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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för vilka områden, i form av teman och 

kategorier, som är viktiga för ett aktivt och engagerat lärande utifrån några svenska och amerikanska 

universitetsstudenters upplevelser.  Studien har fördjupats genom analyser av studenternas utsagor 

utifrån olika dimensioner av engagemang och utifrån motivationsteorin ”Self Determination Theory” 

(SDT).  För att få reda på studenternas upplevelser användes semistrukturerade intervjuer, vilka 

genomfördes i fokusgrupper. Både de svenska studenterna (n=16), studie I, och de amerikanska 

studenterna (n=12), studie II, läste ämnen eller program inom naturvetenskap eller hälsa. Intervjuerna 

spelades in på en diktafon och transkriberades. Transkriptionerna analyserades sedan med hjälp av en 

textnära tematisk analys där olika teman och kategorier framträdde. Teman som framkom i båda 

studierna var: sociala interaktioner och organisering. Utsagorna under kategorierna: lärarens 

engagemang och kurskamraternas roll, visade på hur viktigt det var att läraren själv var engagerad, 

intresserad och kunnig och att kurskamraternas engagemang var viktigt, vilket upplevdes speciellt av 

de svenska studenterna. Utsagorna under kategorierna: kursens planering och studenternas planering, 

visade att studenternas engagemang hängde på hur kursen var upplagd. Många diskussionstillfällen, 

gärna i mindre grupper, liksom att kunna ställa frågor, var engagerande. De amerikanska studenternas 

engagemang ökade om diskussionsövningarna gav dem ”credits”. När det gällde studenternas 

planering så upplevde de amerikanska studenterna vikten av att vara påläst inför lektionerna för att 

vara engagerade medan de svenska studenterna uttryckte en önskan om tydlighet gällande 

studietakten, för att öka sitt engagemang. Studenternas tankar verkade överlag stämma bra överens 

med det forskningen tidigare redovisat. De fördjupade analyserna visade på en övervikt av 

känslomässigt engagemang och en integrerad reglering av yttre motivationsfaktorer, vilka båda anses 

vara bra för ett kvalitativt lärande. Den integrerade regleringen av yttre motivationsfaktorer ligger 

nämligen nära en inre motivation. De övriga dimensionerna av engagemang, de kognitiva och 

agentiska engagemangen, anses vara viktiga för ett djupare tänkande, t.ex. ett kritiskt tänkande, något 

som inte förekom så frekvent i denna studie. Kanske är detta något att fundera över och något att ta 

hänsyn till när det gäller studier på universitetsnivå. Enligt denna studie verkar det finnas flera 

läraraktiviteter som motiverar och engagerar studenterna på ett bra sätt, men för att få ett kvalitativt 

lärande och ett fördjupat tänkande bör vi skaffa oss bättre kunskap om vad som kan stimulera 

studenters olika dimensioner av engagemang och typ av motivation. Det vi gör idag för att nå ett 

kvalitativt engagemang och motivation inom hälso-och naturvetenskapligt område, oavsett om det är i 

Sverige eller i USA, är bra men kanske inte tillräckligt, även om resultatet från denna studie inte är 

fullt ut generaliserbar.
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Förord 

Som en del av mitt livslånga lärande tog jag för drygt 4 år sedan beslutet att påbörja en masterutbildning i 

pedagogik vid Stockholms universitet. Utbildningen avslutas nu med en uppsats. Val av ämnet för 

uppsatsen har vuxit fram till under dessa 4 år tillsammans med de 24 års erfarenhet som jag har av att 

arbeta som lektor vid högskolan i Halmstad. Jag har de senaste åren undervisat på ett program med 

namnet Biomedicin-inriktning fysisk träning och jag har dessutom varit involverad i 

fysiologiutbildningen av blivande sjuksköterskor. Under min masterutbildning i pedagogik har jag börjat 

fundera på om vi på högskolan verkligen motiverar och engagerar våra naturvetar- och hälsostudenter 

tillräckligt så att de, t.ex., kan börja tänka självständigt och kritiskt. Dessa förmågor är viktiga för alla 

människor och inte minst för studenter för vilka studierna leder till ett yrke där information ständigt 

måste tolkas och värderas. Karakteristiska drag i moderna västerländska samhällen är ju att vård och 

omsorg i mycket stor utsträckning sköts av professionellt utbildad personal inom någon form av 

institution finansierat av stat eller kommun (Qvarsell, 1991). En iakttagelse jag gjort är att många av 

dagens undervisningsformer på högskolan inte engagerar studenterna tillräckligt. För att studenter ska 

kunna tänka kritiskt och självständigt, så måste de vara motiverade till att vara aktiva och engagerade. 

Jag har alltså börjat reflektera över hur den högskolepedagogik som används idag motiverar studenterna 

på rätt sätt. Efter att ha läst Anna Bonneviers avhandling från 2015 fick jag också upp ögonen för vilka 

brister hälsoinriktade utbildningar kan ha. Bonnevier kunde visa på stora brister hos läkarstuderanden på 

termin 8 vad gällde att kunna motivera och argumentera kring varför de svarat som de gjort. Hon kunde 

även visa hur lärare oftast belönade studenter med rätt faktasvar utan att ha avkrävt en reflektion eller ett 

kritiskt, självständigt, förhållningssätt till varför de svarat som de gjort (Bonnevier, 2015). Mitt första 

intresse fokuserades alltså kring motivation och engagemang. Det finns ett nästan oändligt antal artiklar 

som beskriver studentengagemang och vad det är, men jag var intresserad av vad studenter själva ansåg 

och vilka tankar de hade om dagens undervisning. Känner de sig aktiva, engagerade och tycker de att de 

blir motiverade till att vara engagerade? Utan engagemang blir det svårt att träna upp förmågan att tänka 

kritiskt, vilket är en viktig förmåga för att kunna vara en god samhällsmedborgare. För att bättre förstå 

vad som menas med aktiva, engagerade studenter har jag sökt fram och läst ett antal utvalda 

vetenskapliga artiklar och kompletterat detta med två empiriska studier. Den första empiriska studien är 

utförd på en svensk högskola, studie I, och den andra på ett amerikanskt universitet, studie II. Studie II 

utfördes under hösten 2019 då jag var i USA, på Texas Universitet i Austin, tack vare ett stipendium, 

Teaching Sabbatical, som beviljats av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och 

forskning (STINT, 2019). Uppsatsen försöker ta reda på vilka teman och kategorier som framträder i de 

olika intervjuerna, samt vilka dimensioner av engagemang och varianter av motivation som förekom. 

 

Jag vill avsluta med att tacka min ”iblandbo” Gunnar Weber, min handledare, Ulf Olsson, min opponent 

Viktoria Rubin och min examinator Gunnar Karlsson, för alla goda råd som hjälpte mig att slutföra detta 

examensarbete. 
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Inledning 

I Sverige finns det lagar som reglerar högskolors och universitetens agerande. Att vara en aktiv och 

engagerad student är en förutsättning för att lyckas med sina studier och högskolelagen beskriver vilka 

förmågor högskolestudier bör träna studenten i. Det finns alltså riktlinjer i högskolelagen (1992:1434) 

som styr de svenska universitetens ansvar när det gäller studentens lärande, bland annat i första kapitlet, 

8 §: 

 

… Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 

- beredskap att möta förändringar i arbetslivet… (Lag (2009:1037)). 

Vilket förtydligas något i högskoleförordningens (1993:100), examensförordning:   

.. För kandidatexamen skall studenten 

- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt 

att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, 

- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter 

inom givna tidsramar,… 

 

För att klara dessa krav måste vi som arbetar inom högre utbildning se till att studenterna tränar upp sin 

förmåga till att tänka självständigt och kritiskt. Att träna upp sin förmåga att lösa problem kräver 

dessutom ett visst mått av kreativt tänkande. För att få studenterna att börja tänka kritiskt och 

problemlösande måste vi först se till att motivera dem till att engagera och aktivera sig, vilket är en 

förutsättning för det självständiga tänkandet. Det kan tyckas självklart att engagemang och aktivitet i 

undervisningen ger bättre lärande, men vad mer specifikt, menar man när man använder begreppet 

engagemang? Synen på begreppet är värt att studera. Kan det vara så att vissa studenter tycker att de är 

engagerade och aktiva när de går på en föreläsning och lyssnar på vad läraren säger eller krävs det mer 

för att säga att studenten är engagerad? Det är alltså viktigt att utforma högskolepedagogiken så att den 

motiverar studenterna att vara aktiva och engagerade under sin studietid eftersom det främjar 

självständigheten och det kritiska tänkandet. 

I ett utbildningsperspektiv finns det flera positiva effekter av att ha aktiva och engagerade studenter. För 

Coates (2005) är engagerade studenter viktigt för att det leder till hög kvalitet på lärandet medan Graham, 

Tripp, Seawright, & Joeckel, G.L. (2007) beskriver att studenter måste vara aktivt engagerade i 

lärandeprocessen för att lärande ska kunna ske, vilket även återfinns hos John Dewey (1902) som är en 

känd tidig pedagog. Om det är så att oengagerade studenter inte lär sig speciellt mycket eller ger en 

sämre kvalitet så är det enkelt att inse vikten av att ha engagerade studenter. Ett engagemang kan även ge 

andra, positiva effekter. Studenter som inte engagerar sig tenderar nämligen att vara missnöjda och risken 

att de hoppar av sina studier blir större (Krause, 2005). Ett engagemang kan också stödja de studenter 

som inte har studievana eller som kommer från hem där man tidigare inte studerat på högre nivå (Krause, 

2005). Genom sitt engagemang får studenterna en känsla för lärarna och deras institution, det ger dem en 

känsla av samhörighet och tillhörighet som samtidigt ger dem större möjligheter för lärande och 

utveckling (Bensimon, 2009). Om studenterna är engagerade så lär de sig också att se värden ur andras 

perspektiv än deras egna, de blir positiva över att vara en medlem i gruppen som fokuserar på lärande, de 

känner sig bekväma och har förmodligen fått nya vänner. De kan även blir motiverade till att läsa lite 

extra (Rush & Balamoutsou, 2006). Engagemang korrelerar även med praktisk kompetens och förmågan 

att överföra färdigheter. Det ger en kognitiv mognad, självkänsla och en psykosocial utveckling. 
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Engagemanget är kopplat till identiteten, självständigheten och den moraliska, etiska utvecklingen. Det 

ger en högre grad av studentnöjdhet, socialt kapital och kan även bidra till bättre betyg (Walton, 2011). 

Kuh (2003), har visat på betydelsen av högskolepedagogiken. Hans studie pekade bland annat på att det 

betydde mindre vid vilket universitet studenten studerade eller vilken bakgrund studenten hade. Mest 

betydelse, för att lyckas med lärandet, var vad studenten faktiskt gjorde under studierna. För att få ett 

kvalitativt lärande via engagemanget har det visat sig att motivationen till det aktiva beteendet bör vara 

inre motiverat eller om det är yttre motiverat, vara internaliserat hos individen på ett sätt som är snarlikt 

inre motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Studenterna är alltså de som vinner mest på sitt engagemang både lärandemässigt och socialt då detta 

krävs för ett framgångsrikt liv i detta århundrande, speciellt med tanke på den snabba tekniska och 

digitala utvecklingen.  Att ha aktiva och engagerade studenter tycks alltså vara viktigt ur flera perspektiv, 

inte minst i att det ger studenterna bättre självkänsla, de blir mer självständiga och gör dem mer positiva 

till sin utbildning. Studentengagemang har alltså många olika positiva effekter och är en förutsättning för 

lärande, bland annat för att kunna träna förmågan att tänka kritiskt. Att engagemang krävs för att kunna 

tänka kritiskt stöds av en studie utförd av Kim Kyoungna, Sharma, Land, & Furlong, (2013). Studien 

beskriver hur en speciell kursdesign innehållande aktivt lärande signifikant ökade studenternas förmåga 

till kritiskt tänkande. En av de undersökta studenterna I Kyoungas studie uttryckte följande:”… When you 

have to assess `why somethings is important ‘or, `which is important´, that is going to improve your critical 

thinking”. Studien bekräftade alltså att aktiva lärandestrategier stödjer utvecklingen av studenternas 

kritiska tänkande En annan studie visade hur en välorganiserad och tydlig instruktion innehållande 

pedagogik som aktiverade studenterna och som uppmuntrade och motiverade till samarbeten ökade 

studenters kritiska och analytiska förmåga (Strauss & Terenzini, 2007). Det finns också en nyligen 

publicerad studie som beskriver relationen mellan lärande, social- och kognitiv närvaro och kritiskt 

tänkande (Foo & Quek, 2019). Den kognitiva närvaron ger möjlighet till reflektion och kommunikation 

mellan studenter. Det kognitiva engagemanget gör att studenten engagerar sig på ett högre mentalt plan 

när de processar information vilket underlättar kritiskt tänkande. Det är alltså intressant att studera 

studenternas engagemang och vilken typ av engagemang som förekommer. Det finns studier som pekar 

på att universitet och högskolor kan var på väg åt ”fel håll”, bland annat i en studie av Rodgers, (2001) 

som visar att lärarna uttryckt en oro över studenters minskade engagemang, speciellt när det kom till 

närvaro och förberedelser.  

Jag har alltså dragit slutsatsen att det finns ett fortsatt pedagogiskt intresse, även om många studier redan 

har gjorts, i att bättre förstå vad det innebär att vara en aktiv, engagerad student inom hälso- och 

naturvetenskapligt inriktade utbildningar. Vi som arbetar inom högskolan har ju ett tydligt formulerat 

ansvar för att lyckas engagera våra studenter och få dem motiverade till att vara engagerade. 

Bakgrund och tidigare forskning 

För att kunna studera engagemang hos studenter är det viktigt att kunna definiera vad som menas med 

begreppet då det kan tolkas på olika sätt. Intressant för denna studie var att ta reda på vad som skrivits 

om hur undervisning kan motivera studenter till att bli aktiva och engagerade och om insatserna går att 

kontrollera eller mäta.  
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För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar till den teoretiska bakgrunden användes först Google 

schoolar. Första sökningarna gjordes med begreppet ”active students” men resultatet var inte 

tillfredsställande. Det fanns referenser som innehöll aktivt lärande, men de allra flesta av artiklarna 

handlade om fysisk aktivitet eller sexuell aktivitet, åtminstone de första 50 som tittades igenom. Det 

framkom att termen "engaged students" användes mer frekvent än "active students", i alla fall när det 

kom till lärande och pedagogik.  Begreppet "aktivt" tycks inte vara lika brett som begreppet 

"engagemang". För att vara en aktiv student måste du göra något med din kropp, antingen genom att 

använda din arm för att skriva ner något eller använda ditt minne för att memorera eller förstå något som 

du ska lära dig. Du väljer att ha ett aktivt beteende. Engagemang skulle, förutom att man är aktiv, även 

kunna vara att betala en avgift till en hjälporganisation. Eftersom studenterna kommer att få exempel på 

vad som menas med begreppen och då de svenska studenterna kanske bättre förstår begreppet ”aktiva 

studenter” och då de amerikanska studenterna bättre förstår begreppet ”engaged students” så användes 

båda begreppen i de empiriska studierna. I den teoretiska sökningen har ”engaged students” framför allt 

använts. Sökning på termen: "engaged university students" resulterade i 97 artiklar, bland dessa fanns 

flera, för studien, relevanta artiklar. En sökning med orden: engaged student university, utan några 

citattecken lades även till med resultatet 68 700 träffar. En begränsning till år 2016 och senare reducerade 

antalet träffar något. Ett antal artiklar som passade studiens syfte valdes därefter ut. Den teoretiska 

analysmodellen för motivation togs fram genom sökning på Google schoolar och begreppen 

”motivation” and ”Self Determine Theory”. 

Hur definieras begreppet studentengagemang? 

Slår man upp ordet engagemang i en nätbaserad synonymordbok får man följande synonymer: intresse, 

inlevelse, deltagande, medkänsla, inblandning, satsning, ingripande, resursinriktning, anställning, 

förbindelse, överenskommelse; åtagande, uppdrag och motsatsorden är: ointresse och passivitet 

(Synonymordbok, 2019). Så vad menar man egentligen när man använder begreppet engagemang inom 

pedagogiken? Finns det någon enkel och klar definition att utgå ifrån? 

Student engagement literatur review” skriven av Vicki Trowel (2010) diskuterar engagemangets effekter, 

strategier och vilka de kritiska framgångsfaktorerna är för att skapa engagemang. Författaren ger en 

sammanfattad definition, från 74 lästa artiklar, av termen "studentengagemang", och för tydlighetens 

skull ges ett citat, s. 2:  

 
- Student engagement is concerned with the interaction between the time, effort and other relevant 

resources invested by both students and their institutions intended to optimize the student experience and 

enhance the learning outcomes and development of students and the performance, and reputation of the 

institution. 

 

Engagemanget förbättrar läranderesultat, utvecklar studenter och höjer även institutionens rykte. Ett sätt 

att förstå begreppet engagerade studenter är också att definiera motsatsen, det vill säga vad en 

oengagerad student är. Där har Trowler citerat Krause (2005) som dock hellre vill använda begreppet 

”inertia” som betyder ”att inte göra någonting”. Oengagerade studenter är sådana som inte aktivt tar del 

av olika möjligheter till att vara engagerade i lärandet och dess omgivning. De är omotiverade och väljer 

att inte se något behov i att engagera sig i andra människor eller i olika aktiviteter. De tar inte heller vara 

på de möjligheter som öppnas för dem.  

 

https://www.synonymer.se/sv-syn/intresse
https://www.synonymer.se/sv-syn/inlevelse
https://www.synonymer.se/sv-syn/deltagande
https://www.synonymer.se/sv-syn/medkänsla
https://www.synonymer.se/sv-syn/inblandning
https://www.synonymer.se/sv-syn/satsning
https://www.synonymer.se/sv-syn/ingripande
https://www.synonymer.se/sv-syn/anställning
https://www.synonymer.se/sv-syn/förbindelse
https://www.synonymer.se/sv-syn/överenskommelse
https://www.synonymer.se/sv-syn/åtagande
https://www.synonymer.se/sv-syn/uppdrag
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Det finns fler beskrivningar på om vad engagerade studenter är och gör och Trowler tar även upp Coates 

beskrivning, citat Coates (2007, s. 122): 

a broad construct intended to encompass salient academic as well as certain non-academic aspects of the 

student experience”, comprising the following: 

—— active and collaborative learning; 

—— participation in challenging academic activities; 

—— formative communication with academic staff; 

—— involvement in enriching educational experiences; 

—— feeling legitimated and supported by university learning communities 

 

Coats beskrivning är alltså något fylligare och ger en vägledning till de aktiviteter som motiverar 

studenter att engagera sig i.  

Det finns olika dimensioner av engagemang. Trowler (2010) beskriver tre varianter, beteende-, känslo- 

och kognitivt engagemang, dessa beskrivs mer utförligt under avsnittet: Teoretiskt perspektiv. Dessa 

dimensioner, tillsammans med en fjärde from av engagemang, agentiskt engagemang (Reeve & Tseng, 

2011; Sinatra et al., 2015) har använts för analys av studiens empiriska data.  

Det finns alltså ganska tydliga beskrivningar som definierar engagemang och som i stort handlar om den 

tid studenterna lägger på sina studier, hur motiverade, närvarande, intresserade, aktiva och positiva de är 

till olika pedagogiska aktiviteter. Begreppet engagemang kan delas in i olika kategorier från positiva till 

negativa och handlar om samspelet mellan tid, ansträngningar och andra relevanta resurser som 

investerats av både studenter och deras institutioner och som syftar till att optimera studentens 

upplevelse.  

Hur motiveras då studenterna till att vara aktiva och engagerade? Det finns en hel del bra forskning inom 

området som beskriver olika metoder.  

Vad kan göras för att få engagerade studenter? 

Nedan kommer en kort beskrivning av Krauses tio olika principer för att få ökat studentengagemang. 

Principernas innehåll är förkortade och översatta, de återfinns dock i sitt original på sidan 12–14 i 

Krause, 2005. Ett ökat studentengagemang och upprätthållandet av ett intellektuellt sammanhang fås 

genom att man stimulerar till diskussioner och upptäckande, samt genom att ge värde till det akademiska 

arbetet och hålla hög standard, det vill säga, att visa hur viktigt vissa saker är. Läraren kan hålla ögonen 

på subgrupper, till exempel genom att lära känna studenterna och deras olika behov, läraren bör också 

försäkra sig om att hen är tydlig och responsiv genom att kommunicera förväntningar klart och koncist, 

både till institutioner och avdelningar och genom att lyssna på sina studenter. Sociala relationer kan 

främjas, till exempel genom att uppmuntra till problemlösning i grupp samt genom att skapa möjligheter 

för ett samhällsengagemang. Utmaningar bör bekräftas, detta kan göras genom att tala om för studenterna 

att läraren eller institutionen förstår att studier ibland kan vara svårt och samtidigt ge studenterna förslag 

på olika strategier för självhantering av svårigheten. Att ge studenterna vägledning om hur man kan 

planera sin tid och var man kan söka hjälp om man behöver, är positivt för engagemanget. Det är viktigt 

att bedöma studenternas insatser för att bidra till motivationen, genom att ge feedback och uppmuntra till 

själv- och kamratbedömning. Man bör vara försiktig att hänvisa för mycket till material online, eftersom 

personlig kontakt med lärare och kurskamrater är väsentligt när det kommer till ökat engagemang. 

Slutligen anser Krause (2005) att det är bra att se över hur just det specifika ämne som läraren undervisar 
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kan hanteras, när det kommer till studenternas engagemang. Dessa principer är tydliga och något att ha 

med sig vid en analys av studenternas intervjusvar. 

Den akademiska personalen spelar en viktig roll för studentengagemanget, deras beteenden och attityder 

verkar ha en dramatisk effekt på studenternas lärande och engagemang, se citat ur Umbach and 

Wawrzynski (2005, s. 173): 

 
- Our findings suggest that faculty do matter. The educational context created by faculty behaviours and 

attitudes has a dramatic effect on student learning and engagement. Institutions where faculty create an 

environment that emphasizes effective educational practices have students who are active participants in 

their learning and perceive greater gains from their undergraduate experience. 

 

Lärarnas och institutionernas inställning har alltså en betydelsefull effekt på studenternas aktivitet och 

engagemang. Frågan blir då om detta är tillräckligt uppmärksammat av högskolor och universitet?  Hur 

ser våra studenter på detta? Finns det andra saker än lärarens pedagogik som kan uppmuntra till 

engagemang? Ja, enligt Hu & Kuh (2002) kan även annan akademisk personal än undervisande lärare 

kommunicera höga förväntningar, eftersom även det kommer att bidra till ett ökat studentengagemang. 

Institutionerna bör bidra med möjligheter för studenter att delta i forskning, internationalisering och 

seminarier (Markwell, 2007; Kuh, 2009). I Sverige är det vanligast att studenterna möter forskning först 

på magister- eller mastersnivå. På Texas Universitetet i Austin tänker de annorlunda, där används 

modellen Freshmen Researche Initiative (FRI). Denna modell går ut på att sätta nybörjarstudenterna på 

olika pågående forskningsprojekt redan första terminen (Texas University at Austin, 2018). All 

akademisk personal kan visa solidaritet, hospitalet och kunnighet mot studenterna. De kan hjälpa till så 

att studenterna kan ta makten över sitt eget lärande och sin utveckling samt göra studenterna medvetna 

om i vilken miljö personalen och lärarna arbetar, och vilka ansvar dessa personer har för frågor och 

examination (Mann, 2001). 

Ytterligare saker som framkommit i litteraturen är att man kan uppmuntra till interaktion mellan 

studenter även i större klasser. Att ha tid till återkoppling är viktigt, liksom att få studenterna att förstå 

fundamentala principer. Som lärare kan det också vara bra om man stödjer studenters vilja till kunskap 

utöver kursmålen (Markwell’s, 2007).  Även studenterna måste förstås ta sitt ansvar. Kuh (2003) 

beskriver i en av sina artiklar att studenten måste vara beredda att investera både tid och rätt sorts arbete. 

Det ska vara ett kvalitativt arbete, som att reflektera eller kommunicera. 

Två författare, Paula Baron och Lillian Corbin (Rodgers, 2001), nämner att det finns en trend bland 

Australienska studenter att engagera sig mindre men att staten och universiteten tycker att engagemang är 

signifikant och önskvärt. Författarna anser att ansträngningarna från universiteten är fragmentariska och 

att det inte finns en klar och gemensam förståelse för vad vi menar med studentengagemang. Paula och 

Lillian efterfrågar en mer holistisk och genomtänkt närmande vilken definierar vad en engagerad student 

är. Studentengagemang kan dock inte bara vara på lärarnivå, på en speciell skola, eller på en särskild 

fakultet, utan bör antas holistiskt med ett ”whole-of-university” närmande. Författarna pekar på att det 

finns ett överflöd av definitioner på vad en engagerad student är, där vissa universitet drar paralleller 

mellan engagemang och närvaro. Australiens”Concil for Edicational Research” definerar engagement 

som ” -students’ involvement in activities and conditions that are linked with high-quality learning.”  Att 

bara vara närvarande bör inte räknas in i begreppet engagerad även om alla studenter som är engagerade 

också kommer att närvara vid de olika undervisningsmomenten. Författarna ifrågasätter effektiviteten av 

olika initiativ för att få engagerade studenter. De nämner en studie i England som undrar över om 

institutionerna har en klar bild över deras insatser (Little et al, 2009). En studie gjord i USA (Harper and 
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Quaye, 2009) kritiserar den ”carelessness” med vilken frågan om engagemang behandlas och de pekar på 

att en storlek inte passar alla. Författarna avslutar med att föreslå att universiteten bör fundera på hur 

initiativ till engagemang och universitetets mission, går hand i hand. Universiteten bör ha en fokuserad 

hållning och inte bara ge ett ”smörgåsbord” av studentaktiviteter. De bör analysera omgivningen på 

campus och lyssna noga på olika studenter och personal (Baron & Corbin, 2012). Även om de ovan 

redovisade studierna har några år på nacken visar de att mer forskningen om ämnet engagerade studenter 

är intressant och viktigt. Där finns också ett intresse att höra mer om vad studenterna själva anser om 

engagemang som studentföreteelse, inte minst från Vicki Trowler (2010) som avslutade sin Review 

artikel med 

-While most of the literature discussed – or assumed – the benefits of student engagement, a striking 

absence was the student voice in the literature on student engagement. Instead, literature was written 

about students for managers, policy makers, researchers, funders or teachers, with occasional briefing 

guides for student leaders, by other managers, policy makers, researchers or teachers. Where student 

voices appeared, it was as data in the form of quotes to illustrate arguments being made by others about 

them. 

 Trowler tillägger, som rekommendation för fortsatta studier: 

-exploration of the concept of ‘student engagement’ from the student perspective, including 

problematizing the student role and identity in changing contexts… 

För att öka studenters engagemang kan man använda ett ”kreativt utrymme” där själva utformningen av 

undervisning och salar gör att studenter och lärare är mer flexibla under själva lärandet. Datorer, 

skrivtavlor, ståbord, utemiljöer mm används. Ett mer okonventionellt sätt att lära gav mer inspiration och 

glädje enligt en studie av Maja Jankowska vid ”University of Bedfordshire” (Jankowska & Atlay, 2008). 

Boken: Framtidens lärandemiljöer (SUHF, 2016 a) tar även den upp hur man kan tänka sig utforma 

undervisningslokaler för ett aktivt lärande. Den egna erfarenheten är dock att det finns förväntningar, 

både av lärare och studenter, att undervisning i högre utbildning ska ske i stora gradängsalar med fasta, 

mot ett podium, framåtvända bänkrader.  

Engagemang handlar alltså om att studenterna ska motiveras till att investera tid och arbete under sina 

studier, de bör också kommunicera och ta ansvar, bli självständiga. Det finns en mängd metoder och råd 

som kan hjälpa till att få studenter aktiva och engagerade, dessa handlar i stort om att se till att studenten 

blir sedd, till exempel genom uppmuntran och rimliga krav. Detta behöver inte bara vara lärarens ansvar 

utan det kan gälla all akademisk personal.  

Hur kan vi då vara säkra på att vi lyckas motivera studenterna att vara engagerade? Eftersom det 

framkommit att det är viktigt med studentengagemang kunde det bra att få ett mått på hur väl 

utbildningen lyckas med detta, men går det överhuvudtaget att mäta på ett tillförlitligt sätt?  

Går det att mäta studentengagemang?  

Historiskt i Nordamerika och Australasia har termen ”student engagement” behandlat frågan om hur 

involverade studenterna är och man mäter detta genom olika årliga stora nationella undersökningar: 

NSSE, National Survey of Student Engagement "(USA och Kanada) ( McCormick , Gonyea  &  Kinzie , 

2013) och AUSSE, Australasian Survey of Student Engagement (Australien och Nya Zeeland) (Coate, 

2010). Undersökningarna baseras på fem aspekter: aktivt och samarbetande lärande, deltagande i 

utmanande akademiska aktiviteter, formativ kommunikation med akademisk personal, engagemang i 

berikande utbildningsupplevelser och känsla, legitimerad och stödd av universitetslärande samhällen. 

Kända pedagoger som George Kuh och Hamish Coates är medlemmar i de organisationer som har 

https://www.tandfonline.com/author/McCormick%2C+Alexander+C
https://www.tandfonline.com/author/Gonyea%2C+Robert+M
https://www.tandfonline.com/author/Kinzie%2C+Jillian
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utarbetat och implementerat dessa nationella undersökningar. Undersökningar finns också i Europa, i 

linje med Bolognaprojekten finns det "Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska 

högre utbildningsområdet (ESG, 2015), vilket inkluderar studentengagemang. I Sverige, som inte 

använder nationella undersökningar för att mäta studentengagemang, kan studenternas engagemang 

mätas genom att granska kursbedömningar, genom feedback till lärare, eller i sammanhang där studenter 

medverkar i olika styrelser inom högskola och universitet.  I Sverige har vi också en myndighet, 

universitetskanslersämbetet (UKÄ), som utvärderar våra utbildningar. Deras utvärderingar fokuserar 

dock inte specifikt på studentengagemang (UKÄ, 2017). Slutsatsen är att det alltså går att mäta 

studentengagemang på några olika sätt. 

Teoretiska perspektiv 

Engagemang handlar om den tid studenterna lägger på sina studier och hur motiverade, närvarande, 

intresserade, aktiva och positiva de är till olika pedagogiska moment. Det finns olika varianter av 

engagemang vilka kan användas för att göra en djupare analys gällande detta begrepp. För att få studenter 

att engagera sig krävs även att de är motiverade att uppvisa detta beteende. Det var därför även intressant 

att försöka analysera de teman och kategorier som framkom utifrån ett motivationsperspektiv.  För att 

fördjupa analysen, i avsikt att försöka få fram ett motivationsmönster, utfördes därför en resultatanalys 

utifrån ”self determination theory” (SDT) översatt till självbestämmande teorin (Deci, Vallerand, Pelltier 

& Ryan, 1991; Ryan & Deci, 2000). 

Engagemang. 

Enligt Vicki Trowler så är engagemang något mer än att bara vara involverad och närvarande. Ett äkta 

engagemang kräver både känsla och logik liksom någon form av aktivitet, ett agerande med känsla. 

Engagemang i en undervisningssituation är ett svar på de omständigheter som råder och som påverkas av 

lärarna och olika instruktioner. Detta ger effekter på studenternas beteenden och känslor och kan ses som 

en dynamisk student-lärarinteraktion, eftersom lärarnas engagemang och motivation också påverkas av 

studenternas beteenden. Det finns tre olika dimensioner av engagemang och dimensionerna har både en 

positiv och negativ sida. Ett positivt beteendeengagemang innebär att studenten deltar entusiastiskt 

medan ett negativt beteendeengagemang är när studenten bojkottar eller stör lektionen. Vid ett positivt 

känslomässigt engagemang kommer studenten att visa intresse medan en bortstötning visar på ett 

negativt känsloengagemang. Vid ett kognitivt engagemang kommer studenten att ta till sig uppgifterna 

eller till och mer göra mer än vad som krävs medan ett negativt kognitivt engagemang visas genom att 

studenten försöker undvika eller omtolka uppgiften den fått. En student som varken är positivt eller 

negativt engagerad kommer att strunta i att gå på lektionerna, visa tecken på att vara uttråkad och 

kommer inte att lämna in uppgifter i tid, eller verkar frånvarande under undervisningen (Trowler, 2010). 

Trowler beskriver alltså tre dimensioner av engagemang men det finns även, enligt Reeve et al. (2011) 

och Sinatra et al. (2015), en fjärde dimension. Denna fjärde dimension kallas för agentiskt engagemang. 

Agentiskt engagemang handlar om att studenten är med och bidrar till processer som lärandet innebär. 

Studenten är proaktiv och försöker personalisera och vidga området som ska läras in. De ställer frågor, 

ger förslag och visar på vilja att diskutera vad de tänker, och om vilka intressen de har. Utifrån dessa 
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teorier kan man ställa upp de fyra dimensionerna av engagemang och koppla dessa till studentens 

beteende, ett beteende som kan tolkas utifrån intervjusvaren: 

• Beteendeengagemang: den första dimensionen är när studenterna beter sig enligt normerna, de 

närvarar och är involverade.  

• Känslomässigt engagemang: den andra dimensionen, är när studenten visar ett intresse, en 

nöjdhet och visar en känsla av tillhörighet.  

• Kognitivt engagemang: den tredje dimensionen, är när studenten investerar i sitt lärande, 

studenten försöker lära sig mer än det begärda och gillar utmaningar.  

• Agentiskt engagemang: den fjärde formen är när studenten handlar av egen kraft. 

 

En analys utifrån olika dimensioner av engagemang hjälper till att fördjupa förståelsen för fenomenet. En 

artikel av Nick Zepke och Linda Leach (2010) visar en sammanställning av 93 studier från 10 länder, om 

vilka perspektiv som är viktiga vid studentengagemang. De fyra olika perspektiven som framkom var 

studentens motivation, transaktioner mellan lärare och studenter, institutionens support samt 

engagemanget för ett aktivt samhällsmedborgarskap. Ett av perspektiven var alltså studentens motivation 

och det var därför relevant att även göra en teoretisk analys utifrån ett motivationsperspektiv.  

Motivation. 

Att vara motiverad innebär att en person antar ett positivt beteende som ligger i linje med det som ska 

utföras, energi för aktiviteten finns. Slår man upp begreppet i National Encyklopedin (NE, 2019) hittar 

man följande beskrivning: 

-motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför 

vi gör vissa saker snarare än andra. De behövs för att vi ska förstå det faktum att organismer konsekvent 

strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden. Motivationskällan kan antingen förläggas 

inom personen eller organismen, som i instinkts- eller drivkraftsteorier, eller i yttervärlden, som i s.k. 

incentivteori. 

Motivation som fenomen är inte enhetlig, människor har olika typer av motivation och även olika stor 

motivation. De underliggande attityderna och målen, som ger upphov till det positiva beteendet och 

aktivitet, avgör vilken typ av motivation som individen har. Självbestämmande teorin (SDT) utgår från 

två grundläggande varianter av motivation, ”extrinsic” och ”intrinsic”, inre och yttre motivation. Vid en 

inre motivation aktiveras individen av det egna intresset eller nöjet medan en yttre motivation aktiverar 

individen för att aktiviteten leder till ett speciellt utfall (Ryan et al., 2000). 

Inre motivation 

Ryan et al. (2000), definierar inre motivation enligt följande:  

 
the doing of an activity for its inherent satisfactions rather than for some separable consequence. When 

intrinsically motivated a person is moved to act for the fun or challenge entailed rather than because of 

external prods, pressures, or rewards”.  

Den inre motivationen kan väckas av nyfikenhet, känslan av att kunna klara uppgiften, sk ”self-efficacy” 

och viljan att lära sig nya saker via utmaningar. Self-efficacy är enligt Albert Bandura (1986) en individs 

tilltro till sin egen förmåga att utföra att speciellt beteende i en specifik situation. Inre motivation regleras 

uteslutande av individen själv och bidrar då till ett visst beteende.  Inre motivation har man förstått är en 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/motiv
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viktig del i studenters utbildning eftersom det finns studier som visar på att en inre motivation ger lärande 

av högre kvalitet, kreativitet och ett meningsfullt kognitivt engagemang (Walker, Greene & Mansell, 

2006; Vansteenkiste, Sierens, Soenes, Luyckx & Lens, 2009).  En lärare kan via sitt agerande 

upprätthålla studenters inre motivation genom att känna till studenternas intressen och 

motivationsfaktorer (Deci et al., 1991; Black & Allen, 2018).  

Yttre motivation  

Yttre motivation är förstås även det viktigt eftersom många beteenden vuxna människor uppvisar, inte 

alltid uppkommer tack vare en inre motivation, allt man gör är inte roligt. Aktivitet som styrs av yttre 

motivation utförs i stället för att det bidrar till att uppnå vissa mål (Ryan et al., 2000). Yttre motivation är 

alltså mindre intressestyrd och mer instrumental och kan bestå av lockelser eller hot. Yttre 

motivationsfaktorer kan vara att relatera till andra, att andra ser nyttan av ett beteende eller att få 

återkoppling på en uppgift. Mycket av undervisningen innehåller naturligt flera olika yttre 

motivationsfaktorer. Tidigare, under tidigt 80-tal och bakåt, har man ansett att ett beteende som uppstår 

av yttre motivationsfaktorer inte regleras av individen själv, d.v.s. motivationen är inte självbestämd, 

utan är snarare kontrollerad utifrån.  Enligt ”self-determination theory” stämmer dock detta inte fullt ut, 

vilket gör det möjligt att även genom yttre motivation, få till ett kvalitativt lärande (Deci et al., 1991, 

Ryan et al., 2000).  

Självbestämmandeteorin (SDT) 

Self-determination theory (SDT) är teori som försöker förklara människans beteenden kopplat till 

motivation och som grundar sig på argumentet att yttre motivation kan internaliseras i individen, 

beteendet kan alltså då, trots en yttre motivation, vara internaliserat och självbestämt (Deci et al., 1985, 

Ryan et al., 2000).  

När ett beteende bestäms av individen själv upplever personen att orsak och verkan kommer inifrån 

medan när den är kontrollerad så är känslan att kausaliteten är styrd utifrån. Både det självbestämda 

beteendet och det kontrollerade beteendet är motiverade eller avsiktliga men regleringen av dessa sker på 

två helt olika sätt. Kvalitén på det som uttrycks och de beteenden som formas är därför också olika.  

De flesta teorier om motivation fokuserar på mål eller utfall och på de hjälpmedel som leder till ett 

önskat resultat. Dessa teorier handlar om processer som styr beteenden mot önskade resultat men de 

behandlar inte frågan om varför vissa resultat är önskansvärda. De saknar alltså beskrivningar om vad 

som aktiverar ett visst beteende. SDT adresserar aktivitetsfrågan genom att fastslå att det finns 

fundamentala psykologiska behov som är nedärvt hos människan. Enligt SDT påverkas individens 

självbestämmande av i vilken utsträckning en persons grundläggande behov av kompetens, autonomi och 

relation uppfylls eller tillfredsställs. Kompetens återspeglar hur en person känner att hen har tillräcklig 

förmåga att utföra aktiviteten. Autonomi representerar i sin tur en persons behov att vara upphovsmannen 

till hens beteende, för att kunna kontrollera det beteendet. Relation syftar till en persons känsla av 

säkerhet och tillhörighet till andra. Om dessa behov av autonomi, kompetens och relationer uppfylls så 

har de har en positiv effekt på en individs välbefinnande och motivationsnivå.  (Deci et al., 2000; Ryan et 

al., 2008). Enkelt uttryckt kommer motivation, beteende och utveckling att maximeras inom de sociala 

sammanhang som ger människor möjlighet att tillfredsställa sina grundläggande psykologiska behov för 

kompetens, relationer och autonomi. Möjligheterna att tillgodose något av dessa tre behov bidrar alltså 

till människors motivation. Viktigt att komma ihåg är dock att möjligheten att tillfredsställa sitt behov av 

autonomi är helt nödvändigt för att människor ska vara självbestämmande snarare än kontrollerad. I 

självbestämningsteorin (SDT), ses internalisering som en motiverad process. Den utgår ifrån att 
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människor i sig är motiverade (av de tre grundläggande behoven) för att internalisera och integrera 

ointressanta aktiviteter som är användbara för att effektiv kunna fungera i den sociala världen och att 

effektiviteten i internaliseringsprocessen är en funktion av den sociala kontexten (Ryan et al., 2000). 

SDT grundar sig på att det finns fyra regleringsvarianter av internaliseringsprocessen då yttre motivation 

ger upphov till ett visst beteende. De två första varianterna har karaktären att vara mer kontrollerade 

medan de två sista regleringsvarianterna tenderar att vara mer självbestämmande och för lärandesyfte 

alltså bättre varianter (Ryan et al., 2000). 

 

• Extern reglering, så som betyg eller undvikande av straff, kan motivera till ett beteende och är 

den minst självbestämmande formen av yttre motivation.  

 

• Att ta till sig men inte acceptera en reglering som sin egen är basen för introducerad 

(introjected) reglering. En sådan reglering involverar regler eller krav på ett visst beteende och 

stärks av hotade sanktioner (t.ex. skuld) eller utlovade belöningar. Introducerad reglering, även 

om det är inom personen, är inte en del av det integrerade jaget. Introducerad reglering liknar 

mer extern kontroll än självbestämmande former av reglering eftersom det inte helt och hållet är 

individens eget sanna val. 

 

• Identifierad reglering uppstår när personen har börjat uppskatta beteendet och när hen har 

identifierat och accepterat regleringsprocessen. När denna identifikation sker har 

regleringsprocessen mer kommit att bli en del av det egna jaget vilket gör att personen utför 

aktiviteten mer villigt. Denna typ av reglering är mer autonom och självbestämmande. Ett 

exempel skulle vara en student som villigt gör extra arbete i matematik eftersom studenten anser 

att det är viktigt för att fortsätta att lyckas med matematik. Motivationsfaktorn kommer utifrån 

eftersom aktiviteten utförs främst på grund av dess användbarhet eller instrumentalitet för målet 

att förbättra sina matematikkunskaper, snarare än för att det är intressant. Ändå är beteendet 

relativt självbestämt eftersom studenten gör det villigt, av personliga skäl, snarare än utifrån 

externa påtryckningar. 

 

• Integrerad reglering är den form av reglering som är fullt integrerad med den egna känslan, 

identifikationerna assimileras med individens andra värden, behov och identiteter. Beteenden 

som regleras av en integrerad process är fullt ut självbestämmande och syns primärt hos vuxna 

individer.  Integrerad reglering har likheter med inre motivation eftersom båda är former av 

autonom självreglering. Följaktligen kan kvalitéer som är associerade till inre motiverat 

beteende, så som att göra saker villigt, vara kreativ och uppvisa konceptuell eller intuitiv 

förståelse, användas som objektiva markörer i vilken utsträckning en yttre reglering har 

integrerats fullt ut. Det finns dock skillnader, inre motivation karakteriseras av ett intresse av 

själva aktiviteten medan integrerad reglering karakteriseras av att aktiviteten är viktig för det 

värde den skapar för individen.  

 

För att få en något fördjupad analys var det intressant att analysera intervjuresultaten utifrån SDT.  

Kanske visar studenternas kommentarer på yttre motivationsfaktorer som skulle kunna underlätta den 

självbestämmande formen av internalisering.  Finns det kommentarer som pekar mot motivationsfaktorer 

som är helt och hållet externa och kontrollerade? Det är också av intresse att se om det finns något i 

resultatet som tyder på att en inre motivation styrt studentens beteende. Analysen har dels gjorts utifrån 

de grundläggande behoven av kompetens, autonomi och relation dels utifrån en skala som antyder vilken 

form av reglering av yttre kompetens, utsagorna visar på. Tecken på uttryckt kompetens och relation 

analyserades genom att se om utsagorna innehöll:  
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• Autonomi: att vara upphovsmannen till det egna beteendet, att själv kontrollera beteendet 

• Kompetens: att ha en förmåga att utföra aktiviteten.   

• Relation: att känna säkerhet och tillhörighet till andra.  

 

Om dessa behov av autonomi, kompetens och relationer uppfylls så har de har en positiv effekt på en 

individs välbefinnande och motivationsnivå. Analysen har genomförts med stöd av en version av ”the 

Academic Self-Regulating Scale (Ryan et al., 1989; Vansteenkiste, et al., 2009) enligt följande fyra 

alternativa uttryck per reglering: 

 

• Extern reglering: att antas att det ska göra, att förväntas göra något, att tvingas göra något, att 

göra något för att det är obligatoriskt. 

• Introducerad reglering: att få andra tycka jag är smart, att känna skuld, att skämmas, att vara en 

god student. 

• Identifierad reglering: att lära sig nya saker, att det är personligt viktigt, att det är ett 

meningsfullt val, att det är ett viktigt livsmål. 

• Integrerad reglering: att det är av högt intresse, att det är kul, att det är en njutning, att det är 

spännande. 

 

Samt utsagor som pekar på ren inre motivation. 

 

• Inre motivation: att det är roligt eller utmanande, lära sig nya saker genom att anta utmaningar 

(utan yttre stöd, tryck eller belöningar). 

Syfte 

Det övergripande syftet med den här masteruppsatsen var att öka förståelsen för hur studenter på en 

svensk högskola och ett amerikanskt universitet, upplever sig engagerade och aktiva i sina studier.  

Frågeställningar 

• Vad upplever en grupp svenska studenter inom naturvetenskap och hälsa om vad som påverkar 

deras aktivitet och engagemang?  

• Vad upplever en grupp amerikanska studenter inom naturvetenskap och hälsa om vad som 

påverkar deras aktivitet och engagemang? 

• Vilka varianter av engagemang framträder i analysen av studenternas svar? 

• Vilka regleringsmönster av inre och yttre motivationsfaktorer framträder i analysen av 

studenternas svar?  

Analyser av varianter av engagemang och typ av motivation ses som hjälpmedel för att fördjupa 

förståelsen och för att kunna upptäcka eventuella mönster. Målet med den ökade förståelsen är att den 

ska kunna användas för reflektion om hur högskolepedagogiken fungerar, när det kommer till 

naturvetenskapliga och hälsoinriktade utbildningar. Förhoppning är att det, om vi anpassar vår 

högskolepedagogik, ger oss mer aktiva, engagerade hälso- och naturvetenskapligt utbildade studenter. 



18 

 

Metod 

För att få fram studenternas egna upplevelser i form av utsagor, d.v.s. verbal information, krävdes någon 

typ av kvalitativ design. Målet var att få berättelser och subjektiva uppfattningar i en någorlunda rik 

omfattning. Att formulera relevanta enkätfrågor som besvaras och som skulle gett kvantitativ information 

var därför inget alternativ för detta syfte. En kvalitativ design gav också möjligheter till studier av 

studenternas mening i det sociala sammanhang och kontext de befann sig i, vilket stöttade syftet. Studien 

syftade alltså till att få fram upplevelser utifrån ett induktivt förhållningssätt. För att få tillgång till 

studenterna på ett effektivt sätt genomfördes, så kallat, bekvämlighetsurval (Eliasson, 2013, s. 50) även 

kallat ”typical case sampling” (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s.157). Urvalsmetoden ansågs inte 

påverka resultatet eftersom resultatet inte skulle generaliseras utan mer ses som en beskrivning av de 

specifika studenternas uppfattning om ämnet.  För att samla in data valdes semistrukturerade intervjuer 

som metod. Denna insamlingsmetod valdes eftersom det gav respondenterna möjlighet att formulera sina 

egna beskrivningar.  Detta val gav även möjligheten att formulera frågeområden, i form av en 

intervjuguide och även möjligheten till ett mer naturligt samtal. Frågorna kunde hållas mer öppna, 

respondenternas svar kunde följas upp och uppmuntran kunde, vid behov, ges. För att undvika att 

intervjusituationen skulle kännas besvärande och därmed inte ge det önskvärda fylliga resultatet, 

genomfördes intervjuerna gruppvis, i så kallade fokusgrupper.  

Syftet med att använda fokusgrupper inom beteendevetenskaplig forskning är att samla in kvalitativa 

data. Metoden fungerar när man ska studera attityder, värderingar och fenomen som uppstår i sociala 

interaktioner. Deltagarnas hämningar kan släppa i ett tillåtande gruppklimat. När en deltagare börjar att 

prata, inspireras de andra att också berätta. Med hjälp av de andras berättelser kan deltagarna erinra sig 

saker som de glömt ta upp. Fokusgruppintervjun utgör ett unikt tillfälle att få fram skillnader i åsikter och 

attityder utan styrande sätt från intervjuaren. I FOG-rapporten av Ingrid Hylander (Hylander, 2001, s. 6) 

står följande: 

Gemensamt för de flesta definitioner av fokusgrupper är att: (a) Syftet är att samla in kvalitativa data. (b) 

Gruppen består av människor med något gemensamt. (c) Deltagarna diskuterar utifrån ett specifikt 

fokus. Utgångspunkten för en fokusgrupp är alltid detta gemensamma fokus som kan vara en film eller 

en upplevelse, men också ett scenario, ett begrepp, eller ett fantasitema  

 

En fokusgrupp består av en homogen grupp av upp till 6 studenter (McLafferty, 2004), en 

rekommendation som följdes, förutom i ett fall där endast en amerikansk student medverkade i intervjun. 

Tanken med valet av fokusgruppsintervjuer var att studenterna skulle få stöd av varandra och våga 

uttrycka sina tankar, men även att inspireras sina kurskamrater. Fokusgruppsintervjuer har också 

fördelarna att de är tids- och kostnadseffektiva (Cohen et al., 2011, s. 436). Intervjuerna spelades in med 

hjälp av en digital diktafon och transkriberades både manuellt och digitalt. För att få en systematisk 

överblick över resultaten delades utsagorna in under olika teman och kategorier, med stöd av en så kallad 

tematisk analys, vilka nedtecknades (Braun & Clarke, 2006; Vasismoradi, Jones, Turunen & Snelgrove, 

2016). Resultatet under olika teman analyserades sedan utifrån teorier om engagemang och utifrån en 

motivationsteori som handlar om självbestämmande reglering av ett beteende (SDT), se teoretiskt 

perspektiv, se sidan 15.  
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Datainsamling 

Då syftet med studien var att samla tankar och åsikter från universitetsstuderande för att öka kunskapen 

om vad en grupp amerikanska studenter och svenska studenter, inom naturvetenskap och hälsa, upplever 

om vad som påverkar deras aktivitet och engagemang, utfördes, som tidigare nämnts, en 

semistrukturerad intervju. Frågorna utgick från följande formuleringar: 

 -Vad är det som kan underlätta att vara aktiv i ditt eget pluggande? -Vad gör dig som student aktiv och 

engagerad utanför skolan? -Vad i skolan kan underlätta för er att vara aktiva och engagerade? -What do 

you think is an active and engaged student?  -Give an example when you felt you were engaged.  

Frågorna följdes upp med lämpliga kommentarer beroende på vad studenterna svarade. Intervjuerna, som 

varade mellan 30 – 45 minuter, spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades. 

Ljudinspelningarna förvarades på en separat diktafon och de skriftliga transkriptionerna förvarades i 

datorn utan någon koppling till studenternas namn. Det sattes en beteckning (till exempel S1, S2) för 

varje student som gav sin kommentar, men utan nyckel till vem denna person var. Ljudfilerna och 

transkriptionerna kommer efter uppsatsens godkännande att behandlas enlig Stockholm universitets och 

den pedagogiska institutionens riktlinjer.  

Urval. 

Intervjuer på högskolan i Halmstad, Sverige. Studie I. 

Studenterna som valdes ut för studien gick samtliga på en högskolekurs i mikrobiologi vid högskolan i 

Halmstad. Studenterna blev ombedda att delta i studien när kursen började, detta för att ge studenterna tid 

till att reflektera över sitt deltagande. Det var främst tre anledningar till valet av dessa studenter. De var 

lätta att nå, gruppen bestod av både kvinnor och män och de hade olika erfarenheter från sina tidigare 

studier. Mikrobiologikursen innehöll studenter som följde tre olika program: lärarstudenter (n = 4), 

miljövetenskapliga studenter (n = 6) och biomedicinska studenter (n = 7). De hade också studerat olika 

långt på sina respektive program. Tre var inne på sin sjätte termin, de studerade på 

ämneslärarutbildningen för gymnasieskolan - Naturvetenskap - Engelska eller Matematik, 300 

högskolepoäng, sex var inne på sin fjärde termin och de läste på miljövetenskapsprogrammet, 180 

högskolepoäng och sju studenter var inne på sin andra termin på programmet Biomedicin – inriktning 

fysisk träning, 180 hp. Alla 17 studenter var inbjudna att delta, och alla, förutom en som var för sent till 

klassen, accepterade inbjudan. Eftersom jag var examinator för studenterna på mikrobiologikursen 

undveks bias genom att fokusgruppsintervjuerna genomfördes av en kollega, som är en erfaren 

intervjuare, certifierad psykolog och lektor. Hon ansågs uppfylla kraven gällande validitet & reliabilitet 

listade i Cohen et al. (2011, s. 207). Studenterna placerades i en fokusgrupp utefter vilket program de 

följde, personerna i en fokusgrupp gick alltså samma utbildningsprogram. Biomedicinstudenterna 

delades upp i två grupper eftersom de var fler än sex stycken. Alla 16 studenter som gick med på att delta 

i studien undertecknade ett informerat samtycke, se ett exempel i bilaga 1. Studenterna fick ingen 

ersättning för sitt deltagande.  

 

Intervjuer på Texas Universitetet i Austin, USA. Studie II. 

En klass på 12 stycken collegestudenter på sitt fjärde år valdes ut för att vara med i studie II. 

Studentgruppen valdes för att de följde en kurs där syftet var att få dem att vara engagerade för att kunna 
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tänka logiskt och kritiskt, kursen hette Experimental Physiology. Studentgruppen bestod av både kvinnor 

och män. Alla 12 tackade ja till att bli intervjuade. Studenterna fick själva välja tid för intervjun vilket 

resulterade i att fem olika grupper, med olika antal studenter i, bildades. Tre grupper innehöll tre 

deltagare, en grupp innehöll två studenter och en student intervjuades ensam. Eftersom studenterna i 

USA inte läser program, så var det av vikt att veta deras huvudområde och intresse. Studenterna fick 

därför, innan intervjuerna startade, svara på två frågor. Vilket ämne de läste som huvudämne, ”major” 

och vad de ville göra efter dessa fyra college-år. Elva studenter läste biologi som sitt huvudämne och en 

student hade biokemi som främsta ämne. Nio av studenterna ville fortsätta att läsa till läkare, en ville 

försöka komma in på tandläkarlinjen och de övriga två ville jobba efter sina studier. Intervjuerna som tog 

mellan 30–45 minuter innehöll ovan beskrivna frågor och genomfördes av mig. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en bordsdiktafon. Studenterna erhöll några ”credits” i pågående kurs, för deras medverkan. 

Studenterna informerades även om studiens syfte och de fick skriva på ett informerat samtycke, se ett 

exempel i bilaga 2. Innan intervjuerna kunde bli av hade ett etiskt tillstånd sökts och beviljats av 

universitetet, av den instans som kallads IRB (Institutional Review Board), se bilaga 3.  

 

Dataanalys 

Transkriptionerna utfördes både manuellt och digitalt eftersom ljudet på de inspelade intervjuerna var 

tillräckligt bra. Alla intervjuer transkriberades manuellt i studie I medan transkriptionerna av studie II 

utfördes digitalt. För att kontrollera transkriptionernas noggrannhet utfördes dock även manuella 

transkriptioner av de två första intervjuerna i studie II. Varje intervju lyssnades först igenom vilket gav 

en helhetsbild av materialet. Vid genomläsningen av transkriptionerna kunde delar som inte berörde 

syftet plockas bort. Ett exempel på detta var när studenterna beskrev på vilken fysisk plats de mest satt 

och studerade. De empiriska undersökningarna utgick alltså från kvalitativa data, vilka analyserades 

induktivt och beskrivande (Åsberg, 2001). Den analytiska proceduren följde de sex faserna av tematisk 

analys som beskrivits av Braun & Clarke (2006). Första fasen var att få bekantskap med 

transkriptionstexten genom att texten genomlästes flera gånger. Under genomläsningen, som en andra 

fas, gjordes anteckningar av logiska preliminära kategorier/uttalanden/citat.  Under tredje fasen samlades 

kategorierna ihop och olika övergripande teman, som kunde passa in på dessa kategorier, skapades. Som 

en fjärde fas kontrollerades de olika teman mot första fasens anteckningar. Därefter definierades 

potentiella datadrivna och mer abstrakta teman för de olika kategorierna. Som en sista fas bollades 

teman, kategorier och citat under några veckor tills de fastslogs. Understrykningar och kommentarer 

gjordes i marginalerna och efter att en överblick över kommentarerna erhållits formulerades korta 

meningar, så kallade kategorier. Efter att ha låtit materialet ”vila” i några dagar lästes och justerades 

kategorierna något.  Kategorierna samlades under olika tema där de testades tills de ansågs stämma 

överens med insamlade data. Analysen var textnära, empirinära, på ett induktivt sätt, det vill säga, inga 

djupare eller bakomliggande tolkningar utfördes av det som sades eller uttrycktes på annat sätt (Braun et 

al., 2006). Denna typ av analys valdes för att det är en bra första metod när kvalitativ design används. Att 

förstå och kunna denna metod ger också en bra grund för att kunna använda andra analysmetoder inom 

kvalitativ forskning.  Fördelen med tematisk analys är också dess flexibilitet, den behöver t.ex. inte luta 

sig mot någon vedertagen teori (Braun et al., 2006; Vasismoradi et al. 2016). Efter att studenternas 

utsagor delats in i teman och kategorier, analyserades resultatet utifrån två teoretiska perspektiv.  Det 

första perspektivet användes för att analysera vilka olika dimensioner av engagemang som framträdde 

(Trowel, 2010; Reeve et al., 2011; Sinatra et al., 2015). Det andra perspektivet användes för att analysera 

vilken typ av motivation som kunde utläsas utifrån självbestämmandeteorin, SDT (Ryan et al., 2000). 
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Detta perspektiv valdes eftersom de beteenden som studenterna väljer i olika undervisningssituationer 

alltid är motiverade. Motivation kan uppstå tack vare olika mekanismer, det kan vara en inre 

motivationsfaktor, där undervisningsmetoderna spelar mindre roll eller yttre motivationsfaktorer, där 

undervisningsmetoderna spelar en stor roll. De yttre motivationsfaktorerna kan sedan reglera studentens 

beteende på olika sätt för att få studenten engagerad. Analysen i motivationsperspektivet gjordes utifrån 

vad som framkom under varje tema, flera kategorier analyserades i en sammanfattning. Analysen har 

följt en version av ”the Academic Self-Regulating Scale (Ryan et al., 1989; Vansteenkiste et al., 2009), 

se under rubriken teoretiskt perspektiv.  

Etiska hänsynstaganden 

Det finns etiska riktlinjer att ta hänsyn till när man ska utföra studier på människor och djur i Sverige. 

Om man ska utföra medicinsk forskning på människor eller utföra djurförsök måste ett etiskt tillstånd 

inhämtas från en etiknämnd. Detta krav finns ännu inte inom humanistisk och social forskning vilket 

alltså även gäller pedagogisk forskning. Forskare inom dessa områden måste självklart ändå ta etiska 

hänsyn. Vetenskapsrådet (2019) har publicerat en skrift som gäller speciellt för humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning där olika etiska krav beskrivs. Forskningskravet handlar om att 

forskningen som bedrivs inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. Individskyddskravet 

handlar om att skydda samhällets medlemmar mot psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Det grundläggande individskyddskravet innehåller fyra allmänna krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Den här studien har uppfyllt 

informationskravet eftersom respondenterna har informerats både muntligt och skriftlig om projektet. De 

har fått veta att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att det får 

negativa följder. Beroendeförhållandet har också beaktats, se under datainsamling för de svenska 

studenterna. Konfidentialitetskravet anses även det uppfyllt då intervjuerna är avidentifierade vid 

transkriptionen och inga namn nämns på ljudfilerna. De enda personuppgifter som finns är 

namnteckningarna på samtyckesblanketterna och de anses förvaras säkert. Nyttjandekravet anses uppfyllt 

eftersom det inte finns några avsikter att använda resultaten till annat än till vetenskapliga syften. På 

vetenskapsrådets (2019) hemsida finns även en skrift: God forskningssed, som har studerats. Den nya 

dataskyddsförordningslagen (Datainspektionen, 2019) innehåller sex rättsliga grunder för arbete med 

människors personliga data.  Detta arbete stöds av den första grunden, eftersom ett underskrivet skriftligt 

samtycke har samlats in. Samtliga studenter som inbjudits till intervjuerna informerades om deras 

rättigheter, enligt etiska riktlinjer från Vetenskapsrådet (2019), studenterna fick veta syftet med studien 

och hur resultatet skulle presenteras.  Samtliga studenter som gick med på att delta i studien 

undertecknade ett informerat samtycke, se bilaga 1 och 2. Universitetet i Austin hade en egen 

forskningsetisk institution från vilka ett etiskt tillstånd måste sökas. Ett sådant tillstånd söktes och 

beviljades, se bilaga 3.  

Resultat 

Resultaten utifrån de tematiska analyserna redovisas först och börjar med studie I. Resultaten presenteras 

som olika kategorier under några övergripande, mer abstrakta, teman. Teman och kategorier illustreras 
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med citat från enskilda studenter. Efter varje tema redovisas analysresultatet utifrån de två teoretiska 

perspektiven, dimensioner av engagemang och självbestämmande teorin (SDT).  

 

Studie I. Intervjuer av studenter på en svensk 

högskola 
Resultaten av denna delstudie ger information vad en grupp svenska studenter inom naturvetenskap och 

hälsa upplever om vad som påverkar deras aktivitet och engagemang. Dataanalysen resulterade i tre 

teman relaterade till studenternas syn på vad som påverkar studenters engagemang och aktivitet: sociala 

interaktioner, organisation och känslor. Dessa tre teman inkluderade totalt åtta kategorier: lärarens 

engagemang, kurskamraters roll, kursens planering, studentens planering, positiv press, känslan av stress 

och rädslor.  

Sociala interaktioner 

Under detta tema beskriver studenterna vikten av bemötandeattityd i olika former av interaktioner. Detta 

tema innehåller följande kategorier: lärarnas engagemang och kurskamraters roll. 

 

Lärarnas engagemang 

I tre av intervjuerna framgick det tydligt att studenterna kände sig mer motiverade och blev själva aktiva 

av att ha lärare som var intresserad av att förmedla sitt ämne, som var uppdaterad och som kunde berätta 

lite mer än bara det som stod på presentationsbilderna.  

 
-Att dom tar runtomkring grejer alltså som, alltså kan koppla det till olika grejor att det bara inte är, ja, 

här i kursboken står det.., utan dom tar grejor runt omkring, exempel och så. 

 

En lärare som inte visade studenterna respekt minskade studenternas engagemang. En bättre samsyn 

mellan samarbetande lärare efterfrågades. En lärare som inte har tillräcklig kunskap eller som verkar 

ointresserad av sitt ämne gav negativa effekter på studenternas engagemang. 

 
- Det värsta jag vet är lärare som antigen tycker att det är väldigt ointressant ämne eller inte har någon 

kunskap om det. Vi har haft några sådana lärare och, eeeh, det är ju dom kurserna man har presterat 

sämst i också 

 

Lärare får gärna göra något överraskande eller kul för att väcka intresset, vara hjälpsamma och ge 

relevant återkoppling. Att få bekräftelse och att ha en bra dialog med läraren var viktigt för studenternas 

engagemang.  

 
- Jag tror man blir mer aktiv själv till att göra ett bra arbete om liksom läraren så här är peppad och visar 

respekt men ändå ge en bra kritik jag tänker som, det här ska du förbättra där, och då blir man lite så här, 

alltså blir man lite inspirerad och motiverad gör man ett bättre arbete. 

 
Kurskamraters roll  

Studenterna uttryckte vikten av att alla personer, till exempel i ett grupparbete, har ett och samma mål, är 

motiverade och bidrar till skoj och skratt. 
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 - och sedan lite hur personen man arbetar med hur motiverade dom är tror jag och.., så det kan man ju 

aldrig komma ifrån 

 

För att grupparbeten ska fungera uttrycktes det att det först krävs ett enskilt studentengagemang, man 

måste komma förberedd och alla studenter måste komma. Engagemanget påverkas också av vissa band 

mellan studenterna som bildats över tid. Att kursare hjälptes åt inför tentamen. Om någon eller några i 

gruppen var engagerade kunde det engagemanget också smitta av sig. 

 
- Det känns som om alla varit väldigt aktiva, eeh, det känns som om alla tycker det är roligt i alla fall, 

man sätter sig ner, så vi har väl aldrig stött på det problemet att det är någon som liksom har skitigt i det 

överhuvudettaget, utan alla har känts väldigt aktiva, eeh, men jag tror mycket det blir väldigt lätt att vara 

aktiv, eeh, så men jag vet inte, skulle man då sätta upp tre stycken som alla är lite omotiverade kanske 

det blir svårare , men just det, har vi bara en som är aktiv så brukar det smitta av sig till de andra. 

 

Analys utifrån teorierna om engagemang 

Studenterna uttryckte ett känslomässigt engagemang då läraren och kurskamraterna var pålästa och 

intresserade, eftersom de uttryckte att de blev peppade. Aktiviteten hos kursare smittade av sig. En lärare 

som inte visade intresse eller som inte hade tillräckliga kunskaper om sitt ämne kunde till och med 

påverka studenternas prestationer till det sämre. Ett beteende från läraren som påverkar studenternas 

engagemang negativt kan få studenterna att sluta engagera sig i kursen, de känner ingen nöjdhet eller 

utmaning, som skulle kunna motivera till känslomässigt eller kognitivt engagemang.   

 

Analys utifrån motivationsteorin SDT.  

Kommentarer gällande lärarens engagemang sträckte sig från att lärarna skulle kommunicera med 

varandra till lärarens egen motivation och kompetens inom ämnet. Ett visat engagemang, motivation och 

kunskap från lärarna, visade sig aktivera ett positivt beteende hos studenterna. Vikten av positiva och 

motiverande sociala relationer är en central hypotes i SDT, vilket framträdde under detta tema. En positiv 

miljö och positiv återkoppling tillfredsställer både de relationella och ”self-efficacy” basbehoven.  

Förmodligen höjs studentens inre motivation och även en integrerad internalisering, att det är kul, av 

yttre motivation, kravet på grupparbete, har skett.  Även kurskamraternas inställning påverkade 

studenterna. Möjligen bidrog alltså lärarnas och kurskamraternas attityd till att höja studenternas 

självbestämmandereglering enligt självbestämmandeteorin. Studenter, som kanske inte hade en inre 

motivation innan de mötte läraren, kommer att börja bli motiverade när de upplever att läraren är 

engagerad, intresserad och kunnig. Lärarens attityd och beteende ökar studenternas intresse för ämnet när 

studenterna börjar förstå värdet av att själva vara engagerade. En identifierad reglering av 

internaliseringsprocessen uppstår.  Kurskamraternas engagemang och motivation visade sig även det vara 

av betydelse. Positiva känslor inom gruppen är motiverande och kan vara kopplat till den inre 

motivationen och till gruppens ”self-efficacy”.  

 

Organisering 

Temat organisering beskriver den roll som kursens upplägg och ämne spelade för engagemanget, men 

också hur studentens egen planering påverkar. Samarbeten som grupparbeten, seminarier och egna 

samarbetsinitiativ diskuterades mycket. Följande två kategorier hittades under detta tema: kursens 

planering och studentens planering. 
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Kursens planering 

Studenterna uttryckte att deras aktivitet hängde mycket på hur kursen var upplagd och vilken 

undervisningsform som tillämpades. Att kursen tidigt och tydligt beskrev vad som förväntades av 

studenterna ansågs även vara viktigt för deras engagemang och fokusering.   

 

- det är bra underlag från lärarna så att du vet vad du ska göra, ehh, fokusera på…. 

- ja, det är när typ, alltså om läraren har lagt upp en bra planering det blir så mycket lättare 

 
Olika samarbetsformer diskuterades och det framkom att mindre grupper var att föredra framför stora, då 

engagemanget blev större i mindre grupper. För många studenter i en grupp gjorde att man inte visste 

vem som gjort vad och det kunde vara arbetsamt med många varierande åsikter. Det framhölls dock att 

det måste finnas tillräckligt många studenter för att diskussionerna skulle bli meningsfulla. Om 

grupperna blev stora så tenderade studenterna att dela upp arbetet mellan sig, vilket minskade aktiviteten. 

 
- Sen vet jag ju av tidigare erfarenhet från tidigare studier att, ehh, är grupperna stora och uppgiften stor 

så tenderar man ju att dela upp uppgiften i stället för att alla läser på allt och sammanställer den 

gemensamma kunskapsbanken i ett arbete så blir det att alla pytsar in en del å det tror jag kan vara 

hämmande, det blir att man blir mindre aktiv, ehh, för då tar man inte in hela kursen och man har kanske 

läst vad de andra skrivit men om det man skriver är väldigt liten del av vad kursen handlar om så har 

man ju inte fått del av allting. Så stora grupper och stora arbeten tror jag kan vara negativt för, ehh, 

aktiva studenter 

- Men det är ju lite både och för ibland kan det bli så att vi är väldigt, väldigt få. Det kanske inte är så 

stor idé att diskutera 

 

Här framträder vikten av att studenterna inte lockas att dela upp material och därefter arbeta enskilt. För 

stora uppgifter som ska lösas av en grupp studenter verkar få studenterna att inte ta till sig hela 

materialet, något som läraren kanske inte är helt medveten om. För få gruppmedlemmar verkar också 

kunna vara mindre motiverande för diskussionsklimatet.  

 

Positivt var framför allt att få arbeta i mindre informella grupper med avgränsade krav. Vissa av 

studenterna tyckte att de var mer aktiva med att ställa frågor på seminarier än på föreläsningar.  

 
- Läraren brukar väl säga så här om det är något som är oklart så fråga annars så fortsätter jag, men 

våran klass är, vi ställer inte frågor på föreläsningar, vi ställer mer frågor på seminariet, tror jag, vi är 

väldigt tysta annars. 

 

 En annan student kommenterade med en fras:  ”-man lär sig när man diskuterar” vilket visar på vikten av 

att ge studenter tillfälle till diskussion.  En student som är aktiv och engagerad ställer frågor och 

diskuterar. I en föreläsningssituation där läraren inte planerat in frågor eller stunder av diskussion, verkar 

man gå miste om möjligheter till lärande. Hur frågorna formuleras påverkar även studenternas motivation 

till engagemang. Förmodligen kommer rena faktafrågor, där det finns ett enkelt svar, inte bidra till några 

större och utsvävande diskussioner. 
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-Alltså, jag tycker inte, det är jättetråkigt när man kommer till ett seminarium och så är det som du sa, 

att, ja här får ni frågor och gå iväg, ofta är det 45 minuter och så är det en liten rast också på det, det är 

jättesegt. 

I denna typ av situation verkar inte läraren visa så mycket engagemang och studenten upplevde uppgiften 

som inte speciellt motiverande. Att planera en kurs där kursen går ut på att läsa och redovisa innehållet i 

omfattande litteratur upplevdes inte motiverande till att vara en aktiv och engagerad student.   

 

- Ja, jag tycker att ha det som en uppgift att vid kursens slut så ska du kunna den här boken och har man 

en uppgift det tycker inte jag låter som särskilt aktiv, särskilt stor aktivitet i den kursen…. 

 

Engagemang handlar inte bara om att ta in kunskap. Vikten av att kunna diskutera och ställa frågor för 

ökat engagemang betonades.  Speciellt en av fokusgrupperna tog upp betydelsen av ämnet för att 

studenterna skulle vara aktiva och engagerade. Vissa ämnen kräver aktiva studenter för själva lärandet.  

 
- ….ser vi ämnet matematik så behöver man ju inte bara lyssna utan man behöver räkna själv, där blir 

betydelsen av aktiv student väldig tydlig, att räknar man inte själv då kan man inte tillgodogöra sig 

kunskaperna heller. 

 

Att studenten är aktiv behöver tydligen inte bara betyda att den har frågor eller medverkar i diskussioner. 

Att lösa problem, som t.ex. ett matematiktal, kan också öka studenternas engagemang och aktivitet.  

 

Studentens planering  

Om kurser serverade ett upplägg med instuderingsfrågor och filmade föreläsningar så ansågs det vara 

studentens ansvar att vara aktiv i att använda materialet och det ansågs finnas fördelar med detta upplägg 

då valfriheten blev större.  

 

- Man kollar på den flera gånger också det tycker jag är väldigt skönt. Om föreläsningen är en lektion då 

är det ju ens anteckningar så har man missat något viktigt om det då, men en film kan du ju bara gå 

tillbaks och kolla på, om man inte riktigt förstod eller vill lyssna en gång till, eller så där. Jättebra. 

 

En student upplevde dock denna valfrihet negativt eftersom hen hade svårt att disciplinera sig.  

 

- Jaa, jag har ju lite svårt med disciplinen där att sätta mig ner och kolla på videos när jag vet att jag har 

all tid i världen att kolla på den. 

 

Många studenter visade engagemang genom att skapa diskussioner med varandra med hjälp av sociala 

medier och vid egna planerade fysiska träffar.  

 

- Vi skriver lite på Face Book i en Chat, ska vi sätta oss någonstans på skolan och gå igenom det här 

innan 
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Några studenter uttryckte att de hade svårt att planera och ta ansvar för sina studier, eftersom de inte 

visste hur mycket tid som krävdes för olika moment. De blev mer motiverade att engageras sig om 

kursen hjälpte dem med detta. 

 

- Ja alltså det, jag tror det var fysiologin då så är det så att det stod varje vecka vad vi skulle gå igenom 

fast vissa andra kurser så kanske dom bara skriver att det, vi tar detta och detta, alltså det står inte vilken 

vecka vi ska jobba med det så man bara tar det efter varandra och tänker inte hur lång tid det ska ta och 

där på fysiologin så stod det, t.ex. ta dessa två områden den här veckan och sedan dom nästa vecka så då 

visste man hur lång tid man behövde. 

 

Vissa studenter upplevde det som bra att de blev satta i en situation som krävde att de skulle prestera, till 

exempel i en seminariesituation eller ett obligatoriskt moment. 

 

- Jag tycker väl att det är när man placeras i en situation där man måste plugga ändå med människor, 

man, lite påtvingad situation att plugga, inte dåligt då men att det blir lite sådär spark. Om man sitter 

hemma så kanske det inte blir av. 

 

Att vara i ett socialt sammanhang verkade kunna motivera till aktivitet och engagemang. 

 

 

Analys utifrån teorierna om engagemang 

Meningsfulla diskussionerna i mindre informella grupper med avgränsade krav skulle kunna innebära ett 

kognitivt engagemang, där studenterna har förstått att även diskussioner är en form av lärande.  Många 

studenter visade engagemang genom att skapa egna diskussioner och träffar via sociala medier, vilket 

visar på ett agentiskt engagemang. Vissa ämnen kräver aktiva studenter för själva lärandet och här kan 

det betyda att studenter bör ha ett kognitivt engagemang. Att vara i ett socialt sammanhang motiverade 

till aktivitet och kanske framför allt till ett känslomässigt engagemang. 

 

 

Analys utifrån motivationsteorin SDT 

Vid en analys av utsagorna under temat organisation blir flera motivationsreglerande faktorer synliga. Att 

ge tydliga instruktioner kan tänkas tillhöra det grundläggande psykologiska behovet som i SDT 

betecknas som relation, tydliga instruktioner gav studenten en känsla av säkerhet. Meningsfulla 

diskussioner kan kopplas till det värde diskussionen skulle kunna ge studenten och ses som en yttre 

motivationsfaktor med en identifierad reglering av beteendet (att det är ett meningsfullt val). 

Regleringsprocessen har kommit att bli en del av det egna jaget vilket gör att personen utför 

diskussionsdeltagandet mer villigt.  Under detta tema blir även det grundläggande behovet av autonomi 

tydligt, då det uttrycktes positiva kommentarer om ökad valfrihet vid filmade föreläsningar.  Här blir det 

dock intressant eftersom en student uttryckte hur svårt det var med disciplinen att titta på filmerna, denna 

student saknade förmodligen en inre styrd motivation. Ett ytterligare exempel på integrerad reglering av 

internaliseringsprocessen skulle kunna vara de studenter som planerade egna fysiska träffar, utanför 

kursens ram (att det är av högt intresse). Denna typ av reglering är mer autonom och självbestämmande. 

Kommentarer som speglar extern eller introducerad reglering är exemplet där en student kände sig 

tvingad att plugga på grund av det sociala sammanhanget hen blev satt i (att vara en god student), något 

som alltså upplevdes motiverande till att vara engagerad. Kommentaren som beskriver viljan att lösa 
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matematikproblem styrdes förmodligen av målet att ta till sig ny kunskap, vilket skulle kunna spegla en 

inre motivation hos studenten.  

 

Känslor 

Diskussioner om känslan av press och stress som påverkansfaktorer på studentengagemanget, beroende 

på hur den enskilda individen uppfattade pressen, diskuterades. Här kom studenterna in på olikheter 

mellan studenters sätt att fungera och lära. Följande två kategorier hittades under detta tema: positiv press 

och känslan av stress och rädslor. 

 

Positiv press 

Att en ”deadline” närmade sig kunde av vissa studenter uppfattas som motiverande för att börja engagera 

sig.  

 
- Det hade varit gött om det hade varit något som motiverade innan men just nu så är den största 

motivationen, i alla fall för min del, min personliga, det är ju deadlinen, pressen där, det är då jag 

pluggar som bäst, det är det bästa systemet att köra på. 

 

Att känna en viss press av att kunna svara på och diskutera frågor kunde upplevas som positivt för 

aktiviteten. 

 
Ja, exakt, och så tycker hon ut några som vi inte fått se än, men dom får vi jobba med här och sedan så 

då får vi en viss tid på oss att få fram svaren till dem ock sedan så tar vi och presenterar liksom svaren 

inför hela klassen då, och kommer du inte på något svar så blir det ju väldigt jobbigt både för dig själv 

och dina klasskamrater som ska lära sig någonting. Så det blir lite den här pressen och sedan så går vi 

igenom, ganska så snabbt vad vi ha, eeh dom frågorna som vi har pluggat på innan så, eeh, det tycker jag 

fungerar bra. 

 

 Att arbeta i en studentgrupp kunde ge en positiv press att prestera och vara aktiv. 

 
Jaa, men jag tror inte det spelar så stor roll, så mycket roll även om man inte känner varandra så går det 

bra, eftersom att, så är det för mig i alla fall, alltså även om jag är lite trött så och inte jättesugen på att 

plugga, så när vi jobbar i grupp så vill man, man vill liksom, man vill inte vara den som segnar ner, 

alltså man gör det man orkar och så. 

 

Speciellt om gruppkonstellationen var mindre formell eller tillfällig. 

 
Det blir liksom lite mindre formellt kan man säg, att man vågar spotta ur sig kanske felaktigheter när 

man vet att det är ingen som kommer att slå dig på fingrarna för det.. 

 

Att få göra fel är något som studenter är rädda för, vilket denna kommentar tydligt visar. 
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Känslan av stress och rädslor  

Att inte hänga med i undervisningen vid genomgång av frågor och att inte hinna göra ordentliga 

föreläsningsanteckningar, upplevdes som jobbigt. Överväldigande uppgifter gjorde vissa studenter 

inaktiva.  

 

-I så fall får jag ha längre, alltså det tar lång tid för mig att lära mig, alltså att läsa och så, jag vill ta det i 

min takt, för annars kan andra vara så här, nu går vi till nästa fråga, till nästa fråga, då känner jag mig 

stressad 

 

Att ”förenkla” för studenterna, t.ex. genom att ha instuderingsfrågor, ansågs kunna aktivera vissa 

studenter, men också göra andra studenter mindre aktiva, eftersom kravet på att själv ta ut information, 

d.v.s. arbetsinsatsen, minskades. 

 
- Det är ett erbjudande från lärarna att dela ut instuderingsfrågor, vill man ytterligare förenkla för 

eleverna så eleverna på något sätt blir mindre aktiva, det beror på hur man ser det man kan ju. Om vi 

börjar med att vi bara får en bok, läs boken då måste man ju vara väldigt aktiv för att klara kursen och 

det kan bli överväldigande för vissa elever så att de blir passiva och gör ingenting. Ger man 

instuderingsfrågor har man smalnat av kursen, man gör det enklare för eleverna, kan ju göra att vissa 

elever blir mer aktiva för att de tycker att det är mer, det är hanterbart, medan andra elever som hade läst 

hela boken dom kanske inte läser hela boken utan de klarar sig ändå ger man dessutom sidhänvisningar 

till den här, dom här frågorna då smalnar man ytterligare, man behöver läsa mindre och det blir 

ytterligare serverat och där tror jag att det väldigt individuellt vissa personer, ehh, jobbar hårdare för att, 

nu har jag en chans, att börja, andra jobbar mindre eftersom det blir ju lättare med avsmalnad kurs som 

blir, så jag tror att det beror på hur man lägger upp så kommer man att hjälpa olika elever … 

 

Studenterna diskuterade vikten av att kursmomenten inte krävde en orimlig prestation, eftersom det 

kunde orsaka en slags negativ stress och därmed göra dem mindre engagerade. Detta var extra tydligt om 

det skedde i en grupp som inte fungerade.  

 
- Medans det är nästan prestationstvång när man jobbar i en grupp för man vill inte svika sina, ehh, 

kurskamrater och man åhh, så där. Å, man vill heller inte vara en sådan där som tjatar på dom heller att 

nu måste vi nog minsann sätta igång. Så att det är en massa, för mig, jag vill inte säga stressigt onödigt 

arbete men det kan nog lätt mynna åt det hållet om man hamnar i en grupp som man inte alls går ihop 

med särskilt väl. 

 

Stress, oavsett om den kom från studierna eller från livet i övrigt upplevdes som negativt för 

studieengagemanget. 

 
- Jag tänker det är ju många aspekter och precis som Joakim varit inne lite på det här med stressnivåer, 

jag tror att det kan, när den är stor, hehe, kommer verka negativt på hur mycket man orkar engagera sig i 

sina studier. Jag själv som just nu har mycket tankar både på fritiden och i skolan, ehh, har inte samma 

kapacitet till att läsa och aktivt ta del av information och engagera mig i uppgifter som, ehh, under 

perioder där jag är mindre stressad. 

 

Att få för lite inläsningshjälp upplevdes som jobbigt.  

 
- Ja, typ, eeh, det där med PowerPoint att det bara var bilder, jag minns den kursen så var det jättemånga 

som hade omtenta, och det förstår man ju för om man inte varit på varenda föreläsning och inte lyckats 
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få anteckningar från någon kompis så får man försöka lösa det själv och det är väldigt svåra saker, för 

det är mycket. 

 

Några studenter beskrev att känslan av rädsla hindrade dem från att vara aktiva. Att prata inför okända 

kurskamrater kunde upplevas skrämmande.  

 
- I seminarier och sådant så kanske folk vågar delta mer, om vi är en mindre klass. 

 

Lärare som blottade enskilda studenter genom att diskutera deras resultat oavsett om de var bra eller 

dåliga skapade rädslor som höll i sig över tid.  

 
- Jaa, precis men jag hade nog känt mig, ja, nej, för grejer är liksom man kan ju liksom utåt peka ut 

eleven man behöver ju inte det är bara eleven som vet det, visst det kanske inte gör situationen bättre 

men det är ännu värre när man påpekar framför alla det är…  

 

Analys utifrån teorierna om engagemang 

Press att kunna diskutera frågor kunde upplevas som positivt, och står för ett beteendeengagemang, men 

kan även vara en form av känsloengagemang, då medverkan i diskussioner kan ge en känsla av 

tillhörighet. Allt för omfattande uppgifter gjorde vissa studenter inaktiva och är en form av negativt 

engagemang som skulle kunna innebära ett avfärdande av uppgiften. Att göra det enkelt för studenterna 

ansågs kunna få vissa studenter engagerade, via ett beteendeengagemang, men det kunde även göra andra 

studenter mindre aktiva då det inte innebar några utmaningar och därför inte stimulerade det kognitiva 

engagemanget. Stress, oavsett om den kom från studierna eller från livet i övrigt, upplevdes även det som 

negativt på det egna studieengagemanget. Rädslor som beskrevs skulle kunna ge ett negativt engagemang 

där studenten till sist inte närvarar.  

 
Analys utifrån motivationsteorin SDT 

Under temat känslor kan några yttre motivationsfaktorer identifieras. Vissa studenter upplevde en 

deadline som en yttre motivationsfaktor, där extern reglering motiverade till aktivitet att studera och klara 

tidsgränsen (att tvingas göra något). En annan yttre motivationsfaktor var pressen att inte göra bort sig 

eller att svika sina kurskamrater, vilket kan ge upphov till en introducerad reglering av beteendet (att 

känna skuld). Dessa faktorer speglar de grundläggande behoven av kompetens och relationer i individens 

självbestämmande. Att våga göra fel är även det ett uttryck av en persons känsla av säkerhet, d.v.s. 

relation och är något som motiverar till engagemang. Internaliseringsprocessen regleras förmodligen 

integrerat eftersom integrerad reglering karakteriseras av att det är personligt viktigt för det värde den 

skapar för individen, i detta fall att inte göra bort sig.  

Stress i form av övermäktiga uppgifter utan att få hjälp ger förstås negativa känslor hos vissa studenter. 

Negativa känslor är dåligt för motivationen oavsett vilken typ av motivation studenter har när de går in i 

aktiviteten. Även allt för enkla uppgifter visade sig kunna ge negativa effekter på motivationen och 

därmed även engagemanget. Något som också påverkade vissa individer negativt var stress i livet utanför 

skolarbetet. Här kan det vara känslan av att inte ha tillräcklig förmåga eller tid för att orka med studierna 

som minskar motivationen, basbehovet av kompetens är inte tillfredsställt. Ytterligare andra studenter 

pekade på hur olika rädslor påverkade deras motivation till engagemang negativt. Förmodligen uteblir 

alla tre psykologiska basbehov för att vara motiverad i en sådan situation. 
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Studie II. Intervjuer av studenter på ett universitet 

i USA 

 

Resultaten av denna empiriska studie gav information om vad en grupp amerikanska studenter inom 

naturvetenskap och hälsa upplever om vad som påverkar deras aktivitet och engagemang. Analysen 

resulterade i två teman: Sociala interaktioner och organisering. Dessa två teman delades sedan in i totalt 

sex kategorier, lärarens engagemang, kurskamraternas roll, kursens planering, betyg, och kurstempo.  

Sociala interaktioner 

Under detta tema beskrev studenterna två olika sociala motivationsfaktorer som påverkade dem att vara 

aktiva och engagerade, deras lärare och kurskamraterna, vilket resulterade i kategorin, lärarnas 

engagemang samt kategorin, kurskamraternas roll. 

 

Lärarnas engagemang 

I fyra av intervjuerna framgick vikten av att ha en lärare som är intresserad av att förmedla sitt ämne, som 

är uppdaterade och kan berätta lite mer än det som står på presentationsbilderna. En lärare som bara läste 

av texten på sina bilder kunde till och med göra studenterna mindre engagerade.  

 

- ...like the professor like actually wants you to and like you feel like they want you to succeed so 

professors’ attitude… 

 

- Like I usually were interested in the class and the professor is more like you can tell the professors like 

interested in the material and they giving outside examples and like getting the class involved rather than 

just standing up there and like reading directly from a set of slides that they prepare like I could just not 

show up and read the slides if that’s what’s is going to happen 

 

En student beskrev hur denne blev motiverad att lära sig mer enbart på grund av lärarens 

engagemang.  

 

- ...and the material was super boring but he was so passionate about it that like I wanted to learn more 

about it... 

 
 Läraren fick inte ge dubbla budskap, det kunde hämma studenternas engagemang och läraren fick gärna 

själv vara aktiv och ta initiativet genom att ställa frågor.   

 
 – Like they’ll say like there’s no such thing as a stupid question but you raise your hand ask the 

question and we look at you like you should have already known this before you came in and then 

nobody ever asked a question again… 

 

Det framgick att studenterna inte själva var villiga att ta initiativ beroende på lärarens förhållningssätt 

mot studenterna och att studenterna hade förväntningar på att det var läraren som ska styra 

undervisningen.  
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- Because even if it was to be in a small setting if the teacher isn’t like actively asking questions and 

getting you to participate than I wouldn’t either just because like I wouldn’t take the initiative…. 

 

Kurskamraternas roll  

Många, men inte alla, studenter studerade då och då ihop med andra kurskamrater framför allt om 

kurskamraterna vågade rätta till fel. 

 
- So i usually befriend the people who come early and then we all make like a study group to review 

notes and everything’s if we miss something another person won’t hesitate to correct you and you’ll get 

like outside information and be able to study better so 

 

Eller om kursen var speciellt svår.  

 

- Yeah it depends on the class. Like if the class is a lot harder than it’s more beneficial for me to study 

with other people because we can ask each other questions 

 

Flera studenter startade med att studera individuellt där en student uttryckte, att hen såg fördelar 

med att, efter det individuella studerandet, diskutera med kurskamrater för att öka sin förståelse. 

 

- …but I think the majority of learning for me at least is much better when I’m just on my own and 

digging in the materials much as I can 

  

-I do individual study until I feel like I know what I’m talking about and then I’ll go to group study and 

then We’ll all like kind of talk it at each other about what we’re learning and stuff and then that helps 

me like retain it even more 

 

En student nämnde att hen i början av sina studier kände av konkurrensen från andra studenter. 

 

- …I think in the beginning I was very concerned with the level of competition especially because you 

come into your freshman year and each class the lectures can be like 400 people so you see how many 

people are competing with you for these spots and these grades so I think in the beginning I was a little 

bit unsure about it but as we’ve gotten older I’ve learned to rely more on studying in groups and not 

worry so much about how other students are doing 

 

Analys utifrån teorierna om engagemang 

Några studenter uttrycker ett negativt engagemang om läraren inte har ansträngt sig utan bara läser texten 

på sina bilder eller låter bli att ställa frågor. Lärarens egna engagemang var en stark motivationsfaktor för 

studenternas engagemang och dimensionen på studentengagemanget kan då vara känslomässig, studenten 

visade på en nöjdhet. Eventuellt så gav lärarens engagemang också en känsla av tillhörighet. Att studera 

med andra kurskamrater var inget som i någon större utsträckning ansågs öka engagemanget för lärande.  

 

Analys utifrån motivationsteorin SDT 

Lärarens egna engagemang som visas genom att läraren är kompetent, ställer frågor och ger tydliga 

budskap var alltså viktigt. Lärarens engagemang ”smittade av sig” och blev till en motivationsfaktor. En 
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student beskrev till och med att det var enbart på grund av lärarens engagemang som hen själv blev 

engagerad. Engagemanget som läraren visar ger en positiv bild av ämnet och som kan verka som en yttre 

motivationsfaktor.  Studenternas grundläggande behov av relation tillfredsställs. Kanske regleras 

internaliseringsprocessen genom integrerad reglering, eftersom lärarens attityd gör ämnet roligt och 

intressant. Som tidigare nämnts är positiva och motiverande sociala relationer är en central hypotes i 

SDT. En positiv miljö och positiv återkoppling ökar även studentens inre motivation hos de studenter, 

där denna typ av motivation fanns.  

Organisering 

Under detta tema beskrev studenterna olika motivationsfaktorer både i kursens planering och den egna 

planeringen, som påverkade dem att vara aktiva och engagerade. Temat innehåller följande fyra 

kategorier: kursens planering, studentens planering, betyg samt kurstempo. 

 
Kursens planering 

Flera studenter påpekade att de kände sig mer aktiva och engagerade när de sattes i mindre klasser eller i 

små grupper. De uttryckte att de kunde vara mer avslappnade och glada och att de blev mer kritiskt 

tänkande  

 

-yea. yea, like groups of 8-10 students make people laugh in the audience, keeping them engaged 

- I think it´s usually the smaller classes that do more critical thinking 

 

Om diskussionsinläggen betygsattes var detta ytterligare motiverande till att vara aktiv. 

 

- I’ve had a couple of discussion sections for some of my classes where it’s a smaller group of people 

and it’s usually lead by a teaching assistant and umm your grade is based on participation in discussion, 

so that’s when I really participate in the class…. 

 

Denna student nämnde också att de i stor klass, under deras första i och andra år på college, endast gick 

till undervisningssalen, lyssnade på föreläsningen och gjorde ett test. 

 
- It’s more of our freshman and sophomore years you go into a lecture hall and listen to the lecture and 

then you take the test, there’s not a lot of critical thinking involved in it 

 

Studenterna kommenterade om hur de fick svar på sina frågor och vad som motiverade dem att vara 

aktiva i sitt lärande. De flesta kurser erbjöd studenterna att komma till frågestunder med läraren, så 

kallade ”Office hours” andra innehöll ”Review sessions” där studenterna kunde upptäcka egna 

kunskapsluckor. Det var dock inte alltid studenterna utnyttjade dessa möjligheter.  

 
-l have been to office hours but not very frequently I think office hours are a good way to get on-on-one 

time with the professor... 

 

- I don’t go to office hours because I live in Killeen which is like an hour and a half away so I come to 

campus and go to my lecture and go to my classes and go home.  
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En student påpekade hur denne upptäckte sina egna kunskapsluckor genom att lyssna på sina 

medstudenters frågor.  

 

- So you think you know something until someone asks a question about it and then you’re like, oh I did 

not have that like let’s say you’re not prepared for the recession that actually like motivates you like oh 

crap I don’t know any of this information I really need to study over this weekend 

 

Studenterna uppskattade även att få frågor under själva föreläsningstillfället. 

 

- something that’s really important for me that a lot of professors use here is like i-clickers or just asking 

questions…It is important that I think that the students are being asked questions to making sure the 

students are getting the material… 

 
Studentens planering 

Några av studenterna menade att det var viktigt att vara påläst innan de gick till undervisningen för att 

kunna vara aktiva och engagerade.  

 
- ..I am more active in the class if I am answering the lectures questions and know what he or she is 

talking about, because sometimes I go to class and I have no idea what’s going on, so that’s when I’ve 

really not been paying attention or not participating at all 

 

- I’m the odd one I like textbook reading, not because it’s particularly super fun. I like it because I can 

read it before class and dip my toes in the water and like be prepared for what we are talking about and 

if there is something we are confused on I will in my head say for like this section over this topic I had 

some confusion and I would pay extra attention in lecture or ask questions in lecture or go up to the 

professor after class 

 

Andra hade svårt att på egen hand läsa en text i en kursbok och några hade svårt med att låta bli att skjuta 

upp läsningen. 

 

- Yeah, I’m just same with the whole procrastination thing, I’m very bad at that. But for me, it’s just like 

getting started on it. Like if I just force myself to get sit down and start doing something once, I get into 

it 

 
Betyg 

Flera studenter nämnde betygssättningen som en stor motivationsfaktor till att vara aktiverade och 

engagerade. I princip alla studenter som intervjuades uttryckte en önskan att försöka få det bästa betyget 

(ett A).  

 

- I think grades are pretty important especially since both of us want to go to medical school so the 

average GPA to get into medical school is pretty high so there’s a lot of dependency to do well in our 

classes. 

- Yes. I think there is a pretty big emphasis on how you get an A in the class and you do things to get an 

A 
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Att betyg sattes på närvaro kunde öka engagemanget och lärandet, men var ingen garanti för detta.  

 

 - …most people only attended because she gave attendance points so nobody actually cared about 

coming to lecture and learning anything 

 

Att få ett lägre betyg än väntat kunde försämra framtida engagemang och motivation till fortsatt lärande. 

 

- …when you work really hard for something and you get a low grade it’s hard to be engaged like in the 

future like moving on 

 

Kurstempo 

När ämnet var svårt och studenterna måste läsa kursen i lugnare tempo, minskade deras möjligheter att 

vara aktiva och engagerade. 

 
- I guess class can be difficult and you know sometimes the speed is maybe too fast but I mean they do 

go through a lot of material in the classes that you’re taking notes for and I mean from my organic 

chemistry class I learned the hard way that if you miss one day or you get confused on one thing and 

you are a little bit stuck and you slow down a little bit, learning that the classes just continues going 

forward that it really gets me behind personally… 

 

- ...so, I was always behind because I had to re learn what I learned from the first class and it was 

definitely big struggle for me… 

 

Analys utifrån teorierna om engagemang 

Studenterna uttryckte ett känslomässigt engagemang vid diskussioner i mindre klasser eller i små 

grupper, eftersom de uttryckte att de då kunde vara mer avslappnade och glada. De visade också tecken 

på både ett kognitivt och ett agentiskt engagemang, de tog initiativ till att vara pålästa och uppskattade att 

få frågor, de investerade i sitt lärande och handlade av egen kraft. Några studenter hamnade dock i 

prokrastinering. Att vara närvarande var tecken på ett beteendeengagemang även om närvaron gav 

”credits”. 

 

Analys utifrån motivationsteorin SDT 

När temat organisation analyseras utifrån ett motivationsperspektiv i studie II, framkommer ett antal 

olika yttre motivationsfaktorer. Om kursen innehöll grupparbeten i små grupper kunde en positiv känsla 

uppstå vilket var motiverande för engagemanget och den eventuella inre motivationen. Även hos dessa 

studenter kan man tänka sig att internaliseringsprocessen, eftersom deltagandet i diskussioner ses som en 

yttre motivationsfaktor, kopplades till en identifierad reglering av beteendet. Regleringsprocessen har 

därmed kommit att bli en del av det egna jaget (att det är personligt viktigt). Studenterna var mer 

engagerade om olika närvaromoment gav poäng, en yttre motivationsfaktor som via extern reglering 

motiverade studenten till att vara engagerad (att göra något för att det är obligatoriskt). Att betygsättning 

var viktigt framkom även i kategorin betyg. De flesta studenter som intervjuades hade som mål att få 

bästa betyg.  Betygsättning ses som en form av yttre motivation, där självbestämmandet är minimalt och 

beteendet skulle kunna utgår från en extern reglering men även som kontrast till en identifierad reglering 

eftersom studenterna såg att höga betyg är ett viktigt livsmål för att kunna komma in på medicinska 

utbildningar. Att få ställa och få svar på frågor skulle kunna komma från en inre motivation eller en 
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identifierad reglering (en önskan om att lära sig nya saker). Viljan att vara påläst motiverade till 

engagemang. Detta skulle kunna spegla det grundläggande behovet av kompetens och skulle kunna 

utgöras av en introducerad reglering av internaliseringsprocessen (studenten vill få andra tycka hen är 

smart), eller en integrerad reglering (att det är av högt intresse för studenten). Vid intervjuerna framkom 

även att negativa känslor kunde uppkomma, vilka hämmade motivationen till engagemang. I detta 

exempel var det när tempot på kursen var så högt att studenten inte kunde hänga med. Basbehovet av 

kompetens blev då inte tillfredsställt. På nästföljande sidor hittas figurer som sammanfattar resultaten.  
  



36 

 

Resultatöversikt. Teman och 
kategorier  

 

 

 

Figur 1. Teman och kategorier i studie I, studenter på en svensk högskola 

 

 

Figur 2. Teman och kategorier i studie II. Studenter på ett amerikanskt universitet.  
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Resultatöversikt. Engagemang och 
motivation  

 
 

Figur 3. Resultat av analysen gällande dimension av engagemang och motivationsreglering i studie I. 

Dimensionen känslomässigt engagemang förekom under alla tre teman, se gul markering. Inre motivation 

förekom under sociala interaktioner, se blå markering, och integrerad reglering under alla teman, se röd 

markering. 

 
 

Figur 4. Resultat av analysen gällande dimension av engagemang och motivationsreglering i studie II. 

Dimensionen känslomässigt engagemang förekom under alla tre teman, se gul markering. Inre motivation 

förekom under organisering, se blå markering och integrerad reglering under båda teman, se röd markering.  
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Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen förs under två rubriker. Under den första rubriken, teman och tidigare forskning, 

diskuteras resultatet från den tematiska analysen i förhållande till vad som framkommit i tidigare 

forskning. Under den andra rubriken, dimensioner av engagemang och typ av motivation, förs 

diskussioner om det som framkommit gällande analyserna av engagemang och motivation. 

Teman, kategorier och tidigare forskning 

All tidigare forskning till trots behövs mer förståelse om hur undervisningen fungerar på våra högskolor 

och universitet, inte minst för att världen och betingelserna hela tiden är under ständig förändring. Ett sätt 

att få information och kunskap på är att fråga studenterna själva om hur de upplever sina studier. En 

tematisk analys av studenternas svar kan ge oss en uppfattning om vad de har upplevt och vilka områden 

som spelar en viktig roll för deras engagemang och motivation.  Syftet med studien var ju att ta reda på 

vad en grupp svenska och en grupp amerikanska studenter, inom naturvetenskap och hälsa, upplever om 

vad som påverkar deras aktivitet och engagemang. 

De tematiska analyserna resulterade i olika teman och kategorier, se figur 1 och 2. Vid starten av studien 

var planen den att fråga studenterna vad begreppen aktiv och engagerad student betyder. Det visade sig 

dock att studenterna hade svårt att definiera dessa begrepp, det var lättare för dem när de fick göra en 

beskrivning av olika situationer och motivationsfaktorer som bidragit till deras egen aktivitet och 

engagemang eller tvärt om, vad en aktiv och engagerad student är eller gör. Kort kan nämnas att de få 

studenter som försökte sig på en definition beskrev att vara engagerad och aktiv som student kunde 

handla om allt från att gå på föreläsningar till att ta initiativ till egna diskussionsträffar, en bredd som 

även återfinns i artikeln från Australien (Rodgers, 2001).  

Ett tema som framträdde i båda studierna handlade om sociala interaktioner, både i interaktioner mellan 

människor, hur man är som individ samt om hur studierna organiseras av institutionerna och studenterna 

själva. Att sociala faktorer spelar stor roll för motivationen hos människor är känt. Människan är en 

social varelse och påverkas därför mycket av andra människor attityd. Positiva attityder ger positiva 

känslor som i sin tur ökar studenters inre motivation (Mullins, Deiglmayr, & Spada, 2013). Sociala 

interaktioner innehåller två delar, en som handlar om lärarens roll och en annan som handlar om 

studenternas roll. Inom högskole- och universitetsvärlden pratar man mycket om kvalitet, där en typ av 

kvalitet kan vara att lärarna är disputerade (SACO, 2015). Att detta kan vara viktigt framgår tydligt både 

av de svenska och de amerikanska studenternas svar. Lärarna förväntades vara uppdaterade och 

förväntades också kunna berätta mer än det som stod på de bilder som de presenterade. Värt att notera 

var dock att detta inte var tillräckligt. De amerikanska studenterna blev mer engagerade om läraren själv 

var aktiv, till exempel genom att ställa frågor. De svenska studenterna nöjde sig inte med detta utan var 

av den åsikten att en lärare även borde visa respekt för sina studenter, vara rolig, hjälpsam, ge 

återkopplingar och bekräftelse. Detta återspeglar sig i Krauses (2005) tio olika principer för att få ökat 

studentengagemang, där han bl.a. tar upp vikten att vara tydlig och responsiv och att uppmuntra och 

främja sociala relationer. Skillnaden som framkom mellan de svenska och de amerikanska studenterna 

kanske beror på att svenska studenter har större förväntningar på support än de amerikanska. Lärare i 

USA verkar dock även de se en pågående förändring med minskat respekt från studenthåll (Lärarnas 

tidning, 2019). Kuh (2003) och Wawrzynski (2005) beskriver att den akademiska personalen är viktig för 

studentengagemanget, det beskrivs till och med som att deras beteenden och attityder kan ha en 
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dramatisk effekt på studenternas motivation. Detta styrks av utsagor från både de svenska och de 

amerikanska studenterna i denna studie. Oengagerade lärare eller lärare som inte visade respekt kunde 

påverka studieresultatet negativt.  

Hur stor påverkan hade då klasskamraterna? De svenska studenterna krävde engagemang från sina 

klasskamrater för att själva bli engagerade. Helst skulle alla komma förberedda till gemensamma 

diskussioner, vara motiverade och bidra till skoj och skratt. De amerikanska studenternas utsagor skiljde 

sig ganska mycket i detta avseende. Det framkom att det var viktigt att de kunde sitta ensamma och 

plugga och att de bara ibland, oftare om kursen var svår, studerade med andra studenter. En student 

kände även av konkurrensen, vilket hindrade hen från att samarbeta med andra kurskamrater. Skillnaden 

mellan de svenska och de amerikanska studenternas berättelser kan bero på att frågorna som ställdes till 

de olika grupperna inte var identiska men olikheten i svaren gav en känsla av att de amerikanska 

studenterna är mer anonyma i sin utbildning, vilket kan förklaras av att de hela tiden läser olika kurser 

och därför frekvent byter klasskamrater. Klasserna är dessutom ofta väldigt stora, en och samma kurs kan 

innehålla mer än 400 studenter. Markwell (2007) beskriver att det är viktigt att studenter uppmuntras till 

samarbeten. Här verkar det som om vi i Sverige kommit lite längre. Förmodligen är det lättare att skapa 

studentinteraktioner i mindre klasser, vilket är fallet på mindre högskolor, men Markwell (2007) anser att 

interaktioner även bör främjas i större klasser. I Sverige följer studenterna oftast ett program och de kan 

därför skapa närmare relationer till varandra och lärarna, något som främjar känslan av samhörighet och 

tillhörighet och som i sin tur främjar engagemang och lärande (Bensimon, 2000). Kurskamraternas roll 

för aktivitet och engagemang bör alltså diskuteras. 

Det andra temat i de två studierna om aktivitet och engagemang har benämnts organisering. Detta tema 

innehåller olika många kategorier, två i den svenska och fyra i den amerikanska studien. Redan detta 

faktum pekar på att studentgrupperna diskuterade lite olika saker. Den första kategorin, kursplanering, är 

gemensam för de båda studentgrupperna. Det känns självklart att kursens upplägg och genomförande 

påverkade studenternas aktivitet och engagemang. En kurs som tydligt beskriver vad som förväntas av 

studenterna upplevdes spela roll för engagemanget hos de svenska studenterna, ett krav som inte 

framkom så tydligt i intervjun av de amerikanska studenterna. Att vara tydlig och ge respons samt att 

kommunicera olika krav och förväntningar från utbildningen anses vara viktigt för att kunna motivera 

studenter att vara engagerade (Krause, 2005). Skillnaden i krav på tydlighet kanske beror på att de 

amerikanska studenterna är mer vana att lita på sin egen förmåga att förstå kursinnehållet. 

En gemensam faktor för att få studenterna motiverade att engagera sig var att sätta dem i mindre 

diskussionsgrupper, gärna informella sådana. Mindre grupper stimulerar diskussioner och gör det lättare 

för studenterna att praktisera reflektion och kommunikation, något som bidrar till ökat engagemang 

(Krause, 2005; Kuh, 2003). En mer intressant iakttagelse under denna kategori var den amerikanska 

studentens uttalande om att det förekom skratt i mindre grupper och att detta gjorde dem mer engagerade. 

Detta uttalande kan kopplas till de svenska studenterna som tyckte att de blev mer engagerade om läraren 

gjorde något som överraskade och som var kul. Det finns en hel del forskning om hur humor och skratt 

påverkar människan positivt och en ganska nyligen publicerad artikel visar på ett positivt samband 

mellan humor och studenters motivation (Banat, 2018). Krause (2005) tar upp vikten av att hålla hög 

standard genom att visa på hur viktiga vissa saker är, möjligen ser vissa lärare detta som motsatsen till att 

använda humor i sin undervisning, men dessa borde gå att kombinera.  

Den andra kategorin under temat organisering i studierna handlar om studentens planering. 

Mikrobiologikursen som de svenska studenterna läste byggde på inspelade föreläsningar kombinerat med 

seminarieträffar. De amerikanska studenterna hade dock inte stött på undervisning i form av filmer. 

Krause (2005) beskriver i sin artikel att man bör vara försiktig med online material men de flesta svenska 
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studenter upplevde stora fördelar med att kunna titta på den filmade föreläsningen när det passade dem 

och att det var en fördel att kunna spola tillbaka och repetera olika saker. De planerade in filmtittandet 

och tog alltså eget ansvar att titta på filmerna innan seminarierna. Detta ligger i linje med en av de 

aspekter som mäts via NSSE och AUSSE, ett aktivt och samarbetande lärande (McCormick et al., 2013; 

Coate, 2010). Detta stämde inte in på alla studenter och förmodligen är det av avgörande betydelse om 

studenten har motivation till att titta på undervisningsfilmerna. Den digitala tekniken har kommit för att 

stanna och om vi använder den på ett förnuftigt sätt kan den bidra till att öka studenternas motivation 

eftersom den kan bidra till studenternas autonomi. Inspelade föreläsningar kan lösgöra undervisningstid, 

så att läraren har tid att träffa studenterna i mindre diskussions- och seminariegrupper, något som, enligt 

tidigare beskriven forskning, i hög grad bidrar till studenternas engagemang och aktivitet (Kuh, 2003). 

Den pedagogiska metoden kallad ”flipped classroom” har beforskats ganska intensivt de senaste åren och 

många artiklar visar på positiva effekter på lärandet och därmed även på engagemanget (Lambert, 2012). 

Det skulle vara intressant att ytterligare fördjupa sig i forskningen kring detta ämne, men det ligger 

utanför syftet för denna uppsats.  

Ett gemensamt problem hos de båda studentgrupperna var prokrastinering eller svårigheten att ”komma 

till skott”.  Här uttryckte en svensk student, att hen blev hjälpt med detta i en kurs där kursen beskrev vad 

som skulle utföras vecka för vecka, detta underlättade då studentens inläsning och studentens 

engagemang ökade. Detta ligger i linje med en av Krauses (2010) principer, att utmaningar bör bekräftas 

och att ge förslag på olika strategier främjar studenternas engagemang. Även de amerikanska studenterna 

upplevde att de ibland sköt upp läsandet. Någon påpekade att det var viktig att förbereda sig inför 

undervisningen för att aktivt kunna delta, en förförståelse underlättade alltså engagemanget. Eftersom jag 

har varit på Texas Universitetet i Austin i ett halvår, så vet jag att de flesta kurserna inom det 

naturvetenskapliga området var tydliga med vad studenterna skulle uppnå, vecka för vecka. De 

amerikanska studenterna fick ”credits” för varje sak de gjorde inom en viss vecka. Ett exempel på en 

yttre motivationsfaktor. Detta system bidrog alltså till att, i viss mån, motivera studenterna att vara aktiva 

och lösa specifika uppgifter. Man kan ställa sig frågan om hur mycket vi svenska lärare hjälper 

studenterna att planera sin tid under kursens gång. 

Slutligen, under temat organisering i den amerikanska studien, återfinns två kategorier, betyg och 

kurstempo. Jag noterar att det är intressant, men inte så förvånande, att det bara var de amerikanska 

studenterna som tog upp ämnet betyg i förhållande till engagemang. I princip alla tolv studenter gick in 

för att få det bästa betyget på alla kurser, anledningen till detta var förstås att de flesta ville komma in på 

”Medical School” och att det krävs höga betyg för att lyckas. Det fanns dock två nackdelar med att ha 

betyg som motivationsfaktor. Den ena nackdelen var att de moment som inte gav poäng ignorerades helt 

eftersom motivationen var av extern karaktär, den andra nackdelen var att när studenten inte fick högsta 

betyg, trots att studenten hade arbetat hårt, blev detta en negativ motivationsfaktor och minskade därmed 

framtida engagemang. Bedömningar av studenters insatser anses motivera studenterna att vara aktiva och 

engagerade (Krause, 2005). Men frågan är om betyg satta av en lärare är det bästa sättet för att motivera 

till engagemang eftersom belöningar eventuellt kan minska den inre motivationen (Black & Allen, 2018). 

Heidi (2011) beskriver att vi i Sverige är mest fokuserade på det mekanistiska i studentens 

uppsatsskrivande och inte på tankeprocesser och resonemang. Kanske är det så att vi lärare inom 

naturvetenskap fokuserar lite för mycket på studenternas inhämtade av faktakunskap?  Naturligtvis måste 

mycket fakta läras in, faktakunskaper är ju en förutsättning för det kritiska tänkandet.  

Något som varje kursledare och undervisande lärare måste ta hänsyn till är svårighetsnivån på deras 

ämne, något som Krause (2005) har med i sin lista över 10 principer för att få ökat studentengagemang. 

Två utsagor från de amerikanska studenterna visar tydligt hur deras engagemang gick förlorat när de inte 

https://www.tandfonline.com/author/McCormick%2C+Alexander+C
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förmådde att hänga med i det kurstempo som kursen höll. Även några svenska studenter kommenterade 

hur de blev inaktiva av uppgifter som kändes alltför överväldigande, citat på detta hittas under tema 

individualitet/ känslan av stress.  

Det sista temat som beskriver några av de svenska studenternas uttalanden har jag valt att kalla känslor. 

Detta val har jag gjort utifrån att studenter upplever pressade situationer på helt olika sätt. Vissa studenter 

ansåg sig behöva en viss press för att känna sig engagerade medan andra upplevde pressen som stress, 

och som då var negativt för deras engagemang. Att sätta press på studenterna är en form av yttre 

motivationsfaktor som ibland behövs för att få engagerade studenter (Deci et al., 1991). Den negativa 

pressen kunde i del utgöras av annat än det som skedde inom skolans ram.  Önskvärt vore om vi inom 

högskole- och universitetsvärlden hade möjlighet att se de individuella studenterna och deras behov, 

vilket skulle, högst förmodligen, även hjälpa studenter som kommer från studieovana miljöer (Krause, 

2005). 

Dimensioner av engagemang och typ av motivation  

Hur planeras kurser så att de motiverar studenterna att vara aktiva, engagerade och motiverade på det sätt 

som ger förutsättningar för lärande och förmåga till kritiskt tänkande? För att nå hög kvalitet inom högre 

utbildning bör vi fortsatt vara intresserade av dessa frågor och, förhoppningsvis, kan denna studie ge en 

ytterligare förståelse om vilka upplevelser studenter har och vad som upplevs vara positivt.  

Resultatet av analyserna om vilka dimensioner av engagemang och typ av motivation som framträder kan 

ses i figur 3 och 4. Under alla tre teman i studien av de svenska studenterna framkommer att studenterna 

har haft ett känslomässigt engagemang. Denna dimension av engagemang syntes även under båda teman 

som framkom vid analysen av de amerikanska studenternas utsagor, se gul markering i figurerna 3 och 4. 

En student som uppvisar ett känslomässigt engagemang visar intresse för det som ska läras, är nöjd och 

uppvisar en tillhörighetskänsla, något som är gynnsamt för ett effektivt lärande (Trowler, 2010). Det 

känslomässiga engagemanget skapades av det sociala sammanhanget, med skratt och skoj mellan 

studiekamrater och lärare, framför allt i diskussionssammanhang. De svenska studenterna tyckte även att 

de blev mer engagerade om läraren gjorde något som överraskade och som var kul, även det ett tecken på 

ett känslomässigt engagemang (Trowler, 2010). Eftersom denna variant av engagemang förekom under 

alla teman skulle man alltså kunna tolka detta resultat som betydelsefullt för ett effektivt lärande. Det är 

viktigt att högre utbildning bidrar till att ge studenterna en känsla av tillhörighet och nöjdhet, något som 

kanske inte är så förvånande, men betydelsefullt att ha i åtanke vid all undervisning.  Under temat 

organisering framkom bland annat dimensionen kognitivt engagemang. Man skulle kunna se kognitivt 

engagemang som en djupare dimension, eftersom studenten då är intresserad av att lära sig mer än det 

begärda och dessutom gillar utmaningar. En kognitiv närvaro är också relaterat till ett kritiskt tänkande 

(Foo et al., 2019), vilket de meningsfulla diskussionerna i mindre informella grupper kan ha bidragit med 

hos de svenska studenterna. De amerikanska studenterna tog initiativ till att vara pålästa och uppskattade 

att få frågor, d.v.s. de antog utmaningen, vilket visade på ett djupare engagemang av kognitiv dimension. 

Meningsfulla diskussioner och att utmana studenterna med frågor skulle alltså kunna gynna ett kognitivt 

engagemang och därmed också kunna bidra till ett kritiskt tänkande (Foo et al., 2019).  Lärarens centrala 

roll för studentens engagemang blir här även tydlig (Zepke et al., 2010). Ett agentiskt engagemang 

förekom hos studenterna vilket även det framträdde under temat organisering i båda studierna. Agentiskt 

engagemang handlar om att studenten agerar av egen kraft, till exempel att de själva ställer frågor och är 

proaktiva (Reeve et al., 2011; Sinatra et al., 2015), något som de svenska studenterna visade genom att 

skapa egna diskussioner och träffar på sociala medier. Kursens- och studenternas planering framträder 
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som viktiga när det kommer till vilken form av engagemang studenterna antar. Här finns alltså stora 

möjligheter att försöka påverka engagemanget och lärandet. Det beteendeengagemang som uppvisas i 

studie I under känslor, är den dimension av engagemang där studenten beter sig enligt normerna och 

närvarar, något som i sig är bra men som inte i någon högre grad bidrar till ett ökat lärande. Exempel på 

detta var när instuderingsfrågor underlättade för mycket vilket inte innebar någon utmaning, d.v.s. inte 

gav någon högre dimension av engagemang än just beteende engagemang (Trowler, 2010).  

En inre motivation kräver inga yttre motivationsfaktorer, den är helt självbestämd och den bästa formen 

av motivation för lärande (Walker et al., 2006; Vansteenkiste et al., 2009). När det gäller internalisering 

av yttre motivation, så är integrerad reglering den regleringsprocess som ligger närmast inre motivation 

eftersom den är autonom och självbestämd och är därför en variant som kan leda till kvalitativt lärande 

och ett kritiskt tänkande (Ryan et al., 2000).  Det finns ytterligare två regleringsvarianter av yttre 

motivation, nämligen introducerad och extern reglering, vilka förekom under temat känslor i den svenska 

studien.  En introducerad reglering är inte en del av det egna jaget och liknar mer extern kontroll, då det 

inte helt och hållet är individens val och inte självbestämt i någon högre grad. Extern reglering är den 

formen av reglering som är minst självbestämd och alltså inte den bästa formen av reglering av yttre 

motivationsfaktorer för kvalitativt lärande. Både de amerikanska och de svenska studenterna uppvisade 

en inre motivation om än under olika teman, se blå markering i figur 3 och 4. De svenska studenternas 

inre motivation verkade bli positivt påverkad av både en engagerad lärare och positiva kurskamrater, 

positiva sociala relationer är också en central hypotes i SDT (Ryan et al., 2000). Grupparbeten i en 

positiv miljö kan vara kopplat till den inre motivationen och gruppens self-efficacy (Ryan et al., 2000; 

Walker et al., 2006). Att studera med andra studenter var dock inte det viktigaste för engagemanget för 

studenterna i USA, de verkade mer drivas av de egna målen. Samhörighets- eller tillhörighetskänslan till 

andra kurskamrater framträdde alltså inte som ett dominerande grundläggande behov hos de amerikanska 

studenterna. Det kan ju dock vara så att det finns en känsla av tillhörighet med lärare och universitetet 

som sådant. Lärarens attityd verkade dock ha en mycket betydelsefull roll som motivationsfaktor hos 

studenterna rent allmänt. En ganska nyligen publicerad artikel av Alias Masek, Suhaizal Hashim och 

Affero Ismail (2018) visade att humor i undervisningen hade en stark koppling till studentens 

engagemang i sitt lärande. Humor, på rätt sätt, är ett av flera verktyg som kan användas för att skapa ett 

positivt socialt klimat. Under alla teman i båda studierna hittades integrerad reglering av motivationen, se 

röd markering i figur 3 och 4. Ett positivt tecken då denna typ av reglering ligger nära den inre 

motivationen och alltså är bra för lärandet.  

Under temat organisering framträder, hos de svenska studenterna, ytterligare en viktig roll hos 

undervisande lärare, nämligen att vara tydlig. Här uttrycks att det är viktigt att förstå lärarens krav. Detta 

krav kan tyda på ett grundläggande psykologiskt behov av relation och en känsla av säkerhet (Ryan et al., 

2000). Båda studentgrupper uttryckte att meningsfulla diskussioner var motiverande för deras 

engagemang, men här framträder en skillnad, de amerikanska studenterna angav att de blev mer 

engagerade om närvaro vid diskussioner gav poäng. Motivationsfaktorn poäng ses som en yttre belöning, 

vilket är en högst instrumentell typ av motiveringsfaktor och intressant är att det finns en ganska nyligen 

gjord studie som påpekar att yttre belöningar faktiskt kan sänka graden av inre motivation (Black et al., 

2018). Beteendet, att vara med på diskussionen, kan vara internaliserat via extern reglering, en typ av 

beteendereglering som inte är den bästa för ett kvalitativt lärande (Ryan etal., 2000; Deci et al., 1991). 

Om kursen innehöll filmade föreläsningar kunde det upplevas både vara motiverande, då basbehovet av 

autonomi uppfylldes eller omotiverande om ingen inre motivation till att se filmerna på egen hand fanns. 

En risk för prokrastinering kunde då uppstå. Studenten som uttryckte detta var alltså inte motiverad av att 

ta in kunskap genom inre motivation och de yttre motivationsfaktorerna var inte tillräckliga. En yttre 

motivationsfaktor för denna student skulle kunna vara det sociala sammanhanget hen hamnar i vid 
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campusbaserad undervisning. Det finns en studie som visar att lärare som stödjer studenters autonomi, 

och som undviker att vara kontrollerande, ger studenter som uppvisar mer av inre motivation (Deci et al., 

1991). 

De svenska studenterna berättade om att de ordnade flera träffar för att diskutera kursen, de såg vinsten 

av att träffas medan detta inte var tydligt hos de amerikanska studenterna. Att uppvisa ett sådant 

initiativrikt beteende skulle kunna visa att studenterna tycker det är av stort intresse att träffas.  Detta 

visar på en intern reglering, alltså en typ av internaliseringsprocess som är positivt för ett kvalitativt 

lärande. Detta behöver dock inte betyda att lärande som sker individuellt är ett lärande av sämre kvalitet, 

eftersom den kan vara styrd av en inre motivation (Ryan et al., 2000). Introducerad reglering av 

internaliseringsprocessen fanns hos båda studentgrupper. Kommentarer som pekade på att hen ville vara 

en god student och att få andra att tycka att hen är smart framkom under temat organisation. Denna typ 

av reglering räknas dock inte ge den bästa lärandekvalitén (Ryan et al., 2000; Deci et al., 1991).  

Under temat känslor framkommer hos de svenska studenterna ett behov att inte göra bort sig, ett behov 

som inte var lika tydligt hos de amerikanska studenterna. Styrs beteendet här genom identifierad 

reglering, så kan denna typ av motivationsfaktor ge ett kvalitativt lärande (Ryan et al., 2000; Deci et al., 

1991). Under detta tema framkom även hur dåligt negativa känslor var för motivationen. Negativa 

känslor kan uppkomma från stress, som hos de amerikanska studenterna redovisas under temat 

organisation eftersom det var ett allt för högt kurstempo som orsakade känslorna hos dessa studenter. De 

svenska studenterna redovisade att känslan av stress kunde ha olika orsaker, det kunde vara livet utanför 

studierna eller att skoluppgifterna var för enkla. Negativ stress är ingen motivationsfaktor (Reeve, 2015) 

och något bör undvikas vid all typ av lärande. 

Sammanfattningsvis konstateras att vid en analys av svenska och amerikanska studenters utsagor om 

engagemang och motivation framkom två betydelsefulla dimensioner av engagemang, nämligen 

känslomässigt- och kognitivt engagemang. Det känslomässiga engagemanget var mest framträdande av 

dessa två.  Studenternas utsagor från båda nationer uppvisade till del formen av inre motivation men mest 

framträdande var formen av integrerad reglering av yttre motivation, en form som ses som viktig för ett 

kvalitativt lärande (Ryan et al., 2000.). Ett positivt inlärningsklimat innehållande meningsfulla 

diskussioner verkar vara rätt väg att gå för att få motiverade och engagerade universitetsstudenter.  

Metoddiskussion 

Etik  

När det gäller etik så har jag har försökt följa gällande svenska och amerikanska riktlinjer och lagar. Jag 

har inte använt Stockholm universitets informerade samtycke eftersom jag gjorde min svenska intervju 

innan denna text fanns att tillgå. Innehållet i mitt samtycke motsvaras dock av det som Stockholms 

universitet uttryckt. På Texas Universitet i Austin fanns ett förtryckt informerat samtycke som jag var 

tvunget att använda för att få mitt etiska tillstånd. 

 Under en intervju kan intervjupersonerna berätta saker som är känsliga, så, för att i någon mån förhindra 

spridning av det som sagt under diskussionerna, informerades studenterna att det som sagts under 

intervjuerna skulle stanna i rummet. Dock kan jag som intervjuare aldrig garantera att så sker. Jag har 

också medvetet valt att inte presentera data som skulle kunna skada studenter, lärare eller andra personer 
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som nämns under intervjuerna. Under intervjuerna förekom inga direkt känsliga diskussioner, men skulle 

det vara så är det viktigt att hantera dessa tankar med respekt och noggrannhet. Jag ansåg att mitt ämne 

inte var så känsligt så att jag kunde genomföra min studie på ett etiskt hållbart sätt (Cohen et al., 2011, s. 

395).   

Validitet and Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktigt och intressant att hantera när man gör forskning som ger data i form av 

ord och meningar. Det finns två typer av validitet, internt och externt. Extern validitet handlar om vilken 

population resultatet kan generaliseras till medan den interna validiteten gäller om data kan förklara en 

viss händelse. Det finns flera steg som en forskare kan vidta för att säkerställa en validitet vilka anges på 

sidorna 182–183 i Cohen et al. (2011). I denna studie har jag försökt följa åtminstone några punkter på 

denna lista. Jag har samlat mina rådata så att det går att kontrollera, i den svenska studien har jag försökt 

styra representativiteten, d.v.s. jag valde studenter på olika program och termin som läste en gemensam 

kurs. Något jag också tänkte på var hur intervjuaren påverkar studenterna. Eftersom jag var både 

kursledare och examinator för den kurs som de svenska studenterna gick valde jag i den studien att ta 

hjälp av en skicklig och rutinerad intervjuare som jag ansåg hade karaktärsdragen som listas i Cohen et 

al. (2011, s. 207). Det fanns också en tanke om att jag kunde lära mig mycket av denna person eftersom 

jag aldrig tidigare gjort några kvalitativa intervjuer. I den amerikanska studien gjorde jag intervjuerna 

själv och kunde då använda flera av råden som jag tidigare fått av denna person. Eftersom det är en fördel 

att känna sitt material vid kvalitativa undersökningar kan detta förstås vara en brist men jag hävdar att 

jag, eftersom jag lyssnat ett flertal gånger på intervjuerna och gjort transkriptionerna, kommit data nära 

nog. Min känsla var att det varit en större risk för bias i den svenska studien om jag genomfört 

intervjuerna själv.  

Jag har försökt att låta data, på ett textnära sätt, leda mig till teman och kategorier, men jag är medveten 

om att jag kan ha påverkats av den tidigare inhämtade teoretiska kunskapen. Det bestämdes i förväg att 

den svenska studien skulle omfatta alla studenter från en specifik kurs och som accepterade att delta i 

studien. Således har även detta val sina absoluta gränser för generaliserbarheten. 

 Innan jag påbörjade den amerikanska studien hade jag tanken att göra några intervjuer i taget, analysera 

dessa, och sedan fylla på med fler intervjuer tills jag uppnådde en mättnad, det vill säga, då inga fler nya 

teman och kategorier uppkom. Dock fungerade inte detta eftersom jag fick brist på tid och var tvungen 

att genomföra intervjuerna under en och samma vecka. Detta är förstås en brist i båda mina studier och 

något jag kommer att tänka på vid framtida forskningsintervjuer. En reflektion jag gör är att syftet med 

studien ändå uppnåddes. Jag anser också att resultaten visade sig vara meningsfulla och rimligt 

detaljerade så kanske kan jag anta att studien, trots allt, fick tillräckliga data för mitt syfte. Mina resultat 

kan dock inte direkt generaliseras till större studentgrupper, vilket inte var min ursprungliga tanke. Jag 

ville försöka förstå och lära känna några perspektiv från studenterna, framför allt för att kunna använda 

dessa som en grund till fortsatta större studier. 

Vid inledningen av min studie hade jag tänkt se till att få så kallad ”informant validering”. Dock fick jag 

rådet att avstå från att göra detta av en forskningskollega, motivet var att den processen ibland kunde 

förändra data mer än att det vore bra för validiteten. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad man 

uttryckt och efter intervjuerna kan informanter ibland ändra åsikt.  

Det bästa sättet att uppnå tillförlitlighet vid intervjuer är att man bör försöka vara mycket strukturerad när 

man kommer till frågorna (Cohen et al., 2011, s. 204–5). För mitt syfte ville jag få studenternas syn, så 
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det kändes viktigt att ställa frågor där jag kunde modifiera mitt sätt att uttrycka mig och där jag kunde 

ställa följdfrågor som inte formulerats i förväg. Jag valde därför semistrukturerade intervjuer, vilka det 

alltså finns både för- och nackdelar med, se nedan. Jag försökte dock undvika ledande frågor, som annars 

skulle ha minskat tillförlitligheten. Vid intervjuer finns det en konflikt mellan validitet och tillförlitlighet. 

Om du ökar tillförlitligheten, med mycket strukturerade frågor, kommer du att minska giltigheten, det vill 

säga det finns en stor risk att informanten inte kan ge svar som är nära relaterade till personens egna 

tankar och uttryck. Eftersom jag hade det syfte jag hade tog jag risken för att minska tillförlitligheten för 

att få en större validitet. 

Validitet och tillförlitlighet är också viktigt för databehandling och dataanalys. Till exempel kan det 

förekomma förskjutning i transkriptionsprocessen, speciellt om de inspelade diskussionerna är svåra att 

följa, vilket jag konstaterade kunde vara fallet i de amerikanska intervjuerna. Detta är dock något jag är 

medveten om.  Bias kan också uppstå under kategoriseringen av data. Här tror jag att jag som forskare 

måste göra mitt bästa genom att fortsätta att arbeta systematiskt och försöka vara så neutral som möjligt 

gentemot mina data (Cohen et al., 2011, s. 181, s. 203, p. 208). 

Datainsamling 

För att få svar på mina frågor krävdes det att få data i form av ord, det vill säga kvalitativa data. Och att 

data sedan beskrevs efter en analys, en så kallad deskriptiv metod (Cohen et al., 2011, s. 537). I min 

studie ville jag samla in studenternas tankar för att generera data i form av ord och meningar. Jag valde 

därför att göra intervjuer. Intervjuer kan göras på flera sätt. Det kan vara en informell 

konversationsintervju där frågor kommer att visas ur sammanhanget eller mer standardiserade intervjuer. 

Det finns både styrkor och svagheter med dessa olika typer av intervjuåtgärder (Cohen et al., 2011, s. 

413; Eliasson, 2013, s. 24–27). Fördelen med intervjuer är att man som intervjuare kan fylla i logiska 

luckor och därmed hålla fast diskussionen till den aktuella forskningsfrågan, vilket inte är fallet med 

frågeformulär. Jag studerade även olika tips på hur intervjuer bör genomföras (Hedin, 1996). För att 

skapa ett bredare omfång av tankar från olika universitetsstudenter använde jag en form av gruppintervju. 

Fokusgruppintervjuer valdes eftersom uppgiften tycktes framstå lättare för studenter när gruppen 

interagerar, det genererar också data ganska snabbt och det genererar data till en lägre kostnad än 

intervjuer gjort person till person (Cohen et al., 2011, s. 436). Metoden möjliggör även utforskning av 

övertygelser och attityder i förhållande till en gemensam erfarenhet. Det är möjligt att någon annan 

datainsamlingsmetod kunnat fungera men jag anser mig nöjd med det resultatet jag fått utifrån mitt syfte. 

Jag märkte också tydligt hur studenterna blev inspirerade av varandra och hur de lättare kom ihåg olika 

händelser när de hörde vad de andra i gruppen sa. En av de amerikanska studenterna påpekade hur kul 

och lätt det var att berätta saker när hen satt ihop med en grupp studiekamrater. En intervju innehöll dock 

endast en student, vilket kan ha påverkat dennes svar genom att inga diskussionsmöjligheter med kursare 

då fanns.  

Analys 

Teman är ofta bredare än kategorier och i den här studien lät jag valet av teman vara datadriven och inte 

teoridriven. Jag granskade mina valda teman för att kontrollera om de fungerade bra med hela datasatsen 

och processen avslutades genom att jag gav de olika teman ett namn som var något mer abstrakta. Innan 

de olika teman utkristalliserades grupperade jag olika utsagor och gav dessa olika namn, eller kategorier 

(Braun et al., 2006). Jag försökte att behandla de olika transkriberingarna på samma sätt eftersom min 
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huvudtanke inte var att försöka se om studenters åsikter som studerar olika program eller i olika länder 

skiljde sig åt. Jag har dock valt att diskutera några likheter och skillnader eftersom möjligheten fanns. Då 

jag är ganska oerfaren när det gäller att analysera kvalitativa data kanske någon mer erfaren forskare, 

skulle ha hittat andra sätt att benämna tema och kategorier. Jag har dock justerat några kategorier efter 

förslag av min handledare. Jag anser att jag redovisat det mesta som sagts i intervjuerna i mitt resultat, 

genom flitig citering, vilket var min mening. Resultatet kan därmed tolkas på det sätt läsaren föredrar och 

mina val av teman och kategorier kan lätt ifrågasättas och diskuteras utifrån citaten. Nackdelen med att 

redovisa så mycket resultat är förstås att det blir svårare att överblicka. Av den anledningen gjorde jag ett 

försök att sammanfatta resultatet som figurer. Analysen om vilken dimension av engagemang som 

framträdde utfördes genom att resultaten i form av utsagor, under olika teman ströks under. Dessa 

understrykningar jämfördes sedan med de kriterier som Trowels (2010), Reeve et al. (2011) samt Sinatra 

et al. (2015) beskrev i sina studier. Den formuleringen som tycktes passa in bäst valdes ut och tillhörande 

dimension av engagemang noterades som ett resultat och allt hölls textnära.  Analysen enligt 

motivationsteorierna utfördes på liknande sätt. Här tog analysen fasta på en skala ”the Academic Self-

Regulating Scale (Ryan et al., 1989; Vansteenkiste, et al., 2009) och beskrivningen av de olika 

varianterna av motivation. Utförandet av dessa två analyser kan förstås ifrågasättas och det gick inte att 

finna liknande gjorda analyser på kvalitativa intervjuer. Tidigare liknande analyser verkar uteslutande ha 

genomförts med hjälp av enkäter, vilkas resultat inte gick att jämföra, på ett bra och överskådligt sätt, 

med denna studie.   

Generaliserbarhet och begränsningar  

Generaliserbarheten av denna studies resultat är, av olika anledningar, begränsad. Urvalet av studenter 

var litet och begränsat till en svensk högskola och ett amerikanskt universitet. Studien utfördes av en 

mastersstudent. Studien bör därför ses som en utforskande studie. Min tanke är att vissa resultat kanske 

ändå skulle kunna vara användbara inom högskolepedagogen och därmed göra en nytta för samhället, 

vilket är viktigt att studier gör enligt Vetenskapsrådet (2019). Studien pekar på olika faktorer som är bra 

att tänka på för att få engagerade och motiverade studenter, speciellt studenter som studerar 

naturvetenskap och hälsa. Förhoppningsvis kommer studien att vara en hjälp i processen att "göra 

universitetsstuderande aktiva och engagerade", vilket visar sig vara positivt både för studenter och lärare 

(Carini et al, 2006). 
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Konklusion och fortsatt forskning 

Denna uppsats framhäver vikten av att organisera undervisningen på högskole- och universitetsnivå på 

ett sådant sätt att vi stimulerar studenterna att vara aktiva och engagerade i sitt lärande. Det vi gör idag 

inom hälso-och naturvetenskapligt område, oavsett om det är i Sverige eller i USA, är inte tillräckligt 

enligt denna studies resultat. Utbildningsinsatserna bör även vara utformade så att de stimulerar till en 

större andel kognitivt, agentiskt och känslomässigt engagemang. Denna studie redovisar några exempel 

som fick studenterna att känna ett kognitivt eller känslomässigt engagemang. Det var t.ex. när 

inlärningsklimatet var positivt, när det var tillåtet att göra fel och när studenterna deltog i meningsfulla 

diskussioner i mindre grupper.  För att få ett kvalitativt lärande bör vi alltså ha bättre kunskap om vad 

som kan stimulera studenters inre motivation samt vilka yttre motivationsfaktorer som bidrar till 

studentens självbestämmande internalisering. Vi bör även fundera på vilken dimension av engagemang 

som organiserandet av undervisningen ger. Ett känslomässigt engagemang kan, till exempel, ge många 

goda effekter. Studenterna måste ta sitt ansvar men det ligger till stor del på lärarna att få dem att inse 

detta, till exempel genom att skapa lärandeaktiviteter som ökar studenternas engagemang. 

Studentaktivitet och engagemang är viktigt för att kunna lära in och komma ihåg fakta men i högsta grad 

även för att kunna börja tänka kritiskt kring ett problem. Det finns mycket forskning på hur vi kan 

planera undervisning som ger motivation och tillfälle till engagemang och som i stort stämmer överens 

med vad studenterna i denna studie beskriver. Kanske den högskolepedagogiska kompetensen behöver 

förbättras? All undervisande personal och även annan institutionspersonal, skulle kunna ges möjlighet till 

kompetensutbildning om motivationsfaktorer och engagemang. Att fortsätta att forska på dessa teman är 

fortsättningsvis viktigt. Fortsatt forskning kan handla om att utöka studentintervjuerna till fler och större 

grupper och fler läroanstalter, men också att intervjua lärare, inom hälsa- och naturvetenskap, om deras 

syn på engagemang och motivation i Sverige och USA.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informerat samtycke, Sverige 

 

 

2017-04-25 

 

Informerat samtycke 
Undertecknad har last och förstatt informationen angående projektet Aktiva studenter och samtycker 

till att vara med pa en gruppintervju i en sa kallad fokusgrupp och att gruppintervjun spelas in med 

en digital diktafon. 

Resultatet far sedan användas for att sprida kunskap gällande projektet Aktiva studenter, 

med aktivitetsnummer: 959017, under förutsättning att materialet behandlas 

konfidentiellt. 
The undersigned has read and understood the information regarding the Active Students project and 

agrees to participate in a group interview in a so-called focus group and that group interviews are 

recorded with a digital voice recorder. The result can then be used to spread knowledge about the 

Active Students project, with activity number: 959017, provided that the material is treated 

confidentially. 
 

 

Mitt deltagande ar helt frivilligt och jag kan när som helst meddela projektledaren, Eva Strandell: 

mail: eva,strandell@hh.se, tel 035-167422 eller intervjuaren, att jag inte viii vara med. 

My participation is completely voluntary and I can notify the project manager Eva 

Strandell email: eva.strandell@hh.se, phone: 035-167422 or the interviewer at any 

time that I do not want to participate. 

Samtycket skrivs under i två upplagor där studenten och projektledaren far var sitt exemplar. 

The consent is written in two editions, where the student and the project manager each 

get their copy. 

 

Halmstad den 

 

-------------        --------------------------------- 
 

Datum Underskrift 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Namnförtydligande 

Halmstad University • PO Box 823 • SE-30 I 18 Halmstad • Sweden Phone +46 35 16 71 00 •  

registrator@hh.se • CIN 202100-3203 
 

hh.se 

mailto:eva%2Cstrandell@hh.se
mailto:eva.strandell@hh.se
mailto:registrator@hh.se
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Bilaga 2. Informerat samtycke, USA 

IRB USE ONLY 

Study Number: 

Approval Date: 

Expires: 

Name of Funding Agency (if applicable): 

 

Consent for Participation in Research 
Title: How do students in science or health education think about the concept of problem solving? A 

study conducted on college and university students, in the United States and Sweden. 

 

Introduction 

The purpose of this form is to provide you information that may affect your decision as 

to whether or not_to participate in this research study. The person performing the 

research will answer any of your questions. Read the information below and ask any 

questions you might have before deciding whether or not to take part. If you decide to be 

involved in this study, this form will be used to record your consent. 

Purpose of the Study 

You have been asked to participate in a research study about what you as a student at UT 

think about the topic: problem solving. The purpose of this study is to make the teachers 

and professors more aware of student's thoughts about what problem solving is and how 

students think about how their education contributes to evolve problem solving skills. 

What will you be asked to do? 

If you agree to participate in this study, you will be asked to join a group of two or three 

more· students called a focus group. You will be asked to discuss a few questions about 

the topic and this discussion will be audio recorded by a digital audio recorder laying on 

a table. This interview will take 30 to maximum 40 minutes in length and will be 

conducted only once. 

The whole study will include approximately 30 study participants divided in small focus 

groups, as described above. 

What are the risks involved in this study? 

There are no foreseeable risks to participating in this study, but I have to remain you 

mindful of my ability limits to protect your privacy, as I cannot control what your focus 

group members will share with others. 

What are the possible benefits of this study? 

The possible benefits of participation are that you will have access to the final report, you 

will be in an international study and will learn about this quality method. Moreover, you 

will contribute to educators understanding on how you think about the topic so that 

university employees better understand how to train their students in problem solving 

skills, which is a very important skill. So, you will receive no direct benefit from 

participating in this study; however, you will contribute to educators understanding on how 

you think about the topic so that university employees better understand how to help 

students getting better problem solving skills, which is a very important skill in life, as a 

whole. 
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Do you have to participate? 

No, your participation is voluntary. You may decide not to participate at all or, if you 

start the study, you may withdraw at any time. Withdrawal or refusing to participate will 

not affect your relationship with The University of Texas at Austin in anyway. 

If you would like to participate return the signed forms form to me when we meet for the 

interview.  You will receive a copy of this form. 

Will there be any compensation? 

You will not receive any type of payment participating in this study. 

How will your privacy and confidentiality be protected if you participate in this research study? 

Your privacy and the confidentiality of your data will be protected by not using your last 

name. It is only me, the researcher, that will be involved in the interviews and recordings. If 

it becomes necessary for the Institutional Review Board to review the study records, 

infonnation that can be linked to you will be protected to the extent permitted by law. 

Your research records will not be released without your consent unless required by law or 

a court order. The data resulting from your pmiicipation may be made available to other 

researchers in the future for research purposes not detailed within this consent form. In 

these cases, the data will contain no identifying information that could associate it with 

you, or with your participation in any study. If you choose to participate in this study, you 

will be audio recorded. Any audio recordings will be stored securely and only the 

researcher will have access to the recordings. Recordings will be kept for one year or less 

and then erased. 

Whom to contact with questions about the study? 

Prior, during or after your participation you can contact the researcher Eva Strandell at 737- 

218-3409 (until 20 December 2018) or send an email to eva.strandell@hh.se (now and also 

after December 2018) for any questions or if you feel that you have been harmed. 

Whom to contact with questions concerning your rights as a research participant? 

For questions about your rights or any dissatisfaction with any pmi of this study, you can contact, 

anonymously if you wish, the Institutional Review Board by phone at (512) 471-8871 or email 

at orsc@uts.cc.utexas.edu. 

Participation 

If you agree to participate you must return on my email to say that you would like to 

participate or, if I present this study directly in you class, you will sign the form on site. Th 

re after we will discuss when·and where to meet for the interview. 

 

 

 

   

mailto:eva.strandell@hh.se
mailto:orsc@uts.cc.utexas.edu
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Signature 

You have been informed about this study's purpose, procedures, possible benefits and risks, 

and you have received a copy of this form. You have been given the opportunity to ask 

questions before you sign, and you have been told that you can ask other questions at any 

time. You voluntarily agree to participate in this study. By signing this form, you are not 

waiving any of your legal rights. 

 

 

 

Printed Name 

   (/)JtucUL 
Signature 

 

As a representative of this study, I have explained the purpose, procedures, benefits, and the risks 

involved in this research study. 

 

 

Print Name of Person obtaining consent 

 

The University of Texas at Austin 

Institutional Review Board - Revised August 2015 
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Bilaga 3. Etiskt tillstånd (IRB), USA 
 

 

OFFICE OF RESEARCH SUPPORT & COMPLIANCE 

 

 

THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN 

 

P.O. Box 7426, Austin, Texas 78713 · Mail Code A3200 
(512) 471-8871 · FAX (512) 471-8873 

 

FWA  # 00002030 

 

 Date: 10/22/2018 

 PI: Eva K Strandell 

 Dept: Texas Center for Science Discovery 

 Title: How do students in science or health education think about the concept of 

problem solving? A study conducted on college and university students, in the United 

States and Sweden. 

Re: IRB Exempt Determination for Protocol Number 2018-

09-0087 Dear Eva K Strandell, 

Recognition of Exempt status based on 45 CFR 46.101(b)(2). 

 

Qualifying Period: 10/19/2018 to 10/18/2021. Expires 12 a.m. [midnight] of this date. A 
continuing review report must be submitted in three years if the research is ongoing. 

 

Responsibilities of the Principal Investigator: 

 

Research that is determined to be Exempt from Institutional Review Board (IRB) review is 
not exempt from ensuring protection of human subjects. The Principal Investigator (PI) is 
responsible for the following throughout the conduct of the research study: 

 

1. Assuring that all investigators and co-principal investigators are trained in the ethical 
principles, relevant federal  regulations,  and  institutional  policies governing  human  subject 
research. 

 

2. Disclosing to the subjects that the activities involve research and that participation is voluntary 
during the informed consent process. 
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3. Providing subjects with pertinent information (e.g., risks and benefits, contact information for 
investigators and RSC) and ensuring that human subjects will voluntarily consent to participate 
in the research when appropriate (e.g., surveys, interviews). 

 

4. Assuring the subjects will be selected equitably, so that the risks and benefits of the research are 
justly distributed. 

 

5. Assuring that the IRB will be immediately informed of any information or unanticipated problems 
that may increase the risk to the subjects and cause the category of review to be reclassified to 
expedited or full board review . 

 

6. Assuring that the IRB will be immediately informed of any complaints from subjects 
regarding their risks and benefits. 

 

7. Assuring that the privacy of the subjects and the confidentiality of the research data will be 
maintained appropriately to ensure minimal risks to subjects. 

 

8. Repo11ing, by submission of an amendment request, any changes in the research study that 
alter the level of risk to subjects. 

 



These criteria are specified in the Pl Assurance Statement that must be signed 
before determination of exempt status will be granted. The PJ's signature 
acknowledges that they understand and accept these conditions. Refer to the 
Office of Research Suppo11 & Compliance (RSC) website www.utexas.edu/irb for 
specific information on training, voluntary informed consent, privacy, and how to 
notify the IRB of unanticipated problems. 

 

1. Closure:   Upon completion of the research study, a Closure Report must be submitted to the 

RSC. 

 

2. Unanticipated Problems: Any unanticipated problems or complaints must be rep011ed 
to the IRB/RSC immediately. Further information concerning unanticipated problems 
can be found in the IRB Policies and Procedure Manual. 

 

3. Continuing Review: A Continuing Review Repo11 must be submitted if the study 
will continue beyond the three year qualifying period. 

 

4. Amendments:  Modifications that affect the exempt category or the criteria for exempt 
determination must be submitted as an amendment. Investigators are strongly 
encouraged to contact the IRB Program Coordinator(s) to describe any changes prior to 
submitting an amendment.  The IRB Program Coordinator(s) can  help  investigators  
determine  if a formal  amendment  is necessary  or  if the modification  does  not 
require a formal  amendment process. 

 

If you have any questions contact the RSC by phone at (512) 471-
8871 or via e-mail at orsc@ uts.cc.utexas.edu. 

 

Since rely, 

 

 

James  Wilso 
n, Ph.D . 
InstitutionalR
eview  Board 
Chair 

 

 

 

 
 

http://www.utexas.edu/irb
mailto:orsc@uts.cc.utexas.edu

