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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka viktiga faktorer för att elever på 
omvårdnadsprogrammet ska känna studiemotivation. Genom att göra två 
fokusgruppsintervjuer med elever på omvårdnadsprogrammet på två gymnasieskolor, har vi 
fått en inblick i de faktorer som eleverna anser vara viktiga för studiemotivationen.  

Resultatet av vår studie visar att kommunikation och samspel mellan lärare och elever är 
central. Viktiga faktorer för att skapa studiemotivation hos eleverna är att lärarna är 
engagerade i elevernas skolutveckling. Undervisningen bör vara varierad och engagerande 
och ligga på en nivå som innebär utmaningar i nivå med den kunskap som eleverna besitter. 
Öppenhet, engagemang och förmåga att vara lyhörd inför elevernas signaler är viktiga 
egenskaper hos lärare som vill arbeta med sina elevers motivation.  

Eleverna upplever att lärarna har en central roll då det gäller skapandet av en trygg social 
miljö i skolan. Föräldrars och kompisars betydelse är andra centrala bitar som har betydelse 
för att förstärka studiemotivationen.  
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Abstract 

With this research we want to illustrate important factors that are important for students’ 
motivation to study. We have gained insight into the factors which students consider to 
be important for their motivation to study by doing two interviews by groups with 
students enrolled in the Care education programme in the upper secondary school. 

The results of our research show that communication and interaction between teachers 
and students is central. Important factors to create motivation to study for the students 
are that teachers are committed in the students’ development at school. It is also 
pertinent for students’ education to be varied and engaging. The students also say that 
the level of teaching is important for their motivation. 

The students feel that teachers play a central role when it comes to creating a safe social 
environment at school. The significance of the role that parents and friends play is other 
important factors that can reinforce the students’ motivation.   
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INLEDNING 

Denna uppsats handlar om studiemotivation. Anledningen till att vi har valt detta ämne är att vi 
under våra VFU-placeringar (verksamhetsförlagd utbildning) som vårdlärarstuderande och vid 
vikariat som lärare har träffat elever med låg studiemotivation på gymnasiet och 
vuxenutbildningar. Vår upplevelse är att dessa omotiverade elever tar tid och energi från lärarens 
ofta pressade tidsschema, samtidigt misslyckas lärarna ofta med sina försök att motivera eleverna 
att prestera godkända resultat. Som lärarstuderande har vi funderat mycket på vilka faktorer som 
är betydelsefulla för elevernas motivation att studera. Under vår vårdlärarutbildning har detta 
ofta diskuterats inom klassen och ”problemet” med de omotiverade eleverna tror vi finns på de 
flesta skolor. Vi studerar själva just nu, vi har studerat tidigare och vi har eller har haft 
tonårsbarn. Vi har därmed befunnit oss i samma situation som de elever vi möter och har egen 
erfarenhet av att ha eller av att sakna studiemotivation. I den här uppsatsen har vi valt att gå ut i 
skolorna och fråga eleverna själva om hur de ser på studiemotivation. Vi tror att vi som blivande 
lärare kommer att ha nytta av denna ”inblick” för att stärka och motivera eleverna. 

BAKGRUND 

Vad säger läroplanen? 
I skolans läroplan nämns inte ordet motivation explicit men däremot står det att läsa följande i 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna:  

Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. 
Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper 
och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta skall syfta till att grundlägga en positiv 
inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter.  Skolan 
skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro. 1   

Vi tolkar denna formulering som om skolan har ett ansvar för att motivera eleverna och försöka 
stärka deras tro på sig själva. Men i läroplanen understryks också att eleverna har ett egenansvar. 
I Lpf 94 stå det vidare att: 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar ska omfatta alla elever. Eleverna 
ansvarar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former skall 
vara viktiga principer i utbildningen. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 
demokratiska arbetsformer (1 kap.2 och 9 §§). 2 

Vidare står det att skolan skall sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och 
sin arbetsmiljö. Eleverna ska aktivt utöva inflytande över sin utbildning utifrån kunskap om 
demokratiska principer och vidareutveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Vidare 
skall eleverna utveckla sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbets- och 

                                                
1 Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, (Stockholm: Fritzes, 2006). 6. 

2 Ibid.,13. 
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samhällsliv. Läroplanen betonar att det är av vikt att eleven stärker tilltron till den egna förmågan 
att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.  

I läroplanen finns det med andra ord en stark betoning på att eleverna tar ett stort eget aktivt 
ansvar för både sin utbildning och sitt eget lärande. För att uppnå det fordras dock att eleverna 
känner sig motiverade för sina studier.  

Vad är motivation? 
Eftersom ”motivation” och ”studiemotivation” är våra nyckelord har vi valt att titta lite närmare 
på olika sätt att definiera dessa begrepp. 

När man diskuterar motivation pratar man ofta om att ”vilja lära sig” eller ”en vilja att förändra”. 
Håkan Jenner beskriver att själva ordet ”motivation” kommer från det latinska ordet ”movere” 
som betyder ”att röra sig”.3 Man kan alltså säga att motivation handlar om att vilja röra sig. Gunn 
Imsen beskriver motivation enligt följande 

Motivation definieras gärna det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller denna aktivitet vid liv och 
som ger den mål och mening:4 

Vidare menar hon att motivationen är central i förståelsen av människans beteende, vad som 
driver människan att utföra olika aktiviteter utifrån vilka vinster eller mål hon har för sitt 
agerande. Ytterligare en definition av motivation är följande: 

Motivation är de inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden. 5 

Mikael Lundgren och Kent Lökholm vill likna motivationen vid det som får en bil att färdas 
framåt. Startnyckeln måste vridas om för att ”aktivera” färden. Ratten måste vridas för att 
”guida” bilen i önskad riktning. Slutligen måste vi använda gaspedalen för att behålla farten. 
Detta är möjligen en haltande metafor men faktum kvarstår att motivation är en komplex process 
som kan ta form, omformas och bestå i syfte att ta oss genom livets skeenden i både motgång 
och medgång. Utgångspunkten är att motivation handlar om att förändra beteendemönster utifrån 
olika situationer.    

Vad är det då som gör att man känner motivation? 

Inre och yttre motivation 
Motivation kan handla om något inre, som en lust att lära. Det handlar då om att man ser själva 
kunskapen som viktig och relevant eller så upplever man den inhämtade kunskapen som en del i 
sin egen utveckling. Med den yttre motivationen menas det tryck utifrån som kan påverka våra 
inre processer menar Lundgren och Lökholm.6 Detta tryck kan utgöras av andra personer i form 
av ”goda råd”, vädjan eller till och med hot.  
 
Det är inte helt ovanligt att andra personer i omgivningen försöker påverka en person att utföra 
olika handlingar. I skolan är betyg ett exempel på ett inslag av yttre motivation. Mycket av det vi 

                                                
3 Håkan Jenner,  Motivation och motivationsarbete i skola och behandling, (Stockholm: Myndigheten 
för skolutveckling, Liber Distribution, 2004). 37. 

4 Gunn Imsen, Elevens värld, Introduktion till pedagogisk psykologi, (Lund: Studentlittertur, 2005), 
457. 

5Mikael Lundgren, Kent Lökholm, Motivationshöjande samtal i skolan – att motivera och arbeta med 
elevers förändring, (Lund: Studentlittartur, 2006). 45. 

6 Lundgren & Lökholm, 47. 
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gör utför vi för att uppnå belöning eller för att slippa negativa konsekvenser.  Många hade aldrig 
gått till ett arbete om det inte vore för lönen. Den inre motivationen hämtar däremot sin näring på 
ett mer känslomässigt plan. Vi gör helt enkelt saker för att vi tycker om det och upplever 
tillfredsställelse.  
 
Inre motivation kan beskrivas som en önskan att ta reda på något som för en själv är intressant, 
och denna typ av motivation är inget som man skapar, den upptäcker man. Arne Ljung menar att 
man genom att studera människors behov av prestationer kan finna en förståelse i vad som 
motiverar människor att utföra olika handlingar och aktiviteter.7  Prestationsbehovet är en önskan 
att klara av något svårt, att bemästra, manipulera eller organisera, att övervinna hinder och att 
överträffa sig själv. Ljung menar vidare att prestationer förutsätter framtidsbilder, mål. 
Motivation förutsätter således mål för att individen ska uppleva drivkraft och lust att prestera.  
Orden motivation och framgång är intimt förknippade menar Ljung. Motivation kan härledas till 
orden motiv och emotion. Emotion handlar om känslor, så motivation har i allra högsta grad med 
känslan att göra.  

Studieintresse  
Det som leder till inre motivation är upplevelsen av autonomi enligt Sjöberg.8 Om en elev får 
möjlighet att göra egna val av arbetsuppgifter eller har egna idéer om arbetsuppgifter ger det en 
positiv känsla som skapar inre motivation. Då eleven får handla genuint fritt sätt finns inga yttre 
påverkningar, t ex belöningar eller bestraffningar, som eleven känner att hon måste eller bör 
anpassa sig till. De verkligt fria handlingarna är också de som i största utsträckning väcker vårt 
intresse. Sjöberg menar dessutom att inre motivation även stimuleras av att man upplever 
kompetens samt att man genom handlingen får och uppehåller positiva sociala relationer.9 Ett 
centralt inslag i upplevelsen av motivation är att känna/äga/erfara kompetens och autonomi. 
Känslan av kompetens och autonomi kan föras över till begreppet kontroll. Upplever eleven 
kontroll har hon också en känsla av självbestämmande. Teorin grundas på antagandet att vi 
upplever att vi har ett verkligt jag och att de handlingar som helt styrs (initieras och kontrolleras) 
av detta verkliga jag är genuint fria handlingar.  
 
En viktig faktor för eleven är att kunna göra val, exempelvis av olika arbetsuppgifter i kursen. 
Vid dessa val får eleven möjlighet att välja utifrån intresse. Om eleven har möjlighet att välja 
uppgifter utifrån intresse är det också lättare att vara aktiv i sina studier mot om eleverna är 
passiva mottagare av information. Människan eftersträvar kontroll över sin situation och 
utvecklar intresse och kreativitet främst när hon upplever sådan kontroll att hon kan känna sig 
självbestämmande.  
 
Sjöberg skiljer på tre typer av motivationstillstånd: inre, yttre och obefintlig.10 Det finns också 
olika typer av yttre motivation; den kan vara i varierande grad ”internaliserad”. Elever med 
obefintlig motivation har helt enkelt givit upp. De ser ingen relation mellan sina ansträngningar 
och resultaten i skolan, vilka de tillskriver externa faktorer som tur/otur eller uppgiftens 
svårighetsgrad. De har utvecklat en inlärd hjälplöshet, dvs. att ingenting tjänar något till.  

                                                
7Arne  Ljung,  Konsten att leda sig själv, (Stockholm: Prevent, 2004), 37. 

8 Lennart Sjöberg, Studieintresse och Studiemotivation, En analys av de grundläggande faktorerna, 
(Stockholm, Norstedt, 1997), 25. 

9 Ibid., 26. 

10 Ibid., 37. 
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Engagemang, delaktighet och förväntningar 
Olga Dysthe skiljer på äkta engagemang och procedurengagemang.11 Äkta engagemang anser 
hon är när eleverna är intresserade och engagerade i de ämnen och de frågeställningar som utgör 
temat för undervisningen. Procedurengagemanget å andra sidan är när eleverna gör det som till 
det yttre förknippas med att vara en god elev, dvs. de gör sina uppgifter svarar på frågor och är 
uppmärksamma under lektionerna.  

Hon skriver att det finns en stor undersökning som tydligt visade på sambandet mellan äkta 
engagemang och skolprestation. Enligt Dysthe finns det tre viktiga faktorer för att skapa äkta 
engagemang. Det första är att lärarna anser att eleverna har något att bidra med och att de skickar 
signaler om detta. Det andra är att eleverna ska se en koppling mellan det de ska lära sig och sina 
erfarenheter och sitt eget liv. Det tredje villkoret är att eleverna har en viss kontroll över själva 
inlärningsmålen, men också över inlärningsmetoderna. Hon skriver också att faktorer som 
engagemang och delaktighet från elevernas sida inte är identiska faktorer, men att dessa faktorer 
ändå står nära varandra.  

Dysthe skriver att samspel och dialog är centrala faktorer i lärandet. Hon anser att 
elevdeltagandet i undervisningen är viktigare än bara tecken på engagemang.  För att bestämma 
inlärningspotentialen måste man se på både vad lärare och elev kan göra. Det är allmänt känt att 
man vid höga förväntningar gör ett bättre arbete än om man inte förväntar sig något alls. Hon 
beskriver fallstudier som visat hur viktigt det är med högt ställda förväntningar men att dessa 
måste gå hand i hand med stöd från lärarens sida. 

Motivationens samverkande faktorer  
Enligt Jenner kan ett sätt att skydda sig mot ständiga misslyckanden och dåligt självförtroende 
vara att reagera med passivitet eller aggressivitet.12 Man undviker situationer som utsätter en för 
risker att misslyckas eller omvandlar sin besvikelse till ilska. Han skriver att det är mot bakgrund 
av dessa ”svagpresterande” och ”besvärliga” elevers situation som man intresserat sig för hur 
dessa ständigt förekommande misslyckanden ska kunna motverkas. Man har bland annat betonat 
betydelsen av att varje elev ska ges möjlighet att upptäcka sina resurser och att uppgifterna 
varken ska vara för svåra eller för lätta. 

Jenner skriver att om man granskar de definitioner av motivation så som de beskrivits under 
tidens lopp så ser man tre samverkande faktorer.13 Den första faktorn är en inre faktor, t.ex. 
nyfikenhet, som sätter igång ett handlande. En drivkraft som är relaterad mot ett bestämt mål, 
t.ex. att stilla sin nyfikenhet. 

I den andra faktorn finns en tanke om målsträvan hos individen. Det kan antingen vara ett yttre 
mål, som pengar, höga betyg, status eller uppskattning. Eller så kan det röra sig om inre mål som 
glädje, stolthet eller en känsla av självförverkligande. Dessa mål är sällan renodlade men enligt 
forskningen påverkas beteendet på olika sätt om tyngdpunkten ligger på yttre eller inre mål. 

Den tredje faktorn är en växelverkan mellan personens drivkraft och målet, som hänger samman 
med självförtroende och om målen uppnås eller inte. Här sker antingen en modifiering eller en 
förstärkning av den inre drivkraften. Beroende på självförtroendet kan man antingen sänka 

                                                
11Olga Dysthe, Det flerstämmiga klassrummet, (Lund: Studentlitteratur, 2007). 238-243. 

12 Jenner, 60. 

13 Ibid., 41-42. 
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ambitionen eller ta nya tag vid ett misslyckande och då man lyckats nå ett mål antingen sporras 
vidare eller rikta intresset mot något annat. 

Jenner nämner ytterligare tre faktorer som är av stor betydelse för motivationen.14 Möjligheten 
att uppnå målet. Det är viktigt att målen är realistiska . Om målet är för långt borta så påverkas 
inte motivationen så att man skulle känna sig misslyckad om man inte skulle uppnå det. Att å 
andra sidan att sätta för låga mål kan vara ett sätt att undvika misslyckanden, en 
”skyddsmekanism”.  

Uppnåendets ”värde”. Är det eftersträvansvärt att nå målet? Ett exempel är när eleven undrar 
varför han skall lära sig något i skolan som han inte tror sig ha nytta av i sitt liv. Eleven vill lära 
för livet och inte enbart för skolans. Uppnåendets värde är ett subjektivt mått och 
motivationsarbetet måste påbörjas där den andre är. 

Sannolikheten för att lyckas eller misslyckas. Detta är också en subjektiv bedömning som beror 
på personens uppfattning om sina möjligheter att lyckas. Bedömer man att sannolikheten att 
misslyckas är stor kanske man inte är beredd att satsa av rädsla för att misslyckas trots att man 
vill uppnå målet. 

Förväntningars betydelse 
En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser beteenden eller 
handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller inre. Realistiska förväntningar som är 
högt ställda är bra för ökad inre motivation om uppskattning och beröm ges i konkret och 
beskrivande form i syfte att vägleda.  Låga eller orealistiska förväntningar ger däremot en 
minskad inre motivation, och om beröm ges generellt eller utan beskrivande syfte. Jenner 
beskriver några allmänna principer som påverkar individens förväntningar på sig själv och 
omgivningen.  

Människan betraktar andra utifrån den egna personligheten. En elev är den individ som han 
eller hon är, men uppfattas olika av omgivningen. En lärare med stillsam personlighet kan 
exempelvis tycka bättre om stillsamma elever medan en aktiv personlighet som lärare kan 
föredra mer livfulla elever.  

Människor  skapar stabila intryck på basis av begränsad information. En lärare kan ha viss 
kännedom om en elev, dess familj, tidigare skolgång etc. vilket kan stå som grund för 
förväntningarna. De första intrycken kan spela roll för samspelet under en lång tid.  

Människor formar intryck i globala termer. Individer sätter gärna etiketter på andra såsom ”bra”, 
”snäll”, ”taskig”, ”sölig”.  Detta gäller allmänt i relationer, så också i skolan sinsemellan både 
elever och lärare.   

Information som strider mot rådande uppfattningar omorganiseras för att lösa motsättningar. 
Om en ”duktig” elev misslyckas med ett prov förklarar man det med att eleven hade en dålig 
dag. Om en ”dålig” elev lyckas på ett prov är det lätt att se det som en engångsföreteelse, som 
”tur”.  Trots information som är motsägande den rådande uppfattningen, är det svårt att ändra ett 
första intryck.15 

Således påverkas motivationen av förväntningar från individen själv och från omgivningen. 
Samspelet med omgivningen är en betydande faktor. Hur eleven uppfattar lärarens budskap har 

                                                
14 Jenner, 44-49. 

15 Ibid., 71. 
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betydelse för hur förväntningar tolkas och uppfattas. Ett och samma verbala budskap kan 
uppfattas på olika sätt av olika elever.16 

Motivation och emotion 
Vi styrs till stor del av biologiska behov av mat, dryck, sömn och sex; behov som motiverar oss 
att agera. Motivationen hänger intimt samman med våra starka känslor, emotioner, som i hög 
grad påverkar våra livsval, enligt Fredriksson och Furmark.17 Behov, önskningar, impulser och 
attityder är exempel på motiv som får oss att handla. Vårt beteende har en riktning och ett mål. 
Motivationspsykologin intresserar sig för hur våra målstyrda handlingar startar, riktas och 
fortsätter tills vi har uppnått det vi vill. Motivationen kan styras från faktorer som finns såväl 
inom oss själva som i den yttre miljön.  

Grundläggande biologiska behov enligt Maslow styr en del av vårt beteende, behov som måste 
tillfredsställas för att vi som individer ska överleva. Detta kallas för primär motivation. Andra 
behov har skapats genom våra erfarenheter i livet. Strävan efter att tillgodose dessa inlärda eller 
sociokulturellt formade behov kallas sekundär motivation.18   

Motivation är besläktad med emotion. Känslotillstånd av olika slag motiverar ofta våra 
handlingar. Om vi förväntar oss att en handling leder till en positiv känsla är det ofta ett motiv 
för oss att utföra handlingen. Omvänt leder en förväntan om negativ känsla till att vi försöker 
undvika handlingen. Till exempel avstår vi från att köra bil för fort på grund av risken att få böter 
eller att mista körkortet.19 

Människan hjärna vill inget hellre än att lära sig saker.20 Eleverna har tillräckligt mycket 
motivation för resten av livet. Deras hjärnor har slukat information, införlivat den, skapat mening 
i den, kommit ihåg den och använt den vid behov tusentals gånger om. För alla i klassrummet 
gäller med andra ord; 1) han eller hon har motiverat sig själv att infinna sig, 2) har motiverat sig 
själv tusentals gånger, 3) är just för ögonblicket mer eller mindre motiverad.  Hemligheten för att 
kunna göra eleven mer motiverad är att avlägsna hindret och göra några enkla saker som tänder 
en gnista av elevens egen inre drivkraft.  
 
Är den omotiverade eleven en myt? För att komma till skolan o klassrummet måste man ha en 
viss motivation. Den kan vara positiv eller negativ men den fick eleven att komma. Elevens 
negativa föreställningar och dåliga beteende kan utlösas och förstärkas av en konstlad och 
okänslig skolmiljö.  

Attributionsteori 
Att ha förväntningar innebär att blicka framåt.21 Det är en mänsklig egenskap att kunna förbereda 
sig för nästa ögonblick utifrån vad som skedde i de föregående. Vår tolkning av vad som händer 
är språngbrädan för förväntningar om vad som kommer att ske härnäst. Attributionsteorin 

                                                
16  Jenner, 73. 

17  
Mikael Fredrikson & Tomas Furmark, Motivation och emotion – Beteendets drivkraft i Hwang, P, 

Lundberg, I, Rönnberg, J & Smedler A-C (red.), Vår tids psykologi. (Stockholm: Natur och Kultur, 2005), 91.  
 
18 Ibid., 92. 

19 Ibid., 109. 

20 Eric Jensen, Aktiv metodik (Jönköping: Brain Books AB, 1996), 324. 

21 Imsen, 550. 
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handlar om tolkningar av handlingar och händelser som vi erfar. Att vi tolkar vår omgivning är 
nödvändigt för att omgivningen ska framstå som meningsfull. Alla erfarenheter filtreras i vårt 
medvetande och stoppas in i vår förståelsevärld där skeenden tillskrivs mening.  
 
I pedagogiska sammanhang är det viktigt att vara klar över att det finns många möjligheter till 
olika uppfattningar och därmed olika reaktioner hos eleverna. Tolkningar av ett budskap kan 
skilja sig avsevärt från lärarens avsikt. Det är inte meningsfullt att tala om rätt eller fel tolkning, 
dock är det av vikt att ha en tydlig kommunikation. Poängen är att de personliga tolkningarna är 
avgörande för hur parterna beter sig. Den egna verkligheten är det man själv uppfattar – oavsett 
om tolkningen är rätt eller fel - inte vad andra kan ha menat. Attributionsteorin är en teori om hur 
vi förbinder det som händer oss med orsaksförklaringar.22  
De förmodade orsakerna är viktiga eftersom de påverkar våra förväntningar. Beroende på vilka 
orsaksförklaringar vi använder oss av så påverkar det hur vi ser på framgångar och nederlag. 
Dessa orsaksförklaringar har stor betydelse för motivationen. 
  
Orsaksförklaringarna skiljer sig åt på flera sätt.23 Vissa skyller på andra (läraren, tidsbrist, etc.), 
medan andra själva tar på sig ansvaret (jag kan inte). Vissa av dessa orsaksförklaringar är sådana 
att de medger fortsatt hopp och positiv förväntan; ”jag hade otur men bättre lycka nästa gång!”  
Andra förklaringar får eleven att uppvisa passiv uppgivenhet; ”jag fattar ingenting, det här 
kommer aldrig att gå!” Inom attributionsteorin har man försökt systematisera de olika 
tolkningarna av framgång och misslyckande. Särskilt tre aspekter av orsaksförklaringar är viktiga 
i samband med motivation: lokalisering, stabilitet och kontrollerbarhet.  
 
Den första aspekten, lokalisering, skiljer mellan de förklaringar som lägger ansvaret på individen 
och de som lägger orsaken utanför individen. Att skylla sådant på andra som man själv bär 
ansvaret för är mänskligt. När individen ser sig själv som orsak eller ansvarig är det en inre 
tolkning. Om skulden eller orsaken hänförs till andra personer eller något i miljön är det tal om 
yttre tolkning.   
 
Den andra aspekten, stabilitet, kan sägas vara stabil över tid. Egen förmåga är en stabil 
orsaksfaktor. Den kan visserligen förändras, men inte snabbt. Orsaksfaktorer som inverkar kan 
vara arbetsinsats, trötthet, dagsform, tur eller hjälp från andra.  
 
Den tredje aspekten, konrollerbarhet, innebär att det är av stor betydelse för individen om hon 
upplever att orsaksfaktorn är något hon har kontroll över eller om det ligger utanför hennes 
räckvidd.  Den egna förmågan (begåvning) är exempelvis en inre stabil och okontrollerbar 
faktor.  

Betydelsen av att engagera känslorna 
All inlärning påverkas av vilket sinnestillstånd man befinner sig i menar Jensen.24 Är en elev på 
humöret ”lämna mig ifred” lär sig eleven inte särskilt mycket vid det tillfället. Det bästa 
sinnestillståndet för inlärning är motivation. Lärare kan motivera en elev genom att skapa 
förväntningar eller i vissa fall skapa förvirring och ställa dem inför olika utmaningar. Då eleven 
är motiverad kan eleven skapa relevanta associationer och känna meningsfullhet inför sina 
studier. Varför behöver vi ha med känslor när vi ska lära oss något? 
                                                
22 Imsen, 553. 

23 Ibid., 554-555. 

24 Jensen, 224-226. 
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Enligt Jensen förbättrar känslorna långtidsminnet. Ju mer intensivt känslorna engageras desto 
längre tid kommer vi ihåg vad vi lärt oss. Ett bra sätt få elever att intressera sig och fascineras av 
ett ämne är genom att göra inlärningen känsloladdad. Det är då hjärnan får uppleva vetandets 
lust. Känslor är funktionella och kan tillgodose behov hos elever som är utpräglat kinestetiska 
(kroppsligt och praktiskt orienterade i sin lärstil), och elever som är intrapersonellt orienterade 
(reflekterande lärstil). Känslomässigt engagemang gör inlärning roligare och lättare. 
Blodcirkulationen blir intensivare, hela kroppen aktiveras och man får lättare att minnas det man 
lär sig.  

Betydelsen av egna mål 
Att ha kontroll över situationen och egna mål för sina studier är viktiga faktorer för motivationen 
menar Jensen.25 Eleverna bör vara delaktiga i att bestämma vilka mål de vill uppnå genom att 
själva komma fram till konstruktiva föreställningar om vad de vill uppnå. Lärarens uppgift blir 
att hjälpa eleven att formulera målen positivt, att de är specifika och möjliga att uppnå. Sedan är 
det lärarens uppgift att tillhandhålla resurser och skapa det klimat som hjälper eleven att nå sina 
mål. Mål fungerar bäst när de sätts upp av eleverna själva, är konkreta och specifika. Målen ska 
vara formulerade så att de ska vara uppnådda vid en bestämd tidpunkt. Målen ska vidare 
granskas och följas upp kontinuerligt av eleverna själva och i samråd med lärare, samt revideras 
med jämna mellanrum. 

Självuppfattning och självuppskattning 
Med självuppfattning avses här de tankar och känslor som en människa har om sig själv som 
objekt. Om självet blir föremål för reflektion innebär det att man kan bli medveten om sina 
tankar och handlingar. Vilka typer av uppfattningar bildar då människan om sig själv? 

Imsen skriver att i vår kultur hänger självuppfattningen nära samman med personens uppfattning 
om sin egen kompetens.26 Här kan olika personer uppfatta sig antingen som aktiva initiativtagare 
eller som passiva marionetter. Imsen skriver att självuppfattningen också innefattar det sociala 
miget, vilket är den uppfattning som en människa tror att andra har om henne och det egentliga 
miget, vilket är den uppfattning som man har på grundval av att bedöma sig själv. Dessa kan 
ibland sammanfalla, men gör ofta inte det. Imsen tar som exempel:  

När en elev utbrister att ”läraren tror att jag är dum, men jag ska minsann visa honom att jag kan 
klara det” är detta ett uttryck för att den privata självbilden är mer positiv än den sociala.27 

Imsen beskriver självuppskattning som individens allmänna uppskattning av sig själv och är lika 
med självkänsla. Självuppskattning har mycket med känslan av framgång och nederlag att göra 
och eftersom skolan ständigt utmanar elevernas kompetens så är självuppskattning särskilt 
relevant där. Enligt Imsen så måste självuppskattningen ha en måttstock att jämföra sig med. 
Denna måttstock kan se olika ut för olika individer och kan antingen vara individuellt uppsatt av 
individen själv eller satt utifrån t.ex. skolan. Att ha tydliga mål, gemensamma och individuella, 
är viktigt för allt lärande då fokus kan läggas på ambitionerna. Imsen skriver att en skarp 
fokusering på målet kan vara tveeggat, självuppfattningen påverkas positivt för dem som uppnår 
målet men negativt för den som misslyckas. 
                                                
25 Jensen, 218. 

26 Imsen, 520-527. 

27 Ibid., 521. 
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Imsen skriver att bedömd självuppskattning likt andra motivationsbegrepp är en hypotetisk 
konstruktion. Hon anser ändå att det är detta begrepp som starkast visar samband med 
skolprestationer. Vidare anser hon att det finns ett nära samband mellan prestationsmotivation 
och orsakstolkning av framgång och misslyckande. Prestationsmotivation har att göra med 
förväntningar om att lyckas men också tron på den egna förmågan. En annan viktig del är 
uthållighet.  

Belöningar för att skapa motivation  
Förhållandet mellan motivation och belöningar innebär viktiga följder för den kreativa 
processen. Eric Jensen skriver att man har konstaterat att yttre motivation hämmar inifrån 
kommande motivation.28 Förmågan att vara kreativ har ett nära samband med den inre 
motivationen, eftersom hjärnan får ”frihet att uttrycka sig intellektuellt” vilket ger tänkandet och 
motivationen ännu mer drivkraft. Belöningssystem hindrar den inre motivationen att växa fram 
eftersom det inte finns någon anledning att bli kreativ, man behöver bara bete sig som någon 
annan vill. Kreativitet ingår sällan i belöningssystem. Antingen får man kreativt tänkande som 
bottnar i inre motivation, eller också får man ett utifrån motiverat, förutsägbart beteende.  
 
Jensen formulerar det som att ”ett system med belöningar och straff kan selektivt hämma 
motivationen på längre sikt, särskilt när utomstående har kontroll över systemet.” Slutsatsen är 
att existens av hot och oro som knyts till ett beteende, plus brist på initiativ och kontroll från den 
som ska lär sig något, försämrar denna persons tänkande och gör att han eller hon väljer 
välrepeterade, förutsägbara reaktioner för att slippa undan ångesten och få läraren att tro att 
belöningen fungerar. Elever som är vana att bli mutade när de är ”snälla och duktiga” tycker 
snart att den sista belöningen inte var särskilt märkvärdig. De vill ha finare och större belöningar. 
Snart har de ingen motivation kvar och får etiketten ”ointresserade och passiva”.  
 
Belöningar hjälper inte elever som har problem, belöningssystem snarare ökar stressen i 
inlärningssituationer.29 Man ser samband mellan fysiska tillstånd av ångest, negativ stress och 
hot och människans sätt att tänka. Denna oro åstadkommer en minskad förmåga att lösa 
komplicerade problem och minskar mottagligheten för utifrån kommande impulser. Oron ökar 
risken för ett stereotypt beteende och får oss att välja det minst riskfyllda alternativet samt gör 
oss mer inriktade på och beroende av yttre system för straff och belöning. 
 
Det finns bevis för att yttre motivation har ett nära samband med icke-kreativt arbete, belöning 
och straff, utantill inlärning och monotona uppgifter. För att elever ska blir kreativa och mer 
intresserade av sitt ämne, få bättre självförtroende och kunna reflektera måste de känna en inre 
motivation. Belöningssystem hämmar dem istället. Elever som upplever stress och ångest i sin 
omgivning föredrar yttre motivation, dvs. ett system med pålitliga belöningar. Paradoxalt nog är 
det så att ju mindre möjligheter till inre motivation en elev har i sin miljö, desto mer kommer han 
eller hon att inrikta sig på att få belöningar.  I början är eleven positiv till belöningar som är 
förutsägbara och kan minska ångesten. Belöningar gör att eleverna bara intresserar sig för att 
”ställa upp och spela spelet” (dvs. belöningssystemet) och inte lär sig något av bestående värde. 
Vad beror detta på? Jo, hjärnans förmåga att förändra perceptuella kartor, utföra avancerade 
tankeoperationer och bygga upp komplexa tematiska relationer till ett ämne slås ut när den 
upplever belöningssystemets oro och ångest.   
                                                
28 Jensen, 318. 
 

29 Ibid., 320. 
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Jensen menar att det alltid går att ersätta belöningar med andra alternativ. Hit hör att eleverna får 
möjlighet att uppnå personliga mål, kamratstöd, positiva ritualer, att eleverna får utvärdera egna 
resultat och får bekräftelse. Lärare kan föregå med gott exempel och väcka intresset för kunskap 
genom entusiasm och intensiv feedback. Erbjud fler möjligheter för eleverna att vara kreativa 
och själva kontrollera sitt arbete. Belöningar gör mer skada än nytta för de uppmuntrar andra 
resultat än det läraren ursprungligen avsåg.  

Lust att lära 
I motivationsbegreppet ingår att man har ett mål, en riktning, i det arbete man utför. I 
lustbegreppet behövs inte något mål, inre eller yttre. Lusten är en del av processen i motivationen 
skriver Sanderoth.30  

Motivation är viktigt vid varseblivning, uppmärksamhet, lärande och glömska. Begreppet avser 
de krafter som aktiverar individen, bestämmer inriktningen av ansträngningarna samt arbetets 
varaktighet och intensitet.  Motivation är en produkt av en viljeakt, en inifrån kommande strävan, 
avsikt och ambition att lära. Avsikten i sig är nära knuten till elevens intresse och lust inför sina 
studier.  Som kontrast till motivation ses intuition som en irrationell sinnesförnimmelse beroende 
av olika yttre och inre sinnesupplevelser.  Lust känneteckens liksom intuition av det irrationella, 
en ofrivillig upplevelse, som beror på olika yttre och inre upplevelser.  

Lust att lära i skolan är inte något statiskt tillstånd hos en elev, utan en del i en dynamisk, 
ständigt pågående process där situationen som eleven befinner sig i förstärker eller hämmar 
elevens lust att lära. Genom att elever får möjlighet att utveckla sitt självförtroende och sin lust 
att lära kan deras egen lust tillvaratas och stimulera ett livslångt lärande. Lust och tillit till den 
egna förmågan har betydelse för lärandet. När en individs inre vilja riktas mot aktivitet och om 
beteendet tidigare har gett lustupplevelse, framkallas lustupplevelsen på nytt, då den tidigare 
upplevelsen fungerar som en ”learned trigger”. 

Genom att man i skolan tar hänsyn till elevernas många och skiftande förmågor och låter flera 
olika ämnen som vänder sig mot olika sinnen samverka, kan man skapa bättre miljöer för 
lärande.  Kommunikation, relation och interaktion kan alla påverka lusten att lära. I skolan kan 
man använda dessa faktorer av betydelse för lärandet i många situationer såsom miljön för 
lärande, i relation till individen, upplevelser, relation till lärandets objekt och det lärande 
samtalet. Lärande och utveckling försiggår i en kontext där kultur, medvetande och handling är 
ömsesidigt samverkande.  

Tidigare forskning  
Det finns en omfattande forskning som berör ämnet motivation, vilket också framkommer då vi 
beskriver olika aspekter av motivation i vår bakgrund. Då vi har letat efter forskningsstudier som 
rör ämnet studiemotivation har vi funnit att det är svårt att hitta några svenska forskningsstudier i 
detta ämne. Flera utländska studier visar dock att viktiga faktorer för studiemotivationen bland 
annat är föräldrarnas inställning och sätt att ”fostra” barnen till självständiga, självstyrande 
individer med en känsla av självförtroende och kompetens. Jere Brophys studie visar att barn 
som växer upp med föräldrar som engagerar sig, välkomnar barnens frågor och uppmuntrar att 

                                                
30 Ingrid Sanderoth, Om lust att lära i skolan: En analys av dokument och klass 8y, (Göteborg: Acta 
universatis gothoburgensis, 2002), 102-108.  
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barnen utforskar världen mer ser själva lärandet som roligt och tillfredställande.31 Dessa barn blir 
också mer benägna att ta de risker som finns i lärandesituationen. Även känslor och upplevelser 
av att lyckas eller misslyckas i skolsituationer beror mycket på om eleven ser sig själv som 
kompetent eller väntar sig att misslyckas. Brophy menar också att klassrumsklimatet är 
betydelsefullt för motivationen. Om eleverna tycker att klassrummet är en plats för stöd och 
respekt och om det finns en känsla av tillhörighet så märks en strävan hos eleverna att mer fullt 
ut delta i lärandeprocessen.  

Vi har tittat på några svenska C och D-uppsatser som har studerat studiemotivation ur lite olika 
synvinklar. 

Tanja Svennberg har i sin C-uppsats tittat på sambandet mellan lärarens empatiska förmåga och 
elevens studiemotivation.32 Genom en enkätundersökning av 36 elever på Barn- och 
fritidsprogrammet vid en gymnasieskola har hon sett att eleverna har en tydlig uppfattning av att 
lärarnas empatiska förmåga påverkar deras studiemotivation.  

Vid en annan studie, en C/D-uppsats gjord av Sara Hedvall och Maria Johansson undersöks 
elevernas studiemotivation vid ett industritekniskt gymnasium, där rektor och lärare upplevde att 
eleverna tappade studiemotivationen från årskurs ett till årskurs tre.33 Genom att göra en 
enkätundersökning där 70 elever deltog och halvstrukturerade djupintervjuer med 9 elever 
framkommer att intresset för praktiska uppgifter, bra jobb och lön var de främsta 
motivationsfaktorerna. 

Vid en C-uppsats utförd av Olga Melentieva där hon med hjälp av enkäter som besvarats av 79 
elever på olika årskurser och program och genom intervju av 4 lärare vid en gymnasieskola, 
kartlade de faktorer som dessa elever och lärare ansåg avgörande för studiemotivationen.34 I 
denna undersökning framkom enligt eleverna att strävan efter ett bra yrke och möjlighet att tjäna 
pengar är de viktigaste faktorerna. Dessutom ansåg eleverna att studieämnena ska vara 
verklighetsförankrade och spännande samt utmana deras intellekt samtidigt som de önskar 
självbestämmande och ansvar. Intervjuerna av lärarna visade att de ansåg sig kunna bidra till 
elevernas motivation genom att skapa struktur, system, sammanhang och meningsfullhet på sina 
lektioner. 

Maria Kilbrand har i sin C-uppsats gjort en litteraturstudie där hon fördjupar sig i olika 
motivations-teorier.35 Studien belyser att motivation och självuppfattning är förbundna med 
varandra. Författaren beskriver att teorierna tar upp olika faktorer som har betydelse för 
prestations- motivationen, alltså hur mycket vi väljer att engagera oss i en aktivitet.  

Några av dessa faktorer är värdet som upplevs i att lösa en uppgift, förväntningar om att klara av 
den, tidigare erfarenheter av framgång eller misslyckande, förväntningar från lärare och föräldrar 
samt betydelsen av vilken självbild individen har. För att kunna påverka elevens motivation och 
självuppfattning är det av betydelse med lärostoff som intresserar eleverna och ger dem 
utmaningar på lämplig nivå. Öppenhet och engagemang samt lärarens egen förmåga att själv 

                                                
31Jere Brophy, On motivating students. Occacional Paper No. 101. East Lansing, Michigan: Institute for 
Research on Teaching, Michigan State University, October 1986. 73 pages. ED 276 724. 

32 Tanja Svennberg, Har lärarens empatiska förmåga betydelse för elevens studiemotivation ur ett 
elevperspektiv? (Mälardalens Högskola Eskilstuna Västerås, 2008) 

33 Sara Hedvall & Maria Johansson, Studiemotivation hos gymnasieelever på I-Tek programmet i Luleå, (Luleå 
tekniska universitet, C/D-uppsats Psykologi, 2008). 

34 Olga Melentieva, Faktorer som skapar och stimulerar gymnasieelevers studiemotivation, (Luleå 
tekniska universitet, C-uppsats, Lärarutbildningen, 2007). 

35 Maria Kilbrand,  Motivation och självuppfattning. Hurkan en lärare påverka? (Linköpings universitet, 
C-uppsats, Lärarprogrammet, 2007). 
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kunna reflektera över sitt arbete är egenskaper en lärare behöver som vill arbeta och nå framgång 
med sina elevers motivation.  

Författarna till ovanstående uppsatser anser alla att djupare och bredare forskning inom detta 
område behövs. Dels med syfte att jämföra olika utbildningar, t.ex. praktiska och teoretiska 
gymnasieprogram, eller titta på elevernas åsikter ur ett genusperspektiv. 

SYFTE 

Syftet är att undersöka vad elever på omvårdnadsprogrammet upplever som viktiga faktorer för 
att de ska känna studiemotivation. 

METOD 

Fokusgruppsintervju 
Eftersom vårt syfte är att beskriva och få en inblick i viktiga faktorer i en viss fråga eller ett visst 
”problem” har vi valt att göra så kallade ”kvalitativa intervjuer” där kvalitativ står för kvaliteter, 
d.v.s. för framträdande drag eller egenskaper hos ett fenomen. Pål Repstad skriver att kvalitativa 
studier ofta ger forskaren en grund för att förstå konkreta lokala skeenden.36 Valet av situation 
eller ”fall” bör också vara väl genomtänkt om man vill beskriva generella sociala processer.  

Steinar Kvale menar att målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att uppnå en nyanserad 
beskrivning av kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld.37 Den kvalitativa intervjun 
söker förstå och beskriva meningen hos centrala teman i den intervjuades livsvärld men också 
beskriva specifika situationer och handlingsförlopp. Kvale menar att forskningsintervjun är ett 
samspel och ett utbyte av synpunkter mellan människor, mellan intervjuare och den intervjuade. 
Den intervjuades uttalanden kan ibland vara mångtydiga, intervjupersonen kan under samtalets 
gång ändra mening och intervjuer av olika intervjuare kan ge olika resultat. Detta innebär att man 
aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ eller veta vad som är det ”sanna” svaret på en fråga. 
Den kvalitativa intervjun är ett professionellt samtal som har en struktur och ett syfte.38 Den kan 
enligt Kvale ta sig olika former med mer eller mindre strukturerade frågetekniker samtidigt som 
den karaktiseras av metodologisk medvetenhet. 

Det finns flera olika former av intervjuer att välja mellan. Intervjuer kan genomföras enskilt med 
en respondent såväl som i grupp. I den här studien har vi valt att göra fokusgruppsintervjuer. En 
fokusgruppsintervju kan beskrivas som en gruppintervju där man diskuterar ett särskilt avgränsat 
ämnesområde, i detta fall motivation. Ett tillfälle då det kan vara fördelaktigt att använda 
gruppintervjuer kan exempelvis vara när man vill ha översikt över ett visst förhållande. 39 
                                                
36 Pål Repstad, Närhet och distans, (Stockholm: Studentlitteratur, 2007), 22. 

37 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur,1997), 34-39. 

38 Ibid., 25-26. 

39 Viktoria Wibeck, Fokusgrupper, Om fokuserande gruppintervjuer som undersökningsmetod, (Malmö: 
Studentlitteratur, 2008), 40-43. 
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Repstad menar att gruppintervjuer passar bäst då en grupp är samspelt och att personerna i 
statushänseende är relativt lika.40 Enligt Wibeck kan fokusgruppsintervjuer vara ett bra sätt att få 
insikt i andras upplevelser eftersom vissa ämnen upplevs på olika sätt av olika människor. Hon 
menar att de åsikter och idéer som framkommer under diskussionens gång kan prövas och 
omformas och nya idéer kan uppstå under samtalets gång. Med hjälp av deltagarnas frågor till 
varandra kan nya frågeställningar och funderingar uppstå för moderatorn som hon eller han inte 
tidigare tänkt på. Moderatorn har då möjlighet att ställa följdfrågor och be deltagarna fördjupa 
sitt resonemang. Hon menar också att fokusgruppsintervjuer är en fördel om man som intervjuare 
inte vill styra för mycket. Intresset ligger också mer på hur deltagarna tänker och diskuterar kring 
ett fenomen än på vad enskilda individer tycker. Wibeck betonar att det vid 
fokusgruppsintervjuer är viktigt att tänka på att analysenheten utgörs av gruppen.  

Fokusgrupper bör inte användas om huvudsyftet är något annat än forskning, t.ex. för att lösa 
konflikter. Enligt Wibeck bör inte heller fokusgrupper användas när statistiska data krävs 
eftersom data från fokusgrupper inte är statistiskt generaliserbara. Ett problem med 
gruppintervjuer kan vara att bara accepterade och tillåtna synpunkter kommer fram, exempel på 
detta kan vara grupper där chefer och underlydande som tillsammans ska prata om 
arbetsförhållanden. En fördel med fokusgruppsintervjuer är däremot att den är tidsbesparande då 
enskilda intervjuer alltid tar lång tid att utföra. 

Fokusgrupp som metod passar väl in på vårt syfte med undersökningen. Vi är intresserade av att 
höra elevernas åsikter och tankar om motivation och vi vill ta del av deras erfarenheter. Vi anser 
också att det var en fördel att kunna samla flera informanter på samma gång och ta del av deras 
gemensamma reflektioner om motivation. Gruppintervjun ger också tillfälle till att observera 
vilka åsikter som delas av en stor grupp elever.  

Urval 
Målgruppen för vår studie är elever som läser tredje året på gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram. Vi tog kontakt med de skolor där vi gjort vår VFU (verksamhetsförlagda 
praktik). När vi gjorde urvalet utgick vi från att elever som läser sista året har en god förståelse 
och insikt i vår frågeställning, då vi bedömer att de har erfarenhet av och anledning att förhålla 
sig till ämnet studiemotivation. I urvalet av elever tillämpade vi det som Patel och Davidsson 
benämner ”tillgänglig grupp”.41 Det är då en grupp som består av individer som inte är ett fall 
eller ett stickprov. Individer väljer själva om de vill vara med och man kan då inte påstå att 
resultaten gäller för andra grupper. Man kan dock göra en bedömning om resultaten är 
generaliserbara. I vår undersökning innebär det att de elever som deltog i intervjun själva 
erbjudit sig att delta. Vi hade inte aktivt valt elever utifrån kön, ålder eller etniskt ursprung.  
 
Wibeck anser att man vid planering av fokusgruppernas sammansättning skall välja deltagare 
utifrån projektets mål.42 Hon anser vidare att man ska ta ställning till gruppens sammansättning 
beroende på ämnets karaktär och hur man ska förhålla sig till ämnet. Vi har valt att intervjua två 
homogena grupper, d.v.s. två grupper med motsvarande sammansättning, eftersom vi inte har för 
avsikt att jämföra grupperna med varandra utan att dessa istället skall komplettera varandra. 
Båda grupperna består av kvinnliga elever i samma ålder på likvärdiga utbildningar.  

                                                
40 Repstad, 110. 

41 Runa Patel & Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, (Lund: Studentlitteratur, 2003), 57. 

42 Wibeck, 54. 
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Genomförande 
Inför våra elevintervjuer tog vi kontakt med rektorerna på respektive skola för att få tillstånd. 
Därefter kontaktade vi ansvariga lärare på Omvårdnadsprogrammet och sedan tog vi kontakt 
med eleverna för att informera om vad vi ville intervjua dem om. Kontakten med rektorerna och 
lärare skedde via e-post. Kontakten med lärare för att komma fram till lämplig dag och tidpunkt 
skedde via e-post, telefonsamtal och personlig kontakt vid besök i skolan. På den ena skolan fick 
eleverna information vid ett lektionstillfälle. På den andra skolan fick eleverna information vid 
ett ”Öppet Hus” där också en elev tog på sig ansvaret att vara kontaktperson mellan eleverna och 
intervjuaren. 
 
Den information som lärare och elever fick var att vi var intresserade av att göra 
fokusgruppsintervjuer med de elever som är omotiverade eller har låg motivation för sina studier. 
Detta önskemål kunde inte uppfyllas helt då de elever som mest saknade studiemotivation var 
frånvarande från skolan. 
 
Vid intervjun vid skola nr 1 deltog 6 elever. En av eleverna som skulle vara med var frånvarande 
från skolan denna dag men en annan elev kunde ta hennes plats.  
 
Vid det planerade intervjutillfället på skola nr 2 kom ingen elev till den överenskomna tiden.  
Eleven som var kontaktperson var sjuk och hade inte varit i skolan denna dag, hon hade heller 
inte kontaktat intervjuaren så som överenskommelsen var om något oplanerat skulle inträffa. De 
övriga eleverna som skulle delta i intervjun hade lämnat skolan tidigare än beräknat från det 
internationella prov som gjordes samma dag. Dock kunde en överenskommelse göras mellan 
läraren och intervjuaren om ett nytt intervjutillfälle dagen efter under ordinarie lektionstid. Vid 
detta intervjutillfälle som genomfördes dagen efter deltog 6 elever.  
 
Sammanlagt deltog alltså 12 elever, 6 elever vid varje intervjutillfälle. Intervjuerna skedde på 
lektionstid i mindre rum eller grupprum på respektive skola.  
 
Samma intervjuare har använts vid båda intervjuerna då detta rekommenderas av bl.a. Wibeck 
för att öka reliabiliteten.43 Hon menar att intervjugruppen kan påverkas olika av olika 
intervjuare44. Vid intervjuerna har den andra varit observatör vid första intervjun och en 
medhjälpare har varit observatör vid den andra intervjun. Observatörerna har därmed också varit 
behjälpliga i att samtalet inte ”spårar ur”.  
 
En intervjuguide användes under intervjuerna.45 Den var tänkt att vara ett stöd för intervjuaren 
men målet var att fokusgruppsintervjun inte skulle vara för strukturerad. Intervjuguiden hade 
vissa huvudteman som vi önskade leda in diskussionen mot om dessa frågor inte diskuterades 
spontant i gruppen. Enligt Wibeck kan dessa intervjuguider utformas på olika sätt beroende på 
om formen för fokusgruppen är strukturerad eller ostrukturerad.46 Hon skriver att det ibland kan 
finnas vissa aspekter på ett ämne som forskarna vill belysa, även om man vill kartlägga det som 
spontant kommer upp i gruppen. Man kan då utforma frågeguiden utifrån breda 
problemområden.  
 

                                                
43 Wibeck, 76. 

44 Ibid., 119. 

45 Bilaga 1: Intervjuguide. 

46 Wibeck, 61-66. 
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Intervjuerna genomfördes i diskussionsform i ett mellanting mellan strukturerad och 
ostrukturerad intervju. Intervjuguiden användes som stöd för intervjuaren för att föra tillbaks till 
ämnet och för att få igång diskussionen när den avstannat.  Den ena intervjun pågick under c:a 45 
minuter och den andra 1 timme.  

Etiskt ställningstagande 
Vi har tagit del av och i vår studie utgått från Vetenskapsrådets forskningsprinciper. Dessa 
forskningsetiska principer inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen utgår 
från de mänskliga rättigheterna.47 Samtidigt ska forskningen uppfylla forskningskravet vilket 
innebär att man utför viktig och kvalitativt god forskning. Där finns också regler om hur 
individskyddskravets följs. Dessa fyra huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Enligt riktlinjer för informationskravet fick eleverna vid intervjutillfället en skriftlig information 
om bakgrund, syfte och genomförande av intervjun.48 Konfidentialitetskravet ger alla personer 
som ingår i en undersökning största möjliga konfidentialitet. Detta innebär att personuppgifter 
ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Eleverna i vår studie garanterades 
anonymitet och de informerades om att intervjun spelades in för att sedan transkriberas samt att 
ljudfilen kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. Eleverna hade själva samtyckt till att 
delta och hade fått information om att de kunde avbryta sin medverkan när som helst under 
intervjun vilket är i enlighet med samtyckeskravet. Eleverna hade också informerats om 
nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifter som framkommit under intervjuerna endast kommer 
att användas i vår forskningsstudie.  

Databearbetning 
Vi inledde bearbetningen av materialet med att lyssna igenom Fokusgruppsintervjuerna flera 
gånger. Därefter transkriberade vi dessa ordagrant. Vi valde att först bearbeta och analysera 
textmaterialet var för sig. I analysen försökte vi att systematiskt se på innehållet av 
intervjumaterialet. Vi tittade på om deltagarna talade om samma sak och på intensiteten i 
samtalen, när de tystnade eller pratade på i mun på varandra och när de spontant återkom till 
vissa teman. Wibeck skriver att det när det gäller fokusgruppsmaterialet finns tre olika faktorer 
som man bör ta hänsyn till när det gäller utsagorna.49 Dessa är frekvens, omfattning och 
intensitet. Hon skriver att frekvensen är måttet på hur ofta ett ämne kommer upp. Med 
omfattning menas hur många personer som talar om ett visst ämne och slutligen intensiteten som 
kan mätas med t.ex. röstvolym talhastighet o.s.v. 
 
När vi gjorde våra analyser utgick vi från några olika ämnesaspekter som vi också utgick från i 
vår intervjuguide. Utifrån de olika aspekterna har den transkriberade texten färgmarkerats och 
granskats. Därefter jämförde och sammanställde vi tillsammans våra analyser. Våra analyser har 
varit samstämmiga.  
 
Vi har valt att belysa de mest framträdande och återkommande faktorerna i teman och det är 
dessa som redovisas i resultatet tillsammans med belysande citat. Man kan kalla detta en 
                                                
47 Vetenskapsrådet, http://www.vr.se , 5-14. 

48 Bilaga 2: Information/Överenskommelse. 

49 Wibeck, 96-97. 
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beskrivande analys då den består av sammanfattande uttalanden om deltagarnas kommentarer. 
Wibeck beskriver denna analysmetod och man kan säga att den i korthet går ut på att forskaren 
presenterar en beskrivning som grundar sig på rådata, för att därefter visa ett mindre antal 
illustrativa exempel från dessa.50 Hon skriver att det är svårt att redovisa rådata vid 
fokusgruppsintervjuer då rapporten både blir lång och svårläst. 
 
Eftersom vi redovisar vad som framkommit i själva fokusgrupperna och inte specifikt de 
enskilda elevernas åsikter, så har vi valt att använda benämningen eleverna för hela gruppen i 
resultatredovisningen. Där vi vill belysa likheter eller skillnader mellan intervjugrupperna 
använder vi begreppen grupp 1 och grupp 2.  

RESULTAT 

Vi har valt att redovisa resultatet utifrån åtta huvudteman. Dessa teman utgår från det som i våra 
intervjuer varit de mest framträdande och återkommande faktorerna då det gäller 
studiemotivationen.  

• Att uppleva eller sakna motivation  
• Lärarna attityd och engagemang 
• Föräldrar 
• Kompisar  
• Skolmiljö 
• Möjlighet till påverkan, tydliga mål och egna val 
• Betyg  
• Självkänsla  

Att uppleva eller sakna motivation  
Eleverna i båda intervjugrupperna förmedlar att själva känslan när de upplever att de är 
motiverade är att något känns kul och att det går bra. Det går bra när man är intresserad, alltså 
motiverad. De upplever känslan av att vara motiverad som positiv.  
 

Jag känner så här nu de senaste veckorna när vi har lärt oss att sätta kateter och att ge sprutor och ta 
blodprov och allting, att då känner man på morgonen att man vill gå till skolan för man vill ju lära sig allt 
eftersom man har valt att gå här på omvårdnad. 

  
Eleverna säger att det är avgörande vilka ämnen som intresserar och därmed skapar och ger en 
känsla av motivation. Eleverna vill ha omväxling i undervisningen på lektionerna, särskilt om det 
är ett ämne som i sig inte motiverar. Annars skaffar de sig omväxling på egen hand genom att 
lämna klassrummet för olika” ärenden” genom att röka, gå på toaletten, ringa samtal, etc.  
Eleverna säger att det är lätt att stanna kvar i sängen om det är en tråkig dag med ämnen och 
lärare som inte upplevs motiverande. Går eleven trots det till skolan finns det ingen lust till 
ansträngning och prestationerna uteblir.  
 

                                                
50 Ibid., 98. 
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Man går ändå för man vet att man måste ju göra det, men man anstränger sig inte. Man kommer hit och bara 
är... ja… ingen ansträngning någonstans, man bara sitter här.  

Lärarnas attityd och engagemang 
Eleverna i båda grupperna anser att hur läraren är har en mycket stor betydelse för elevens 
motivation. Lärarna ska bry sig om var och en av eleverna, se individen. Läraren ska vara 
positiv, bry sig om men inte ”fjäska”. Ser de att det är jobbigt för en elev ska läraren fråga om 
eleven vill ha hjälp. Läraren ska ge hjälp och stöd till dem som behöver det. Läraren ska 
uppmuntra ”Kom igen, du klarar det!” Läraren ska tycka att ämnet de undervisar i är viktigt, det 
skapar engagemang och motivation om läraren kan berätta egna upplevelser som är relevant för 
ämnet.   
 
Eleverna anser också att lärarna ska vara bestämda och ha regler, exempelvis vid sen ankomst. 
Läraren ska inte upprepa det som redan har sagts på lektionen, det upplevs negativt av de övriga 
som varit med under hela lektionen. Läraren ska vara bestämd med tider för inlämning av 
uppgifter. Kommer uppgiften in för sent ska man inte kunna få högre betyg än G, eftersom man 
då har haft längre tid på sig för att lösa uppgiften och därmed kunnat skaffa mer information. 
Eleverna uttrycker också att om läraren inte verkar angelägen om att få in uppgifterna så kan det 
inte vara så viktigt. De vill att lärarna ställer krav och samtidigt ”peppar” dem. 
 

”Nå är du på gång med det här nu, fixar du det? Jag vill att du lämnar i det i morgon”. Hjälper till liksom så 
också, liksom peppar en. 

 
I grupp 1 diskuterades vikten av att läraren är positiv mot de elever som är där och inte 
ifrågasätter var de övriga icke närvarande är eller gör. Annars ger det lätt de närvarnade eleverna 
en känsla av att de är en ”dålig klass” vilket påverkar dem negativt. De som är närvarande har ju 
kommit till lektionen och vill då bli positivt bemötta. ”Tänk om läraren kunde säga: Vad kul att 
se er!” De vill inte ständigt få höra kommentarer om hög frånvaro, det ska läraren ta individuellt 
med dem som inte är där.  
 
Om eleverna ska arbeta självständigt med en uppgift under lektionstid anser de att det är viktigt 
att läraren är närvarande för att kunna hjälpa till eller svara på frågor. Eleverna kan uppleva att 
läraren lämnar klassrummet för att gå och dricka kaffe. Om eleverna söker upp läraren känner de 
ofta att de stör läraren trots att det är lektionstid även för läraren. Eleverna tycker då att uppgiften 
och ämnet känns oviktigt och oseriöst. De upplever känslan av att man inte behöver göra den nu. 
Man kan gå hem och göra uppgiften sen eller inte alls. De anser att läraren då inte visar att ämnet 
och undervisningen är viktig. Det ger också eleverna en känsla av meningslöshet. Eleverna 
känner att de inte är viktiga för läraren och att det de ska lära sig inte heller är viktig kunskap. 
Denna diskussion om lärarnas närvaro och engagemang under lektionerna diskuterades främst i 
grupp 1. 
 

Allting känns så oseriöst då. Behöver man göra det, kan man tänka när dom ändå går.  Är det så viktigt?  Vi 
vill att läraren ska vara med i grupperna och förklara så att vi kan fråga. 

 

Eleverna i bägge grupperna vill ha uppgifter som engagerar, inte bara ett papper med frågor som 
de ska skriva svar på ur boken, det upplevs som tråkigt. Eleverna vill ha engagerande lektioner, 
de vill inte alltid bli färdiga snabbt för att bli lediga eller gå hem tidigt. De vill känna att de får 
kunskap och utbildning, att de lär sig. 
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Skriver ni av? Ungefär så brukar en del lärare säga. Eller, det är för likt. Men vadå, det finns ju inget annat 
att skriva än det som står. Läraren brukar säga: Sätt ihop egna meningar, men det blir ju inte. 

 
Eleverna vill ha varierande undervisning. De upplever ibland att läraren visar gamla filmer, har 
gamla uppgifter som de inte har uppdaterat på ”flera år”. Då upplever eleverna ett bristande 
engagemang hos läraren vilket påverkar dem negativt på så sätt att de får en känsla av att det inte 
är viktigt vad de lär sig eller om de lär sig över huvud taget.  
 

Det blir tråkigt för oss, det är papper från femton år tillbaka å så där. Det är när vi ser filmer också, 
jättegamla filmer. 

 
Eleverna i båda grupperna tycker att det är viktigt att läraren varierar undervisningen med 
läromedel såsom böcker, film, annan media, grupparbeten, egna uppgifter etc. Samt att läraren 
kan uppmärksamma om eleverna verkar trötta någon dag, då ska de kunna hitta på något helt 
annat. Till exempel en massageövning, ta en kort promenad, göra någon annan övning eller lek i 
klassrummet för att skapa ett avbrott mot den vanliga undervisningen.  
 

Rätt undervisningsnivå 

För att kunna gå framåt och lära sig anser eleverna i bägge grupperna att undervisningen ska ske 
i små steg, det vill säga inte ett stort hopp i kunskapsnivån som gör att det blir svårt att förstå 
sammanhanget så att eleven får kämpa mycket själv för att förstå.  
 

Jag tycker att det ska vara stegvis, steg för steg. Det är mycket enklare så och bättre att lära in så. 

Små steg som bygger på den tidigare kunskapen är bäst. Gärna med praktiska inslag så det är lätt 
att förstå faktamässigt hur det ena hänger ihop med det andra.  

 

Att bli känslomässigt berörd 

Att bli känslomässigt berörd i undervisningen är uppskattat av eleverna. Det är lättare att känna 
igen och förstå en situation om man har blivit känslomässigt berörd vid ett studiebesök, på 
praktik eller genom att se en film eller höra en berättelse.  

 
Då när vi var på kyrkogården och fick se det där med kremering, då blev man ju mer intresserad och så.  

En lärare som visar engagemang i sitt ämne vid undervisningen väcker också känslomässigt 
engagemang, väcker intresse och skapar motivation. Båda grupperna ansåg att detta underlättar 
förståelse och inlärning och att man har lättare att ta till sig undervisningen.  
 

Att lära praktiskt  

Detta tema diskuterades främst av eleverna i grupp 2. Eleverna förmedlar att de lär sig mer och 
bättre genom praktiska uppgifter. De förknippar sitt kommande yrke inom vården som mer 
praktiskt än teoretiskt. De bedömer att det inte går att läsa sig till genomförandet av en praktisk 
uppgift inom vården, utan man måste utföra det praktiskt.  

Att läsa på ett papper hur man sätter kateter är ju inte samma som att göra det. Man måste ju prova för att 
lära sig.  

Endast teoretisk kunskap är otillräcklig tycker eleverna. De praktiska övningarna skapar mer 
motivation och är roligare än att sitta i en bänk och ha teoretisk undervisning. De praktiska 
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uppgifterna är mer omväxlande och rolliga. Teorin är ”samma gnat”, inget nytt. Att komma ut på 
praktik gör att motivationen stärks. Eleverna vill visa att de kan, de är måna om göra ett bra 
intryck, känna ansvar, visa att de kan ta ansvar och utföra vissa arbetsuppgifter självständigt. 
Efter praktiken förstår eleverna sammanhanget mellan teori och praktik på ett bättre sätt, det är 
lättare att förstå teorin och man klarar proven bättre.  
 

Men det var ju som förut, när jag gick i tvåan. När vi kom tillbaks från praktiken skulle vi ha ett jättestort 
prov, men då hade vi ju fått alla svaren från praktiken. 

Eleverna i grupp 2 förmedlar att praktiken både motiverar och stärker tilltron till den egna 
förmågan. De elever som har svårt att sitta still i skolan och/eller har koncentrationssvårigheter 
upplever praktiken som positiv. De är då i en miljö som passar dem bättre och de behöver inte 
vara koncentrerade på samma sätt som vid teoretisk undervisning i ett klassrum. Praktiken ställer 
förvisso också stora krav på eleven men kraven är av annan karaktär än i skolan.  På praktiken 
känner de ofta en större motivation och tycker att tiden där går snabbt. Det är lättare att vara 
trevlig och göra gott intryck mot personal och brukare/patienter på praktiken, och det blir tydligt 
att man måste ta eget ansvar för att ta del i arbetet och för att göra ett gott intryck. Eleverna 
uttrycker att de är måna om att få bra kontakt med personal och brukare/patienter. I skolan kan 
eleverna vara lite slappare på det området för man är skyddad i gruppen/ klassen och blir inte så 
tydligt sedd som individ.  
 
Eleverna är väl medvetna om att man blir betygsatt för sina prestationer, även i form av 
samarbete, intresse och bemötande. Under praktiken händer det mer och dagen innehåller mer 
omväxling än en skoldag. Eleverna upplever att praktiken är bra för motivationen, engagemanget 
och för att hålla intresset vid liv.  
 

Föräldrar 
I båda grupperna förmedlar eleverna att föräldrarna är viktiga på flera sätt för motivationen. Det 
kan vara för att bli väckt på morgonen (någon bryr sig om mig, jag är viktig). Föräldrarna är 
viktiga för att peppa och uppmuntra. Man vill nå goda resultat för att glädja sin förälder så att de 
kan vara stolta över sitt barn. Eleverna säger att det är viktigt att få stöd och att någon ser vad 
man åstadkommer, annars är det inte” lika kul längre”.  
 

Mina föräldrar dom frågar inte ofta. Det skulle nog kännas lite roligare liksom om dom frågar hur det går…. 
hm… och har du nåt prov den här veckan…och behöver du nån hjälp? 

Kompisar  
Eleverna i båda grupperna tycker att kompisar i skolan är mycket viktigt både för trivsel, social 
gemenskap och för att känna motivation. Trivs man med kompisarna ökar trivseln och 
motivationen, det blir roligare i skolan.  
 

Ja men har man inte föräldrar som stöttar en i det här med att gå till skolan så har man ju andra, polare, 
kompisar som pushar en. ”Kom igen nu, nu går du till skolan!”  

Känner eleverna varandra och kan de jobba bra tillsammans med olika uppgifter i skolan. De kan 
även hjälpa varandra att läsa på inför prov. Om motivation för studierna är låg så lockar det att 
komma till skolan för att träffa kompisarna, vilket eleverna ger tydligt uttryck för. Eleverna 
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känner sig tryggare i skolan med bra kompisar. Exempelvis i grupparbeten och vid redovisningar 
känns det lättare om de känner sig trygga med de öviga i klassen. 

Skolmiljö 
Båda grupperna anser att miljön i skolan är av betydelse så till vida att den ska var trivsam och 
inbjudande. Vid håltimmar vill eleverna kunna gå någonstans och sysselsätta sig med exempelvis 
spel. Eleverna i grupp 2 hade flyttat från en mindre skola till en större. De anser att en mindre 
skola känns mer trivsam och ”familjär”, det är enklare för man har ett klassrum och slipper byta 
klassrum och skynda sig till sitt skåp för att hämta/lämna böcker mellan lektionerna. I en liten 
skola känns det lugnare och eleverna upplever att det är mindre stress. Lärarna var ”snällare” för 
att det upplevdes som att alla kände varandra bättre och eleverna kände sig mindre anonyma. 
Eleverna anser att de hade mer lust att kämpa i den lilla skolan där de känt sig trygga än i den 
stora skolan där de känner sig mer anonyma.  
 

Här får vi springa över hela skolan och stressa.  Springa tre våningar och då har du liksom fem minuter på 
dej, och då ska du hämta andra grejor… och så blir det ett jävla liv om du kommer försent… och så… 

För och nackdelar diskuterades hos eleverna i grupp 1 där skolbyggnaden ligger lite avsides från 
den resterande gymnasieskolan. Fördelar med att ligga avsides är att det är skönare och lugnare 
och att man slipper springa ut mellan olika hus när det är kallt. Nackdelar är en utanför känsla 
med resten av gymnasiet.  

Den sociala miljön i klassen 

Eleverna uttrycker att det är viktigt att lärarna från börjar ser till så att eleverna i klassen blandas 
i olika grupper, till exempel vid grupparbeten men också vid olika andra aktiviteter. Detta 
diskuterades främst i grupp 1 där eleverna förmedlar att de inte fått chansen att lära känna 
varandra så bra från början.  
 

Ett läger eller en hajk skulle göra att man skulle lära känna varandra och få nya kontakter, så att man inte blir 
lika rädd att göra bort sig. 

Det är viktigt att skolan planerar olika ”lära - känna - aktiviteter” då klassen är ny. Detta bidrar 
till en bättre gemenskap i klassen under hela gymnasietiden. Eleverna i båda grupperna anser att 
känslan av trygghet i klassen är viktig för motivationen, och för att vilja komma till skolan även 
när motivationen är låg. 
  

Möjlighet till påverkan, tydliga mål och egna val 
Eleverna i båda grupperna anser att det är av betydelse att kunna göra egna val. Få av eleverna 
upplever dock att de har så många möjligheter till egna val eller att påverka kursernas upplägg. I 
viss mån kan de välja om de vill ha grupparbete eller inte i en uppgift, men inte alltid. De kan för 
det mesta välja vilka de vill grupparbeta med, men det är inte bara av godo. 
 
I grupp 2 diskuterade eleverna sina upplevelser av att redovisa muntligt. Deras upplevelser är att 
det kan vara både obehagligt och nervöst. Det är en situation som de skulle vilja kunna påverka 
eftersom de upplever att det är viktigt att klara av en muntlig redovisning på ett bra sätt.  
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Alltså, det är klart man gör det. Det är inte så att det är en rädsla, men det är liksom en obehaglig känsla. Alla 
koncentrerar sig på mej. 

Eleverna kommer fram till att det beror mycket på dem som lyssnar i klassen, om de är tysta eller 
om de viskar och gör andra saker, hur redovisningen går. Eleverna vill lära sig att hantera en 
situation med muntlig redovisning på ett bättre sätt genom att vara delaktiga och kunna påverka 
vad de behöver lära sig för att hantera situationen bättre.  

Egna mål 

Få av eleverna anser att de har pratat enskilt med läraren om vilka egna mål de har med sin 
utbildning eller inom ett ämne. En del av eleverna är osäkra på om och när de har haft 
utvecklingssamtal med sina lärare. Detta förmedlar eleverna i bägge grupperna. Flera skulle dock 
uppleva det som positivt om de tillsammans med läraren pratade om vilka mål de har.  
 

Ja, jag tror faktiskt det. Det är ju jättebra att ha samtal med läraren.  Då ser ju både läraren och en själv vad 
man satsar på liksom. Om man sitter på ett G rakt av hela tiden och man vill ha ett VG, visst då måste man ju 
satsa lite hårdare. 

Eleverna uttrycker att de tillsammans med läraren skulle vilja diskutera sina mål och göra upp en 
skriftlig plan, en ”karta” om vad de själva vill. Det blir då tydligare för eleven vad den har att 
ansvara för och i vilket tidsperspektiv de olika målen ska uppnås.  

Betyg 
Eleverna i båda grupperna anser att betygen är viktiga för motivationen. Eleverna anser att om 
man får bra betyg så stärker det självförtroendet och då orkar man satsa mer. Får man ett högre 
betyg än man har förväntat sig är det roligt, man blir gladare och känner sig nöjd för man vet att 
man klarar av det, ”nu ska jag fortsätta så här”! 
Om eleverna upplever att de har kämpat hårt och inte uppnår det förväntade betyget känns det 
tufft. Detta sänker motivationen markant. Eleverna är väl medvetna om att betygen beror på dem 
själva och deras prestationer, men samtidigt är det läraren som man möter varje dag som kan 
hjälpa till och peppa genom att försöka motivera, hjälpa till och förklara.  
 

Man vet ju att det är en själv det hänger på.  Det är ju jag som har ”gjort” betygen.  Men läraren kan ju 
hjälpa till och peppa en ”Kom igen nu, det här vet jag att du klarar!” 

Självkänsla  
I båda grupperna förmedlar eleverna att prestationer hänger ihop med självkänslan. Känner sig 
eleven förberedd och trygg så höjs självkänslan. Självkänslan är viktigt för att våga prestera, till 
exempel vid muntliga redovisningar.  

 

Man känner väl sig positiv när man har stått där framme liksom, det är klart den höjs… 

Kan man ämnet man ska prata om går det mycket bättre för man är säker på sig själv. 
Självkänslan är viktig för tron på sig själv om man kommer att lyckas eller misslyckas. Genom 
att vara positiv själv mår man bättre och tror på sin egen förmåga. Genom att ha en bra och 
positiv fritid mår man bra och får också en bättre och mer positiv självbild.  Eleverna anser också 
att bekräftelse genom kompisar, föräldrar och lärare är viktigt för självkänslan.  
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Resultatsammanfattning 
Resultatet har visat att det eleverna upplever som viktiga faktorer för studiemotivation är lärarnas 
engagemang, undervisningens variation, klassrumsmiljön och föräldrar och kompisar. Elevernas 
uppfattning var att det är lärarna som bestämmer undervisningen, vilken kan vara antingen 
engagerande eller tråkig. Eleverna önskade en mer varierande undervisning och de ville ha mer 
inslag av praktiska moment i utbildningen. De ansåg också att lärarna kan påverka 
studiemotivationen positivt genom att ”peppa” och visa att de bryr sig om eleverna. Lärarna kan 
också enligt eleverna bidra till en bättre klassrumsmiljö, genom att ställa krav och på ett tidigt 
stadium agera ledare genom att organisera lektioner och aktiviteter på ett sätt så att eleverna 
lärde känna varandra och därigenom känner sig trygga i klassen. Det framkom också tydligt i 
båda grupperna att föräldrar och kompisar är viktiga för motivationen. Det är viktigt att 
föräldrarna bryr sig och frågar om skolan och hur det går. Finns inte föräldrarna nära kan 
kompisar fylla denna funktion till viss del.  
 
Att man har kompisar i klassen och att det finns en sammanhållning och trygghet i klassen 
upplevdes också som viktigt för att man ska se positivt på sin skolsituation och därmed känna sig 
motiverad. Även här ansåg eleverna att läraren hade en central roll för att hålla ihop klassen och 
vara en bra ledare. 
 
I båda grupperna ansåg eleverna att den yttre skolmiljön påverkade motivationen på det sätt att 
man önskade en lugn skolmiljö och en bra och trevlig plats där man kunde vara under 
håltimmarna.   
 
Eleverna tyckte att betygen är viktiga och de ansåg att bra betyg ökade motivationen att plugga. 
Däremot diskuterades det inte i någon av grupperna elevernas framtida yrken och viljan till 
vidareutbildning som något argument för att motivera till studier. Eleverna var över lag helt 
medvetna om att de är de själva som ansvarar för sin skolgång och därmed också för sina betyg. 
 
Eleverna upplevde över lag att de inte kunde påverka sin skolsituation så mycket. De tyckte att 
de försökt men hade svårt att komma konkreta förslag på hur de ville förändra undervisningen i 
klassrummet. Här upplevde vi att eleverna kände en viss uppgivenhet. Det framkom tydligt, 
speciellt i grupp 2 att eleverna uppskattade de praktiska inslagen i undervisningen i form av 
metodövningar, praktiska moment och studiebesök. De elever vi träffade i 
fokusgruppsintervjuerna var inte de mest omotiverade, men samtliga uppskattade de praktiska 
momenten i utbildningen i form av olika metodövningar och den arbetsplatsförlagda delen av 
utbildningen, APU. APU var något de såg fram emot och med stort allvar och insikt och de 
kände att de ville genomföra praktiken på ett bra sätt. Flera av eleverna i grupp 2 gav uttryck för 
att de önskade flera veckor i APU. De gav också uttryck för att det är lättare att lära in nya 
kunskaper om man samtidigt genomför det i praktisk handling. De gjorde en jämförelse mellan 
att teoretiskt läsa in hur en sjukvårdande handling ska genomföras med att göra det praktiskt och 
genom det praktiska genomförandet få en förståelse för de olika momenten och eventuella 
problem och svårigheter som kan uppstå i situationen.  
 
Vi upplevde en mognad och en medvetenhet hos eleverna i deras förhållande till skolan och 
studiemotivationen. När de diskuterade självkänslans betydelse för motivationen framkom det att 
de ansåg att självkänslan hängde ihop med prestationer, men också med trygghet och tron på sig 
själv då det gäller att lyckas eller misslyckas.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet att genomföra undersökningen i form av fokusgruppsintervjuer har känts adekvat utifrån 
vårat syfte. Ämnet har engagerat eleverna och det har varit intressanta diskussioner i båda 
grupperna. En intressant reflektion efter dessa båda fokusgruppsintervjuer är att det inte verkar 
som att eleverna är vana vid att bli tillfrågade om hur de ser på sin situation och hur de kan 
medverka till att förändra den.  
 
Wibeck skriver att en fara för trovärdigheten i fokusgruppsstudier kan vara om deltagarna känner 
sig otrygga eller hotade. Detta kan leda till en vilja att göra intryck eller att de inte vågar säga 
vad de tänker pga. grupptrycket.51 Hon skriver att även detta kan ses som ett resultat i sig, 
beroende på forskningsfrågan. Vi har emellertid upplevt båda grupperna som öppna och 
avslappnade och har inte märkt av något grupptryck som skulle ha kunnat påverka eleverna och 
diskussionen. 
 
Det har varit en fördel att vi har var två personer i detta arbete. Vi har kunnat diskutera och 
analysera även andra saker än det som sagts, t.ex. tystnad som uppstått eller när eleverna höjt 
rösten och pratat i mun på varandra etc. Från detta har vi försökt utläsa vad eleverna upplevt som 
viktigt, känsligt eller oviktigt. Att vi har varit två anser vi kan ha bidragit till att tolkningen av 
materialet från fokusgruppsintervjuerna har blivit säkrare. Detta har troligtvis också lett till en 
högre trovärdighet för resultatet. 
 
Ett par av eleverna i båda grupperna har varit mer aktiva i diskussionerna, men alla har deltagit 
med någon synpunkt, medhåll eller liknande. Wibeck skriver att deltagarna vid gruppintervjuer 
har möjlighet att inte yttra sig om man av någon anledning inte vill och att villkoren för att 
komma till tals i hög grad är deltagarnas egna.52 Det kan dock vara en nackdel om bara tillåtna 
och accepterade synpunkter kommer fram. Vi tror inte att detta har varit ett problem i vårt fall då 
atmosfären har känts öppen och tillåtande i grupperna. 
 
Enligt Wibeck kan fokusgruppsdiskussion sägas vara mer än summan av separata individuella 
intervjuer eftersom deltagarna både ifrågasätter och förklarar för varandra.53 Det är så vi har 
upplevt klimatet i gruppen vid dessa fokusgruppsdiskussioner.  
 
Det kan ses som en brist att vi endast har gjort två fokusgruppsintervjuer. Men utifrån den tid 
som vi har haft till förfogande och med hänsyn till det rikliga intervjumaterialet hade ytterligare 
intervjuer med förberedelse, genomförande, transkribering och analys varit svårt att hinna med. 
 
Ytterligare en brist kan vara att en den av oss som inte intervjuade inte hade möjlighet att vara 
observatör vid det andra intervjutillfället. Orsaken till detta var att intervjun fick skjutas upp till 
ett senare tillfälle vilket vi har beskrivit tidigare under rubriken Metod, underrubrik 
Genomförande. Den person som ställde upp som observatör är väl insatt i ämnet, då även hon 
skriver en C-uppsats som berör studiemotivation.  

                                                
51 Wibeck, 121. 

52 Ibid., 115. 

53 Ibid., 127. 
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Vi har funderat på om vi genom att använda en intervjuguide kan ha påverkat resultatet. Om 
diskussionerna i fokusgrupperna hade varit helt fria från inblandning av intervjuaren hade 
troligen inte diskussionen blivit lika omfattande. Det som spontant diskuterades av eleverna var 
främst lärarnas och undervisningens betydelse för studiemotivationen. Till dessa teman återkom 
eleverna i båda grupperna flera gånger under intervjuerna. När vi lyssnade igenom 
inspelningarna observerade vi ändå att intervjuaren högst sparsamt yttrat sig, oftast för att ställa 
en fråga då något känts oklart, eller för att leda diskussionen vidare då diskussionen avstannat 
eller den avvikit från ämnet.  
 
Från början var vår avsikt att intervjua de elever som var mest omotiverade. Vi förstod dock 
ganska snart att det skulle bli svårt eftersom dessa elever har stor frånvaro från skolan. Troligtvis 
skulle inte heller dessa elever anstränga sig med att engagera sig i något extra utöver skolgången. 
Vi fick alltså inte kontakt med de elever vi först avsåg som målgrupp för vår undersökning.   
 
Eleverna som deltog i vår studie går sista året på gymnasieskolans Omvårdnadsprogram. Det är 
möjligt att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi hade vänt oss till elever som går första 
året på gymnasieskolans Omvårdnadsprogram.   

Resultatdiskussion 
I inledningen har vi beskrivit att vi upplevt att omotiverade elever tar tid från lärarnas ofta 
tidspressade scheman, samtidigt som lärarna ofta misslyckas med att försöka motivera eleverna 
att prestera godkända resultat. Med denna studie har vi fått en inblick i elevernas tankevärld och 
vi förstår att det saknas ett forum där lärare och elever kan mötas och kommunicera om andra 
saker än undervisningen. Redan tidigt under arbetets gång förstod vi att lärarna och 
undervisningen har en mycket stor betydelse avseende elevernas studiemotivation. Under 
fokusgruppsintervjuerna återkom eleverna gång på gång till dessa teman. Ofta blev de ivriga och 
pratade i munnen på varandra. Detta överensstämmer väl med den litteratur som vi läst och 
hänvisar till i uppsatsens bakgrund. Vi hade dock inte förväntat oss att lärarens betydelse för 
motivationen var så pass stor som vi kom fram till i vår undersökning. Detta resultat var också 
samstämmigt i båda intervjugrupperna. 
 
Kommunikationen mellan lärare och elever är ett centralt tema som genomsyrar båda 
fokusgruppsdiskussionerna. Det är viktigt för eleverna att bli sedda och bekräftade som individer 
och att ha möjlighet till samtal med läraren om egna mål och hjälp och uppmuntran att nå dessa. 
Detta stämmer med vad Jenner säger om motivationens samverkande faktorer.54 Han beskriver 
nyfikenhet, målsträvan och växelverkan mellan personens drivkraft och målet med uppgiften. 
Dessa faktorer är några av dem som är av betydelse för att eleven ska upptäcka sina egna 
resurser. Här ser vi att lärare och elev i dialog om egna mål kan komma fram till vad som kan 
motivera eleven för att känna lust att lära.  
 
I läroplanen finns riktlinjer för alla som arbetar i skolan. Där står bl.a. att läraren skall utgå från 
att eleverna vill och kan ta ansvar för sin inlärning och sitt skolarbete.55 Där står också att läraren 
ska planera och utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna och att eleverna ska få 
prova olika arbetssätt och arbetsformer. Läraren ska också fortlöpande ge varje elev information 

                                                
54 Jenner, 60. 

55 Skolverket, 14, 16. 
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om utvecklingsbehov och framgångar då det gäller studierna. Det är just dessa bitar som eleverna 
i vår studie tycker att de saknar då det gäller kommunikation och samarbete mellan lärare och 
elev. 
 
Resultatet från studien visar på lärarnas centrala roll som ledare för klassen, samtidigt som 
läraren ska vara engagerad i ämnena och variera undervisningen så att den känns viktig och 
relevant. Det är alltså viktigt att man som elev känna sig engagerad och delaktig i undervisningen 
för att känna motivation. Dysthe beskriver vikten av att läraren anser att eleverna har något att 
bidra med och även sänder ut signaler till eleverna om detta.56 Hon anser att samspel och dialog 
är viktiga faktorer för studiemotivationen och lärandet, men också att eleverna ser en koppling 
till sitt eget liv och egna erfarenheter och att eleverna har en överblick över inlärningsmål och 
metoder. Att ha kontroll över situationen är viktigt. Enligt Jensen kan läraren genom att ge 
eleverna utmaningar och skapa förväntningar öka elevernas motivation.57 När eleven intresserar 
sig och känslorna engageras blir lärandet roligare och engagemanget ökar. 
 
För att kunna uppleva trygghet i klassen tillskrivs läraren stor betydelse i vår studie. Här kan vi 
relatera till Maslows behovsteori där han menar att behovet av trygghet och säkerhet är ett så 
grundläggande behov att en individs beteendemönster kan påverkas om detta behov inte är 
tillfredställt.58 Detta behov behöver enligt Maslow vara tillfredställt innan känslan av social 
tillhörighet och erkännande och respekt kan infinna sig. Detta diskuterades speciellt i en av 
fokusgrupperna där eleverna hade upplevt otrygghet i klassen.  
 
Relationer till föräldrar och kompisar är också viktiga för att känna motivation för sina studier. 
Här ser vi att både egna och andras förväntningar har betydelse för individens motivation.59 
Motivationen är också besläktad med emotion. Känslotillstånd av olika slag påverkar och 
motiverar ofta våra handlingar.60 Här är omgivningen mycket viktigt för att eleven ska uppleva 
bekräftelse och uppmuntran för den man är, vilket stärker självkänslan, den egna identiteten och 
därmed också motivationen.  
 
Självkänslan är av betydelse för att kunna prestera. I vår studie utryckte eleverna att självkänslan 
har en stor betydelse för tron på sig själv och om man kommer att lyckas eller misslyckas. Enligt 
Imsen är självkänsla likvärdigt med självuppskattning och har mycket med känslan av framgång 
och nederlag och göra.61 Hon anser att detta begrepp visar ett starkt samband med 
skolprestationer och tron på den egna förmågan.  
  
Betygen diskuterades endast i en liten omfattning men eleverna i båda grupperna tyckte att 
betygen var viktiga för motivationen. Eleverna uttryckte också att de var medvetna om att de 
själva ansvarar för sina betyg. Betyg kan ses som ett belöningssystem genom yttre motivation, 
vilket enligt Jensen ibland kan verka hämmande för motivationen på längre sikt.62 Enligt Jensen 
så kan belöningssystem öka stressen vid inlärningstillfällena hos personer som redan har 
problem. Det kan leda till oro som hämmar personen och ökar risken för stereotypa beteenden. 

                                                
56 Dysthe, 239. 

57 Jensen, 224-226. 

58 Imsen, 266. 

59 Dysthe, 238-343. 

60 Fredriksson & Furmark, 92. 

61 Imsen, 520-527. 

62 Jensen, 318-320. 
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Jenner skriver att det alltid går att ersätta yttre belöningar med andra alternativ. Alternativen kan 
t.ex. vara att eleverna uppnår personliga mål, kamratstöd eller att eleverna känner sig bekräftade 
av läraren. 
 
Eleverna i våra fokusgruppsintervjuer ställer stora krav på lärarna när det gäller undervisning och 
engagemang. Samtidigt verkar det inte som läraren alltid inser hur stor betydelse de har när det 
gäller elevernas studiemotivation. Orsakerna till detta kan vi bara spekulera i. En viktig faktor 
som framkommit gällande studiemotivation är relationen mellan lärare och elever. I dialog och 
samspel mellan lärare och elever kan undervisningen utformas så att den blir varierande och 
intressant. Att som lärare våga lämna det invanda och lita till att eleverna har en äkta önskan att 
lära sig tror vi kan vara en utmaning värd att prova. 

Vi tror att dessa fokusgruppsdiskussioner kan ha öppnat elevernas medvetenhet och tankar om 
den egna motivationen. Vi upplever att vi i vårt kommande arbete som lärare kan ha användning 
av den kunskap vi har fått genom att ta del av elevernas tankar och åsikter om motivation.  

Vidare forskning 
Eleverna i våra fokusgruppsintervjuer berättar att de känner igen känslan av att ha motivation för 
skolan. Samtliga säger att de hade motivation då de gick i låg- och mellanstadiet. Det var roligt 
och lätt att lära, man lärde sig ofta i samband med lek och praktiska övningar. Vad hände sen, 
när försvann motivationen och varför?  Beror der på skolan och utbildningens utformning eller är 
det individuellt? Vilka stödjande faktorer behöver identifieras så att elever inte ska riskera att 
förlora sin motivation?   

Eleverna i fokusgruppsintervjuerna uttrycker att de lär sig bäst och är mest motiverade för de 
praktiska momenten i utbildningen. De upplever att tiden i den arbetsplatsförlagda utbildningen 
(APU) borde vara längre. Är det möjligt att förändra utbildningen på Omvårdnadsprogrammet i 
den riktningen? Är det möjligt att utbilda handledare som finns på arbetsplatser inom 
verksamheterna vård och omsorg för att bedriva utbildning i den praktiska verkligheten i 
konkreta situationer? Här kan man i så fall ana en möjlighet att nå och behålla de elever som är 
omotiverade för teoretiska studier men som ändå har kapacitet och insikt i vikten av att ha en 
utbildning för att kunna klara sin försörjning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Här är förslag på öppna frågor.   2008-10-25 
 
När upplever du/ni att du/ni känner motivation?  
 
När upplever du/ni att du/ni saknar motivation?  
 
Vilken betydelse har dina/era föräldrar  när det gäller din/er studiemotivation? 
 
Vilken betydelse har lärarna?  
 
Vilken betydelse har kompisarna?  
 
Vilken betydelse har betygen?   
 
Vilken betydelse har den sociala situationen i klassen?  
  
Vilken betydelse har miljön i skolan och dess omgivning?  
 
Vilken betydelse har möjligheten till egna val och att kunna påverka 
skolsituationen? 
 
Finns det något som du själv skulle kunna göra för att bli mer motiverad? I så fall 
vad? 
 
Finns det något annat som du tycker har betydelse för din studiemotivation? 
 
Följdfrågor som knyter an till bakgrundstexten 
 
Pratar någon lärare om vad DU har för mål med din utbildning? (Om dina egna 
mål)? 
 
På vilken nivå tycker du att undervisningen ska ligga? (Långt ifrån så att du själv 
får söka svaren eller på en lägre nivå så att svaren är lättillgängliga)? 
 
Vad tycker du om att bli känslomässigt berörd i undervisningen? Ge exempel på 
sådana situationer och hur det kan ha betydelse för motivationen? 
 
Hur tycker du att du mår? 
 
Vad tycker/upplever du att självkänslan har för betydelse för motivationen? 
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Avsluta med fri diskussion. 

Bilaga 2. Information till deltagare i intervjuer 

 
 
Stockholms universitet  2008-09-30 
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot 
tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner 
Avdelningen för vård- och hälsopedagogik 

Information till deltagare i intervjuer 
Tack för att du har valt att delta i vår studie! 

Vårt examensarbete i vårdlärarutbildningen kommer som du redan vet att handla om vad 
eleverna på omvårdnadsprogrammet anser är viktigt för att skapa studiemotivation. 

Med din hjälp hoppas vi få ökad kunskap om elevers tankar runt studiemotivation och vad vi 
som lärare kan tänka på för att bidra till att öka studiemotivationen för eleverna så att tiden i 
skolan blir så positiv som möjligt. 

Genom att låta uppsatsen bli tillgänglig på Digitala vetenskapliga arkivet, DIVA, kan vi 
tillsammans sprida denna kunskap till andra lärare och lärarstudenter. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Du har 
givetvis även rätt att välja om du vill svara på frågor eller inte under intervjuns gång. 

För att vi skall komma ihåg det du berättar för oss kommer vi att spela in intervjun på 
band/ljudfil. Dessa ljudinspelningar kommer att förvaras så att ingen annan än vi själva kan få 
tillgång till dem. När vi skriver vår uppsats kommer uppgifter från inspelningarna att skrivas om 
på ett sådant sätt att din identitet skyddas. Ditt namn och andra personliga uppgifter att bytas ut. 
Namn på andra personer som du kanske nämner, samt namn på skolor och platser byts också ut 
för att ytterligare stärka skyddet av din identitet. Vi förbinder oss också att inte muntligen föra 
vidare uppgifter som kan sammankopplas med dig som person. 

När uppsatsen är klar kommer du givetvis att få ett exemplar om du vill. 

Ett varmt tack för din medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Heléne Karlsson          Rita Haili 

Mobiltelefon: 076-2490658         Mobiltelefon: 070-2984997               
E-Mail: 072helkar@student.su.se         E-Mail: rita.haili@student.lhs.se 
  

Vår handledare är: 

Helena Rehn, Universitetsadjunkt, Stockholms Universitet 

E-mail: helena.rehn@utep.su.se 
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