor betydelse för studiemotivationen och flera ansåg att det 

underlättade att andra personer än studenten själv hade förståelse för studie-och yrkesvalet. 

Upp och nedgångar i privatlivet påverkade också studierna och där hade familj eller pojk – 

eller flickvänner en viktig funktion. Att ha goda mellanmänskliga relationer menar Herzberg 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010) är en av de viktigaste faktorerna för att undvika vantrivsel i 

arbetet, vilket kan jämföras med att studenterna tyckte det var viktigt med stöd hemifrån 

under studietiden.  

 
Relationerna hemma är ju jätteviktiga. Att få den stöttningen och förståelsen för det man gör är 

ju jätteviktigt. Patrik 

 

En av studenterna menade att föräldrarna inte bara behövde vara ett stöd i studierna, utan att 

de också kunde vara förebilder. Personer i samhället eller arbetslivet var också förebilder som 

studenterna lyfte som exempel.  

 
Min mamma arbetar med samma yrke och hon har inspirerat mycket. Och jag har hört lovord 

om henne och då blir jag ännu mer inspirerad. Hon är en stark förebild för mig. Helen 

 

Många av studenterna menade att de hade personer i sin närhet som också studerade, vilket 

gjorde att de hade en förståelse för varandras studiesituation, samt att de kunde söka stöd och 

hjälp hos varandra. En student menade dock att var det viktigt att planera tiden så att hon hann 

med både studierna och familjen. 

 
Sen har jag också en pojkvän som pluggar, så jag tror det också bidrar till att man förstår 

varandra bättre och hittar ganska mycket drivkrafter därifrån. Och sen en bror som också pluggat 

och som tagit examen. Så det är nog vänner, familj och pojkvän som bidrar.  Louise 

 

Genom vänner kunde studenterna få stöd och hjälp och någon som kunde stötta i studierna. 

Vännerna kunde också ge feedback eller bekräftelse på att de gjorde någonting bra i studierna, 
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vilket ansågs motiverande. En student menade också att det var motiverande med vänner som 

uppmuntrade och ansåg att hon skulle bli bra på det yrke hon valt.  

 
Och mina vänner, de har stöttat mig något otroligt. Det hade aldrig gått utan dem faktiskt. (…) 

De tror på mig, de motiverar mig, de tror att jag kommer komma någonstans. Ida 

7.3.2 Fritid 

Att ha ett bra liv utanför skolan menade studenterna var viktigt för att orka studera och vara 

motiverade i studierna. Studenterna ansåg att fritiden och studierna påverkade varandra, hade 

de roligt på fritiden så blev de ofta mer motiverade i studierna och tvärtom. Studenterna 

menade att det var viktigt att kunna ta ledigt från studierna för att göra något annat, för att 

sedan bli motiverade att sätta sig med studierna igen. Att ha en balans mellan studier och fritid 

är något som studenterna anser är viktigt för kunna hantera studierna. Hanterbarhet menar 

även Antonovsky (2005) är viktigt för att klara av de krav och utmaningar individen utsätts 

för och detta kan underlättas av att studenten har ett gott liv och en fritid utanför studierna. 

Studenterna ansåg att en del kurser var roligare än andra och när de kom till en mindre rolig 

kurs var det viktigt att de hittade något annat som var motiverande utanför studierna som 

kunde ge extra motivation och energi, till exempel att de hade en resa att se fram emot. De 

ansåg att det också kunde vara bra att fortsätta med intressen som de haft tidigare även om de 

hade flyttat till en ny stad. 

 
Men det är väl det andra att man faktiskt har ett liv utanför också för det hjälper en ju lite det 

sparar att man kan dela på de lite och hämta motivation och styrka ifrån båda världarna. Sara 

 

Några studenter menade att deras motivation påverkades av att de flyttade, i och med att de 

kom till en ny stad som innebar nya upplevelser. Motivationen påverkades av att de levde ett 

studentliv med många aktiviteter de kunde engagera sig i på fritiden. För att vara en del av 

studentlivet menade flera studenter att det var en fördel att bo nära skolan. 

 
… jag tog steget till att flytta hit, det tog väldigt mycket kraft, tid och ork från mig att resa (…) 

när jag pendlade var det bara skolan, jag hade inget privatliv utan det var skolan som var mitt liv 

och det blev en konstig balans däremellan. Så skulle jag fortsatt att pendla skulle jag kanske inte 

varit lika motiverad som jag är nu för nu kan jag ha både det här sociala livet plus att ha skolan. 

Sofia 

 

Kopplat till fritid menade många studenter att välbefinnande var viktigt för att orka studera 

och behålla studiemotivation. Ett gott välbefinnande bidrog till ett stabilt humör, varpå även 

tålamodet i studierna ökade. Därför var det viktigt att de grundläggande behoven som sömn, 
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motion och kosthållning var tillfredsställda. En student menade att hon utan energi inte kunde 

studera alls, trots att hon kände sig motiverad. Att motionera, äta rätt och sova bra är alla yttre 

motivationsfaktorer (Schunk, Pintrich & Meece, 2010) som delvis kan påverkas av individen 

själv. Det är därför viktigt att individen är medveten om dessa grundläggande yttre faktorer 

och har resurser för att kunna påverka dem eftersom de anses betydelsefulla för 

studiemotivationen. 

Träning för min del gör jättemycket, att man får utlopp för alla tankar och aggressioner. Ja 

rensa lite, vara själv, stänga ute sig och inte behöva prata och behöva vara käck eller trevlig 

eller glad utan man är ledsen en stund och sen går det över. Carin 

7.3.3 Arbetsliv och ekonomi  

Hur arbetsmarknaden såg ut påverkade studiemotivationen för många studenter. En del 

menade att arbetsmarknaden inom deras område såg ljus ut och att de redan hade blivit 

erbjudna arbete efter examen vilket ökade deras studiemotivation. Tidigare studier på 

lärarstudenter (Celiköz, 2010) resulterade i en rangordning av betydelsen av olika 

motivationsfaktorer och då ansågs chanserna att hitta ett jobb efter studierna vara en 

betydelsefull faktor. De rådande arbetsförhållandena i det kommande yrkeslivet spelade också 

stor roll för studiemotivationen hos ett flertal studenter, till exempel löneläge, grad av 

arbetsbelastning eller mer eller mindre tillfredställande arbetstider. Enligt Herzberg 

(Kaufmann & Kauffmann, 2010) skapar goda arbetsförhållanden trivsel, vilket kan vara en 

förklaring till att de förväntningarna studenterna hade på kommande arbetsförhållandena 

påverkade motivationen. 

… nu finns det väldigt mycket jobb ute för oss. Men om jag skulle få reda på att det inte skulle 

finnas något jobb sen hade det nog varit något som skulle sänka min motivation, men nu vet jag 

att det finns jobb. Erika 

Många studenter menade att extrajobb och arbete utanför studierna var viktigt för 

studiemotivationen, eftersom det bidrog till balans i studierna och var en bra erfarenhet inför 

framtiden. Det kunde handla om jobb som både berörde och inte berörde utbildningen, arbete 

för en fackorganisation eller ideellt arbete i studentkårens regi. Ett extrajobb menade studenter 

var bra för CV:t och att det gav många nya erfarenheter. Extrajobb med något som var 

relaterat till utbildningen bidrog till att studenterna kunde koppla det de läste i skolan till sina 

arbetsuppgifter, vilket ökade meningsfullheten och därmed studiemotivationen.  

Sen tror jag att det extrajobbet jag har haft har varit bra också, man har fått lära sig en del om 

rekrytering och jag har fått testa att stå framför folk. Elsa 
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Att söka arbete och få chans att komma på arbetsintervju under studietiden menade en student 

kunde påverka studiemotivationen eftersom det gav henne nya erfarenheter och inspiration till 

vad hon kunde arbeta med i framtiden.   

Jag var på en intervju nu för en kvinna som var helt fantastisk. Jag var så inspirerad av henne. 

Jag berättade för henne att jag brinner för ledarskap och att jag förmodligen kommer att jobba 

med någonting sådant. Då svarade hon att det första hon såg så tänkte hon ”Den här tjejen är 

ledare”. Jag blev tårögd och blev jätteglad. Och då tänkte jag att det kanske är så. Ida 

Ekonomiska aspekter som lön och inkomst, som enligt Imsen är (2006) en form av yttre 

motivation, hade mer eller mindre betydelse för studenterna. För en del studenter var den lön 

som erbjöds efter examen en stor motivationsfaktor om lönen var hög i framtiden.  För andra 

hade en hög lön ingen större betydelse mer än att det var viktigt att ha en stabil inkomst som 

gjorde det möjligt att ta hand om hem och familj. Många studenter menade att de inte valde 

yrke efter den framtida lönen, utan utifrån yrkets innebörd. Forskning på amerikanska 

collegestudenter (Corts & Stoner, 2011) visade att studenter som läste ”business” hade en 

tendens att fokusera mer på att få ett välbetalt arbete än studenter med humanistisk inriktning 

på studierna, och liknande resultat framkom även i våra undersökningar där vissa studenter 

motiverades av att det fanns höga löner i deras framtida yrkesliv. Herzberg (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010) menar att löneförhållanden, som är en viktig hygienfaktor i arbetslivet, kan 

skapa vantrivsel om dessa inte är tillfredställande för individen. Detta innebär å ena sidan att 

löneförhållanden kan påverka motivationen, men att de å andra sidan har olika innebörd hos 

olika individer beroende på vilken syn individen har på sitt framtida yrkesliv. 

För mig är pengarna bara klistret som håller ihop. Säg att du vill resa, du vill ha familj och hus, 

utan pengarna så går det inte. Jobbet i sig för mig har aldrig vart fråga om pengar, mitt yrke är 

inte så välbetalt. Patrik 

En student menade att hon såg sin utbildning som en investering i sig själv och framtiden och 

att det vägde upp de stora kostnader hon hade lagt ut på studierna. På grund av kostnaderna 

menade en annan student att det var extra viktigt att vara motiverad i studierna för att hon 

skulle känna att det var lönsamt i slutändan. Även Antonovsky (2005) menar att de krav och 

utmaningar som ställs på individen måste kännas lönsamma och värda investeringen som 

krävs då de är en viktig del för människans grundläggande behov. 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer huvudfynden att diskuteras utifrån relevant teori. Vi har valt att 

diskutera tre områden som presenterades i resultatet under temat yttre motivationsfaktorer i 

skolmiljön och dessa är lärare, arbetsintegrerat lärande och betygssystem och omdömen. 

Anledningen till att vi valt dessa områden är att motivationsfaktorerna i skolmiljön går att 

påverka genom undervisningen på Högskolan Väst och därför anser vi att dessa bör belysas 

för att kunna främjas och utvecklas. 

8.1 Lärarens påverkan på studiemotivation 

I denna diskussion diskuteras hur lärarens egenskaper påverkar studiemotivation, samt om det 

är läraren eller studenten som har ansvar för studenternas studiemotivation.  

Att läraren hade en betydelse för studenters studiemotivation var något som framkom tydligt i 

vår undersökning då många studenter talade om hur en motiverande lärare skulle vara. 

Studenters inställning till läraren har visat sig ha en betydelse även i andra undersökningar 

relaterade till studiemotivation (Celiköz, 2010). Rosenthal och Jacobson (Schunk, Pintrich & 

Meece, 2010) menar dock att lärarens förväntningar på studenten har en större effekt i yngre 

åldrar och blir mindre viktig allt eftersom studenten utvecklas, vilket i så fall skulle innebära 

att högskolestudenter inte påverkas lika mycket av läraren som studenter i grundskolan. Det är 

inte enbart ålder som är avgörande för lärarens påverkan utan enligt Schunk, Pintrich & 

Meece (2010) är även den inre motivationen en avgörande faktor för studiemotivationen. De 

menar att har studenten en stark inre motivation är de yttre påverkansfaktorerna inte lika 

viktiga. Lärarens påverkan skulle därmed kunna variera beroende på hur stark studentens inre 

motivation är, det vill säga om studenten exempelvis har ett stort intresse eller en stark vilja 

som drivkraft påverkas studenten inte lika mycket som när den inre motivationen är svag. 

Dock tog de flesta studenterna i vår undersökning upp flera egenskaper som en lärare skulle 

ha för att studiemotivationen skulle öka, och de berättade även om situationer då 

studiemotivationen påverkats på grund av lärare.  

I vårt resultat framgick att läraren bör ha pedagogisk kompetens för att motivera studenterna i 

sina studier. Enligt Imsen (2006) är pedagogisk kompetens och kunskap om hur eleverna lär 

sig viktigt för att undervisningen ska bli meningsfull, och på så sätt skapa motivation hos 

studenterna. Den pedagogiska kompetensen hos läraren kan, enligt Imsen (2006) och Larsson 

et al. (1996), påverkas av lärarens erfarenhet av yrket. De skriver att lärare som är erfarna har 

ändrat fokus från sitt eget agerande till studentens lärande och kan därmed sätta sig in i 
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elevernas perspektiv på ett annat sätt. Vidare menar Imsen (2006) att det är viktigt att läraren 

kan möta studenten på den nivå han eller hon befinner sig, vilket även visade sig i vår 

undersökning där studenterna ansåg att läraren skulle vara förstående och anstränga sig för att 

få studenten att förstå. Lärarens förståelse för studenternas studiesituation var, enligt en 

student, avgörande för att fullfölja studierna. Vilka erfarenheter läraren har är inte något som 

direkt går att påverka under en kort tid, däremot skulle läraren kunna sträva efter att få en 

ökad kunskap och förståelse för studenternas studiemotivation genom kommunikation med 

dem, då studenterna ansåg det var viktigt med dialog mellan lärare och student.  

Meningsfullhet är en av motivationens grundstenar enligt Antonovsky (2005), vilket kan vara 

en förklaring till att många studenter nämner just meningsfullhet när de pratar om 

studiemotivation. Studenterna menade, precis som Antonovsky skriver, att det engagemang de 

lägger ner på studierna måste vara värt det för att de ska känna sig motiverade. De menade att 

kunskapen måste ge något i antingen deras framtida arbetsliv eller i deras privatliv och på så 

sätt vara meningsfullt. Imsen (2006) ansåg att studenten studerar för att lära sig för livet och 

att det därmed måste finnas ett sammanhang mellan vad studenterna lär sig i skolan, samt 

vilket arbetssätt som används, och studenternas liv utanför skolan. Även Håkansson et. al. 

(2005) menar att det som studenten ska lära sig ska vara användbart för individen själv för att 

individen ska motiveras. Larsson et al. (1996) tar upp att kunskapen måste vara relevant och 

kännas meningsfull, eftersom när individen förstår kunskapens sammanhang är det lätt att 

förstå och ta till sig kunskapen, vilket enligt studenterna leder till ökad studiemotivation.  

Det kan diskuteras om det är enbart lärarens ansvar att se till att studenten känner 

meningsfullhet inför studierna. Studenten har också ett eget ansvar för att försöka se värdet av 

en kurs och kunna sätta den i ett sammanhang, då det kan vara svårt för läraren att veta vad 

varje student anser vara meningsfullt. Dock anser Larsson et al., (1996) att läraren bör vara 

lyhörd för studenternas behov och i början av en kurs försöka skapa positiva attityder till 

kursen genom att framhålla relevansen och nyttan med ämnet.  

Att ha mål att sträva mot var ytterligare något som visade sig vara betydelsefullt för 

studenternas studiemotivation. Det läraren kan göra för att underlätta för studenterna är att 

tillsammans med studenterna formulera konkreta mål som knyter an till verkligheten, samt 

tydliggöra vad som ska läras för att få studenterna att se kunskaperna i ett större perspektiv. 

Kontroll inför studierna i samverkan med att de inkluderas i målformuleringen ökar viljan att 

lära (Hedin & Svensson et al., 1997). Har studenten en vilja att lära sig är även möjligheterna 

till ökad studiemotivation goda. Att eftersträva ett upplägg där studenterna har mycket frihet 
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att bestämma över sina studier utefter intresse eller värde skulle kunna vara ett sätt att öka 

studiemotivationen.  

Feedback var en viktig faktor både i vår undersökning och tidigare forskning (Van Etten, 

McInerney & Darmanegara Liem, 2008). Feedback hjälper till att nå målet och leder till en 

större prestation jämfört med då man har en avsaknad av feedback (Kaufmann & Kaufmann, 

2010). Då målet är att fullfölja sina studier innebär det att feedback underlättar för studenterna 

att nå detta mål. De flesta studenterna ville ha feedback såsom uppskattning och uppmuntran 

från sina lärare. Genom feedback från lärarna kunde studenterna utvecklas och därmed ökade 

ofta deras självförtroende, vilket främjade studenternas studiemotivation. Detta styrks av 

Herzberg (Kaufmann & Kaufmann, 2010) som menar att uppskattning bidrar till en ökad 

känsla av tillfredsställelse och motivation. Feedbacken bör därmed vara konstruerad på ett 

sådant sätt att studenten utvecklas av den eller får ett ökat självförtroende för att 

studiemotivationen också ska öka.  

Det är viktigt att vara medveten om att samtliga egenskaper som studenterna ansåg att en 

lärare skulle ha har sammanfattats i resultatet, vilket kan innebära att läraren inte behöver ha 

alla dessa egenskaper för att uppfattas som motiverande, utan att endast några av dem kan 

vara tillräckliga. Att läraren skulle ha alla dessa egenskaper kan upplevas som ett orimligt 

krav, och en student vars syn på läraren är att denne har ansvaret för studenternas motivation 

kan leda till att studenten själv inte tar ansvar för att behålla sin studiemotivation. Om 

studenten däremot lägger ett mindre ansvar på läraren och tar ett större ansvar själv är 

studenten oberoende av hur läraren är och kan därmed i större utsträckning själv påverka sin 

studiemotivation.  

Sammanfattningsvis kan vi se i resultatet att läraren har en betydande roll för studenters 

studiemotivation, men hur stor betydelse läraren har kan variera beroende på hur stark 

studentens inre motivation är.  Om studenten har en stark inre motivation och själv har satt 

upp tydliga mål, har starkt självförtroende samt ett stort intresse eller stark vilja att fullfölja 

studierna påverkas studenten inte lika mycket av yttre faktorer, såsom lärare (Schunk, Pintrich 

& Meece, 2010). Lärarens viktigaste roll borde därför vara att försöka stötta studenten i att 

finna inre motivation för sina studier.  Med hjälp av lärarens engagemang och stöttning anser 

vi att det blir lättare för studenten att behålla sin studiemotivation, samt lyckas med att 

fullfölja sina studier.  
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8.2 Betygssystem och omdömen och dess påverkan på studiemotivation 

Att betyg och resultat är faktorer som mer eller mindre hade betydelse för studenters känsla av 

studiemotivation är något som framkom i vår undersökning. I denna diskussion ligger fokus 

på fördelarna och nackdelarna med att använda sig av betygssystem där studenten kan få ett 

högre betyg än godkänt, vilka effekter det kan få för studiemotivationen samt vilka alternativa 

bedömningsmetoder som kan användas. 

Den generella betygsskalan på svenska högskolor och universitet är U-VG (underkänt, 

godkänt och väl godkänt) men många program använder sig också av den så kallade ECTS-

betygsskalan som består av betygsstegen A-F, där A är högst betyg och F är lägst betyg 

(http://www.allastudier.se). ECTS-skalan är även internationell och används på flera lärosäten 

i andra europeiska länder. Vilket system som används är olika både beroende på skola och 

program, och detta skiljer sig också mellan programmen på Högskolan Väst där flera endast 

kan få antingen U eller G.  

Som framgår i resultatet var tankarna kring betygssystem delade och generellt ansåg de 

studenter som hade U-G-systemet att det var mest motiverande medan studenter med chans 

till högre betyg ansåg den formen mest motiverande. Fejes och Dahlgren (2005) diskuterar 

huruvida ECTS-systemet är främjande eller hämmande för lärande hos studenter på högskole-

och universitetsnivå och relaterar även detta till examinationsformer. De menar att det finns 

tydliga samband mellan betygsskalor och hur studenterna förhåller sig till studierna. De menar 

vidare att systemet U-G är det system som saknar flest negativa konsekvenser och att detta 

bör tillämpas i ännu högre grad än det gör idag. Utifrån vår undersökning upplever 

studenterna att studiemotivationen är grundläggande i studierna och därmed också för 

lärandet, varpå Fejes och Dahlgrens (2005) resonemang kring betygssystemen kan användas 

för att förstå vårt resultat. Flera studenter som endast kunde få U-G som betyg saknade inte att 

inte kunna få ett VG, vilket också kan innebära att de motiverades mer av att utvecklas och 

lära sig än att få ett bra betyg. För dessa studenter går det att tänka sig att det är vägen och inte 

målet som är viktigast och att de drivs av inre motivationsfaktorer (Imsen, 2006). Andra 

studenter med samma betygsskala menade istället att de ville ha chans till ett högre betyg 

eftersom de trodde att de kunde motiveras mer av ett VG. Dessa studenter motiveras då 

snarare av yttre motivationsfaktorer, till exempel belöning som betyg kan vara en form av 

(Imsen, 2006). Fejes och Dahlgren (2005) menar att betygssystem med flera steg ofta leder till 

annorlunda examinationsformer än där betygssystem med endast U-G tillämpas och att det 

därför sätter det djupinriktade lärandet på spel eftersom studenterna riskerar att fokusera mer 
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på betyg än lärande. Konsekvenserna av detta kan vara att studenterna endast motiveras att 

lära för att klara examinationer och tentor för att sedan glömma bort väsentlig information när 

kursen är avklarad. Det är sannolikt att studenter som istället studerar med vetskapen om att 

de inte kan få ett högre betyg än G, fokuserar och lägger ner mer tid på att förstå och 

reflektera kring kunskapen och därmed gynna det djupinriktade lärande som Fejes och 

Dahlgren talar om (2005). Att känna behov av ett högt betyg eller inte kan kopplas till 

Maslows behovshierarki (Kaufmann & Kaufmann, 2010), där behovet av erkännande är något 

som alla individer strävar efter och är en viktig faktor för motivationen. Maslow skiljer dock 

på behovet av självuppskattning och att vara något i andras ögon. Detta kan jämföras med att 

studenter som motiveras av ett G har större behov av självuppskattning, medan studenter som 

motiveras av högre betyg istället kan ha större behov av att bli respekterade och erkända av 

andra.   

Det kan dock finnas en idé i att skilja på olika utbildningars mål och syfte och vilka krav som 

ställs efter utbildningen när man talar om betyg. För att garantera kvalitet på utbildningar med 

till exempel naturvetenskaplig inriktning kan det finnas en idé att använda sig av högre 

betygsskalor, då ett G kanske inte är tillräckligt för att säkerställa att studenten kan klara de 

krav som ställs i arbetslivet. Det är däremot möjligt att tänka sig att lägre betygsskalor 

kombinerat med feedback är mer relevant på utbildningar som leder humanistiska yrken med 

mer flexibla arbetssätt som ofta inte bedöms vara rätt eller fel. I och med detta kan också 

studiemotivationen kopplat till betyg påverkas. Om studenten läser till ett yrke där det finns 

ett givet arbetssätt med regler och föreskrifter, motiveras de kanske av att få höga betyg för att 

kunna klara av ett specifikt arbete, medan studenten med en framtid inom yrken med mer 

flexibla arbetssätt kanske motiveras mer av lärandet i sig och att kunna arbeta på olika sätt.  

Studenterna yttrade sig även om vikten av att betyg och bedömningar mellan studenter kändes 

rättvisa och menade att det vore bra att kunna få högre betyg eftersom det är stor skillnad 

mellan ett G och ett G och studenterna visste sällan mot vilken pol de strävade betygsmässigt. 

Detta sätt att vilja jämföra sina betyg kan kopplas till de sociala teorier som finns om 

motivation (Kaufmann & Kaufmann, 2010), som intresserar sig för hur individen upplever sig 

själv och sin situation i förhållande till andra. En av dessa teorier är likavärdesteorin, där 

upplevelsen av lika värde individer emellan bedöms och utifrån detta känner olika grad av 

motivation. Beroende på om känslan av lika värde upplevs positiv eller mindre positiv kan 

studenterna känna att motivationen antingen främjas eller hämmas. Det är möjligt att denna 
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jämförelse med andras betyg kan hämma studentens motivation och vilja att lära, då fokus 

ligger på hur andra personer betygsätts och inte på vad individen själv kan och har lärt sig.  

Att många av studenterna inte bara nöjer sig med det faktum att de blivit godkända utan vill 

veta vad som varit bra och mindre bra kan hämmas när fokus inte ligger på det egna lärandet, 

vilket kan påverka studiemotivationen. Problemet för många att bara kunna få ett G menar de 

kan lösas med att få mer utförliga skriftliga bedömningar av läraren, eftersom det ger en bättre 

fingervisning om vad studenten har gjort bra eller mindre bra. Forskning angående betyg på 

grundskolenivå visar att betyg generellt inte är av största vikt när det gäller viljan att lära 

(Lundahl, Román & Riis, 2010) utan att det istället bör fokuseras på betydelsen av feedback. 

Förklaringen till detta är att betyg är en form av feedback och att forskningen är mer utbredd 

kring detta ämne. Feedback bör enligt forskarna vara informationsrik och riktas mot uppgiften 

i sig för att den ska ge resultat och främja lärande. Sannolikt kan feedbacken också främja 

studiemotivationen för att relatera tillbaka till vår undersökning, vilket indikerar att feedback 

som grund för bedömning på högskolenivå bör tillämpas i större grad än den gör idag.  

Sammanfattningsvis vill vi påstå att betyg och resultat har betydelse för studiemotivationen, 

men på vilket sätt det påverkar är beroende av hur betyget uppfattas av studenten, eller i 

vilken kontext betygen ställs i efter utbildningen. Ett VG kan vara motiverande om studenten 

har ett högt prestationsbehov, men det kan också vara en stress om studenten inte har samma 

ambitioner. Det finns inget enkelt sätt att värdera om ett betygssystem är mer främjande än ett 

annat, även om mycket tyder på att betygen i sig inte främjar motivationen. Det är snarare 

bedömningen som är det viktiga och det tyder på att feedback i så fall är viktigare än ett 

specifikt betyg. Däremot kan betygssystemet ha ett annat syfte, till exempel då målet med 

betyget är att säkerställa kvalitet. 

8.3 Det arbetsintegrerande lärandets påverkan på studiemotivation   

Att arbetsintegrerat lärande (AIL) var en viktig motivationsfaktor för studenterna var något 

som framkom i vår undersökning, vilket har gjort att fokus i denna diskussion ligger på hur 

inslag av detta under utbildningen kan påverka studenternas studiemotivation.  

Arbetsintegrerat lärandet innebär att utbildning, arbete och lärande förenas och integrerar med 

varandra. Det arbetsintegrerande lärandet handlar således om en kontakt mellan skolan, 

studenterna och arbetslivet och ska gynna de tre parterna på olika sätt, vilket exempelvis kan 

handla om praktik, inspirerande gästföreläsare, mentorskap, projektarbete eller studiebesök 

(Thång et al,. 2004). Dessa faktorer kan enligt Shunk, Pintrich and Meece (2010) benämnas 
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som yttre motivationsfaktorer då de handlar om faktorer som kommer utifrån och påverkar 

individen på olika sätt. Flertalet av studenterna i studien uppskattade detta sätt att arbeta på, 

men samtidigt kan det finnas studenter som vill studera på ett mer traditionellt sätt vilket gör 

att det är viktigt att studenten blir medveten om de yttre motivationsfaktorerna för att hitta den 

utbildning och det arbetssätt som gynnar individens studiemotivation mest. 

Att studera på en utbildning med inslag av arbetsintegrerat lärande menar flera av studenterna 

leder till en ökad motivation i studierna. I resultatet framkom att AIL-inslag bidrog till att 

studenterna fick en variation i studierna som de ansåg var motiverande och skapade 

meningsfullhet. Detta stämmer väl överrens med Hedin och Svensson (1997) då de menade 

att variation i studierna var betydelsefullt under utbildningens gång för att studenterna skulle 

känna studiemotivation. Genom AIL-inslag fick studenterna även möjlighet att kombinera 

teori med andra former av lärande och därigenom se vad de kunde använda de teoretiska 

kunskaperna till. Detta gjorde enligt studenterna att kunskapen hos dem fördjupades då de 

fick en större förståelse för helheten och kunde koppla till hur det skulle användas i 

arbetslivet. Samtidigt kan man ställa sig frågan om praktiken inte lever upp till studenternas 

förväntningar kan detta istället hämma studiemotivation. En student tog bland annat upp att 

hon efter praktiken blev osäker på om hon valt rätt utbildning eftersom det inte överensstämde 

med hennes bild av utbildningen och yrket.  

Att AIL-inslag i form av praktik var betydelsefullt för studenterna var något som framkom 

flera gånger i undersökningen, eftersom de ansåg att det gav både en erfarenhet och en 

möjlighet att se hur de kan få nytta av den teoretiska kunskapen. Av de utbildningar som 

studenterna i vår undersökning kommer ifrån har ungefär hälften av dem AIL-inslag i form av 

praktik, vilket var uppskattat av studenterna. De studenter som hade praktik på sina program 

menade att de genom detta fick möjlighet att blanda teori och praktik på ett givande sätt som 

även gjorde att de teoretiska delarna på utbildningen blev mer begripliga och hanterbara. 

Detta är något som Dewey (1999) beskrev, då han menar att det är viktigt med en 

kombination av teori och praktik för att skapa ett givande lärande. Dewey (1999) myntade 

även begreppet ”Learning by doing” som symboliserar denna kombination av faktorerna. 

Detta stämmer även väl överrens med Hedin och Svenssons et al., (1997) tankar kring teori 

och praktik då de menar att motivationen kan främjas genom att blanda dessa delar under 

studietiden. Detta kan sedan avspegla sig i en djupare kunskap och förståelse kring det som 

ska studeras och läras in. När studenten känner detta blir den troligtvis mer motiverad att lära 

sig mer fortsätta sina studier. Praktiken ger enligt Hedin och Svensson et al,. (1997) en större 
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inblick i hur någonting fungerar, hur det kan användas i verkligheten och gör det lättare att 

sätta teorin i ett större perspektiv, vilket stämmer väl överrens med studenternas tankar kring 

arbetsintegrerat lärande. Det arbetsintegrerade lärandet handlar som tidigare nämnts om att 

skapa villkor för studenternas lärande för att möjliggöra en bättre förståelse och prestation, 

som även detta kan kopplas till hur motiverade studenterna är i sina studier. 

Som framgår i resultatet är begrepp som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vanligt 

förekommande när det diskuteras kring hur AIL kan påverka studiemotivationen. Detta kan 

kopplas till Antonovskys tankar kring KASAM (känsla av sammanhang) då han menar att det 

är viktigt att individen känner att dessa komponenter är uppnådda för att individen ska känna 

en hög känsla av sammanhang. Om studenten har en hög känsla av sammanhang kan det göra 

att studenten har lättare att ta till sig och förstå det sker både i skolan och i arbetslivet, vilket i 

sin skulle kunna påverka studiemotivationen. Det framkom även i resultatet att för att ha en 

god studiemotivation var det viktigt att studenten studerade något som var meningsfullt eller 

gav någon nytta, annars var det svårt att hålla sig motiverad. Även Håkansson et al,. (2005) 

menar att det är viktigt att det finns en meningsfullhet i det som ska genomföras för att 

individen ska känna motivation, vilket kan handla om att det som individen gör ska vara 

användbart både för individen själv och för andra. Att göra något som är till nytta för sig själv 

eller för andra kan ses som utvecklande eller motiverande vilket talar för att en praktikplats 

inte bara ger nya erfarenheter utan även en känsla av att man tillför något som inte bara 

gynnar studenten utan att även praktikplatsen, vilket är en enligt Håkansson et al. (2005) är en 

viktig motivationsfaktor. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta studenterna har en positiv bild av vad AIL är 

och vad det kan innebära för dem i studierna. De studenter som har AIL i sina program vill 

fortsätta med det och de studenter som saknar det i sina program efterfrågar AIL eftersom de 

anser att det kan gynna dem på olika sätt både i studierna och efter.  
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9. Slutsats 

Denna studie har resulterat i en uppdelning mellan inre och yttre motivationsfaktorer, utifrån 

studenternas uppfattning om studiemotivation. De inre faktorerna visade sig vara intresse, 

inställning och vilja, utveckling och mål. De yttre faktorerna kunde delas upp i två delar; 

faktorer i skolmiljön och faktorer utanför skolmiljön. Faktorerna i skolmiljön som påverkade 

var läraren, studiekamrater, studentens egen studieplanering, resultat och betyg samt 

arbetsintegrerat lärande och faktorerna utanför skolmiljön som påverkade var relationer, 

fritid samt arbetsliv och ekonomi. Utifrån studien har vi kunnat konstatera att de inre 

motivationsfaktorerna var grundläggande för studiemotivationen och nödvändiga för att 

fullfölja studierna. Endast de inre motivationsfaktorerna var dock inte tillräckliga för att 

studenten ska motiveras att fullfölja utbildningen, därför var det viktigt att även de yttre 

faktorerna fanns tillgängliga för att behålla studiemotivationen.  

De orsaker till studieavbrott som presenterats av Högskoleverket (2010), ekonomiska faktorer, 

själva utbildningen, faktorer som rör arbetsmarknaden och sociala faktorer, kan i stor utsträckning 

likställas med resultatet av vår undersökning. Det faktum att orsakerna till att avbryta 

studierna liknar orsakerna som nämns för att fullfölja detsamma, indikerar att dessa faktorer 

är viktiga att arbeta med för att skapa goda och motiverande studiemiljöer för 

högskolestudenter. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för personliga intervjuer 

Öppningsfrågor 

- Vilket program läser du?  

- Vad var det som gjorde att du sökte till detta? 

- Hade du några speciella tankar/idéer om vad ditt program handlade om innan du började 

läsa? Om ja, har de förändrats sedan du började studera? 

 

Din studietid 

1. Hur har du upplevt din studietid? 

- Hur menar/tänker du då? Beskriv.  
 

2. Vad har varit bra under din studietid? 

- Vad skulle du vilja förändra? 

 

3. Hur har du försökt förändra något i programmet under din studietid? 

- Hur gjorde du det? Om inte, varför inte? 

 

4. Hur har ditt liv förändrats sen du började på Högskolan? 

- Hur? Kan du beskriva  
- Hur har du utvecklats som person under din studietid? På vilket sätt?  

 

5. Var snäll och beskriv hur du hanterar problem/svårigheter relaterat till dina studier? (om du 

skulle ha stött på problem hur skulle du ha gjort då?) 

- Hur menar/tänker du då? Beskriv. 

- Hur påverkas motivationen av detta? 

 

Studiemotivation 

1. Vad är det som gör att du blir motiverad i livet i stort?  

 

2. Vad är studiemotivation för dig? Hur ser du på studiemotivation? 

 

3. Vad motiverade dig att börja studera på Högskolan? 

 

4. Vad motiverar dig i dina studier?  
- Vad skulle istället kunna sänka motivationen? 

 

5. Kan du vara snäll och beskriva en eller flera: 

- Personer som har haft betydelse för din motivation att studera? 

- Händelser som har haft betydelse för din motivation att studera?  

 

6. Hur viktigt är det för dig att vara motiverad i studierna? 

 

7. Vad har gjort att du valt att fortsätta med dina studier?  
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8. Hur ska en: 

- Lärare göra och vara för att öka studenternas studiemotivation? 

- Rektor göra och vara för att öka studenternas studiemotivation? 

Studier och arbetsliv 

1. Hur känns det nu när du är i mitten/slutet av dina studier?  

- Hur tänker du kring att börja arbeta? Känner du dig väl förberedd? 

 

2. Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden? 

 

3. Vad har du gjort för att få det jobbet du vill ha? 

- Hur har du gjort? (extrajobb, praktik) 

- Kommer det att hjälpa dig i framtiden? 

 

4. En vän till dig ska börja läsa på högskolan, vilka råd skulle du ge denne för att behålla 

studiemotivationen? 

Avslutande fråga 

1. Är det något du vill tillägga? 

 

Bilaga 2: Intervjuguide för gruppintervjuer 

Öppningsfrågor 

- Presentationsrunda (namn, program) + Nämn en positiv upplevelse som du varit med om 

under dagen 

 

Introduktionsfrågor/Övergångsfrågor 

- Vad är det som gör att ni känner er motiverade rent generellt? *Bilder 

- Vad motiverade er att börja studera? 

 

Nyckelfrågor 

- Vad innebär studiemotivation för er? 

- Hur viktigt är det med studiemotivation? 

- Hur gör ni för att påverka er studiemotivation?  

- Finns det några speciella situationer eller personer som gör er extra motiverade att studera?  

- Vad motiverar er att fullfölja studierna? 

 

Avslutande frågor 

- Har ni fått några nya tankar kring motivation efter diskussionerna? 

- Är det någon som vill tillägga något?  
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