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Sammanfattning 
 
Föreliggande studies syfte var att undersöka vad studenter på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot 
teknisk fysik och elektroteknik beskriver är deras motivation till att genomföra sina studier och om denna 
förändras över tid. Frågeställningarna som legat till grund för studien är: Vad beskriver studenterna 
påverkar deras motivation? Vad består motivationen av? Förändras studenternas motivation över tid, om ja 
på vilket sätt? Gör studenterna själva något för att påverka sin motivation, och i så fall vad? Studien är 
longitudinell och bygger sammanlagt på 32 intervjuer med åtta studenter som har intervjuats kontinuerligt 
under 3-4 år. Metoden som använts kan beskrivas som en induktiv empirinära kvalitativ metod då innehållet 
i data fått styra arbetsprocessen. Resultatet visar att studenternas motivation utgörs av tre byggstenar som 
alla har betydelse för motivationen på lång sikt - upplevelser av: meningsfullhet/tillämpbarhet, 
kompetens/behärskande och socialt sammanhang/socialt stöd. Vidare visar resultatet att motivationen 
skapas i mötet mellan student och utbildningskontext.  
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Abstract 
 

Föreliggande studies syfte var att undersöka vad studenter på 
civilingenjörsprogrammet med inriktning mot teknisk fysik och elektroteknik 
beskriver är deras motivation till att genomföra sina studier och om denna 
förändras över tid. Frågeställningarna som legat till grund för studien är: Vad 
beskriver studenterna påverkar deras motivation? Vad består motivationen av? 
Förändras studenternas motivation över tid, om ja på vilket sätt? Gör studenterna 
själva något för att påverka sin motivation, och i så fall vad? Studien är 
longitudinell och bygger sammanlagt på 32 intervjuer med åtta studenter som 
har intervjuats kontinuerligt under 3-4 år. Metoden som använts kan beskrivas 
som en induktiv empirinära kvalitativ metod då innehållet i data fått styra 
arbetsprocessen. Resultatet visar att studenternas motivation utgörs av tre 
byggstenar som alla har betydelse för motivationen på lång sikt - upplevelser av: 
meningsfullhet/tillämpbarhet, kompetens/behärskande och socialt 
sammanhang/socialt stöd. Vidare visar resultatet att motivationen skapas i mötet 
mellan student och utbildningskontext.  
 
 
 
Nyckelord: motivation, copingstrategier, målteorier, studieuppehåll, kontext, 
longitudinella data, intervjuer, studenter, teknologstudenter, anpassning, socialt 
stöd, behärskande, meningsfullhet. 



Förord  
 
Först och främst ett stort tack till de studenter som deltog i studien och som 
under flera års tid generöst delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser. 
Utan Er generositet hade denna studie inte kunnat genomföras!  
 
Vill också rikta ett tack till min inspirationskälla och handledare Elinor 
Edwardsson Stiwne för att du har uppmuntrat mina idéer, kommit med 
konstruktiv kritik och gjort obegripliga saker begripliga. 
 
Tack även till Michael Rosander för att du alltid har funnits till hands och med 
stort tålamod har hjälpt mig att utforma kluriga figurer. 
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”Man måste vara motiverad annars går det inte” 
 
Titeln kommer från en intervju med en student inom forskningsprojektet 
”Förväntningar och verklighet – teknologers förväntningar och erfarenheter av 
sina studier vid LiTH.s Y – program”, inom vilket författaren till föreliggande 
studie arbetade under åren 1999 till 2003. Bakgrunden till projektets studie var 
att utbildningsnämnden för teknisk fysik och elektroteknik (Y – programmet) 
tyckte sig ha problem med studiemisslyckanden och avhopp och därför tog 
initiativ till en kartläggning av problemen. Uppdraget gavs till institutionen för 
beteendevetenskap vid Linköpings universitet (IBV). Information om studiens 
design och genomförande samt utgivna rapporter finns att hämta på 
http://www.ibv.liu.se/y Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i ovan nämnda 
studie genom att författarens nyfikenhet för studenternas motivation väcktes i 
samband med genomförande av intervjuer inom projektet.  

Idag finns det närmare 70% fler studieplatser vid universitet och 
högskolor än för 10 år sedan. Bakom ökningen ligger en medveten strävan från 
staten om att 50% av en ungdomskull skall gå vidare till högskolestudier. Inom 
denna satsning är naturvetenskap och teknik prioriterade områden och 
marknadsföringen av civilingenjörsprogrammen har varit särskilt offensiv. Trots 
stora ansträngningar för att rekrytera studenter har emellertid många 
utbildningar fått lägga ner sin verksamhet (Högskoleverkets rapportserie 
2002:27). Även om utbildningsnämnden för Y programmet 
(Civilingenjörsprogrammet med inriktning mot teknisk fysik och elektroteknik) 
genom aktiv marknadsföring lyckats rekrytera studenter så brottas man i likhet 
med andra tekniska utbildningar med problemet att studenter av olika skäl 
avbryter sina studier.  

Y – programmet marknadsförs som Sveriges kraftfullaste utbildning 
med en unik bredd utan att förlora i djup. Vidare karaktäriseras programmet av 
att vara ett prestigefyllt och tufft program som kräver ett nästintill fullständig 
engagemang i studierna. Antagandet om att studenter idag (mot bakgrund av 
ökningen av studenter på universiteten) skulle ha sämre förkunskaper än tidigare 
och att detta skulle kunna förklara den höga frekvensen av avhopp och 
studieuppehåll på Y - programmet har visat sig vara felaktigt (Edwardsson – 
Stiwne, Stiwne, Rosander & Karlsson, 2002). De senaste åren har dock 
arbetsmarknaden för civilingenjörer försämrats märkbart, vilket skulle kunna 
bidra till viljan att göra färdigt sina studier inom stipulerad tid. Men varför 
hoppar vissa av emedan andra fortsätter?  

Avhopp och studieuppehåll innebär, förutom en prestigeförlust, även 
ett ekonomiskt misslyckande för institutionen. Men behöver det vara ett 
misslyckande för den enskilde studenten? Mot bakgrund av detta finns det skäl 
för att utöka kunskaperna om vad det är som driver studenterna till att fortsätta 
och vad utbildningen kan bidra med för att de studenter som sökt sig till 
programmet ska behålla motivationen till att slutföra programmet.  
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Tidigare forskning 
 
Motivation är ett brett och komplext begrepp som kan handla om uppkomst av, 
val av, riktning mot och ihållighet av alla möjliga typer av beteende (Sass, 
1989). Även om motivation är ett brett begrepp så är det användbart för att 
försöka förklara varför vissa individer påbörjar högre studier och andra inte. 
Likaså är det användbart för att förklara varför vissa individer tidigt ger upp 
emedan andra enträget fortsätter mot ett visst mål (Sass, 1989). Forskningen 
kring motivation i högre studier har varit omfattande. Främst har forskningen 
varit inriktad mot att hitta faktorer som stödjer respektive hindrar akademisk 
framgång. Framgång likställs ofta med få omtentor och/eller höga betyg 
(Snyder, et al., 2002). Företrädelsevis har forskningen således handlat om att 
undersöka relationen mellan motivation och prestation (Halamandaris & Power, 
1996; Struthers, Perry, & Menec, 2000). 
 
Målteorier 
Studenters motivation till att påbörja och slutföra en viss utbildning kan studeras 
utifrån vilka mål de har med studierna. I de flesta studier som utgår ifrån olika 
målteorier antas studenter som söker sig till högre studier drivas av någon form 
av prestationsmotivation, s. k. ”achievement motivation” (Bay & Daniel, 2003; 
Grant & Dweck, 2003; Hyde & Kling, 2001; Sass, 1989; Snyder et al., 2002). 
Graden av prestationsmotivation antas bäst kunna förklaras och förstås utifrån 
de mål studenter har när de börjar en utbildning (Grant & Dweck, 2003). 
Definitionerna av begreppet prestationsmotivation skiljer sig dock åt i olika 
studier och i förekommande fall lämnas definitionen därhän. Hyde och Kling 
(2001) som ger en av de mest utförliga definitionerna menar att 
prestationsmotivation är en önskan om att åstadkomma något av värde för sig 
själv genom sina egna ansträngningar och samtidigt få mäta sin egen 
prestationsnivå mot andras. I andra studier ses prestationsmotivation som 
antingen en inre drivkraft (att göra det för sin egen skull) eller en yttre sådan (att 
göra det för att mäta sig mot andra). Relativ enighet råder dock mellan forskarna 
kring att graden av prestationsmotivation har betydelse i förståelsen för varför 
en viss individ har förmågan till att hålla fast vid en viss uppgift och slutföra 
denna (Dweck & Leggett, 1988; Grant & Dweck, 2003; Kaplan & Maehr, 
1999). 
 
Målteorierna kan inte sägas vara en enhetlig teori utan sträcker sig från micro 
(ex. att köpa viss studielitteratur för att genomföra en inlämningsuppgift) till 
makronivå (ex. välja en viss utbildning och genomföra denna). Dessutom är 
forskarna inom fältet oeniga om hur man på bästa sätt operationaliserar olika 
typer av mål, vilket gör att det också råder delade meningar om hur de olika 
målen påverkar graden av prestationsmotivation (Kaplan & Maehr, 1999).  
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De olika indelningar av studenters mål som finns idag kan sägas ha sitt ursprung 
i en modell där två olika typer av mål ingick: utförandemål, s.k ”performance 
goals” och inlärningsmål, s.k ”learning goals” (Grant & Dweck, 2003). 
Studenter med utförandemål vill främst få sin egen förmåga bekräftad och 
undvika att blotta sina svagheter, emedan studenter med inlärningsmål har som 
målsättning att inhämta ny kunskap och/eller utveckla olika förmågor hos sig 
själva (Dweck & Leggett, 1988; Grant & Dweck, 2003). Utifrån 
ursprungsmodellen har forskare sedan utvecklat en rad liknande indelningar av 
studenter. Aittola (1995), vars indelning ligger nära den ursprungliga modellen, 
menar t ex att studenters motivation antingen handlar om en vilja att lära sig 
behärska (”intrinsic motivation”) det område de studerar, eller en vilja att 
prestera (”extrinsic motivation”) goda resultat inom det område de studerar.  
 
Douvan och Kayes (i Bogler & Somech, 2002) menar att studenter kan delas 
upp i fyra grupper beroende på mål med utbildningen; 1) de som söker 
yrkesmässig förberedelse, 2) de som söker intellektuell breddning, 3) de som 
söker ett attraktivt socialt liv och 4) de som främst vill frigörelse sig från 
föräldrarna. Bogler och Somech (2002) gör en uppdelning, som delvis baserar 
sig på Douvan och Kayes, i tre typer av studenter; I) de instrumentella, vilka 
främst studerar på universitet med målet att få en examen som leder till ökade 
möjligheter att få ett visst jobb, II) de skolastiska, med målet att få intellektuell 
stimulans och III) de kollegiala, vilka främst drivs av få ta del av ett rikt socialt 
studentliv. Gemensamt för samtliga målteorier, med dess olika typologier, är att 
de implicit utgår ifrån att studenters motiv till att börja på utbildningen kan 
förklara deras motivation senare under utbildningstiden. 
 
I en studie av Bogler and Somech (2002) undersöktes hur israeliska studenters 
socialisationsstrategier det första året sammanföll med vilka motiv de hade till 
att studera och hur detta påverkade deras prestationer och tillfredsställelse 
överlag. De fann att studenter med instrumentella motiv till att studera också 
använde sig av instrumentella socialisationsstrategier och att studenter med 
skolastiska motiv använde sig av skolastiska socialisationsstrategier. Slutsatsen 
av studien var att det fanns ett samband mellan motiv till att studera och 
socialisationsstrategi och att en överrensstämmelse mellan de båda predicerade 
för större tillfredsställelse med studentlivet. Studien visade även att studenter 
med skolastiska motiv presterade de bästa studiemässiga resultaten. Bogler och 
Somech (ibid.) uttalade sig emellertid inte om orsak och verkan utan påpekade 
istället att studier av longitudinell karaktär var nödvändigt för att vidare belysa 
sambandet.  
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Hoppteorin, ansträngningsteorin och teorin och möjliga själv 
Snyder et al. (2002) menar att målteorier är användbara för att studera vilka mål 
studenterna drivs av men att de inte kan förklara varför studenter väljer ett visst 
mål. De har istället lanserat en ny teori, hoppteorin. De hävdar att det inte är 
själva målet som är upphov till ett visst beteende, utan att det är studentens sätt 
att se på sig själv och sina förmågor som avgör val av mål och predicerar för 
möjligheterna att nå fram till detta. Hoppteorin (Snyder, et. al., 2002) gör 
anspråk på att kunna förklara hur val av mål interagerar med val av strategier för 
att nå dessa och hur detta sammantaget påverkar motivationen till att fullfölja en 
utbildning.  Hopp definieras som ”the process of thinking about one´s goals, and 
along with the motivation to move towards those goals (agency) and the ways to 
achieve those goals (pathways)” (Snyder, 1995, s. 355). Hopp är ingen känsla, 
utan en kognitiv process, och det är känslorna som följer tankarna och inte 
tvärtom. Upplevelsen av hopp har visat sig ha samband med ett flertal andra 
faktorer såsom självförtroende, upplevd förmåga att hantera problem, upplevelse 
av kontroll, optimism, positiva känslor och positiva förhoppningar om 
framtiden. En hoppfull student har förmågan att närma sig problem med en tro 
på att det kommer att gå bra, vilket ökar förutsättningarna för att han/hon ska nå 
sina mål, menar Snyder et al. (2002). Studenter med mycket hopp har även 
förmågan att tänka ut flera olika strategier för att lösa ett visst problem, de 
upplever mindre ångest, och får generellt sett högre betyg.  
 
Bay och Daniel (2003) som har lanserat ansträngningsteorin, den s. k ”theory of 
trying” menar att studenters tillit till den egna förmågan och förhållande till 
framgång och misslyckande är avgörande för om studenter ska stanna kvar på en 
utbildning. Självförtroende mäts i detta fall som den subjektiva upplevelsen av 
sannolikheten att misslyckas eller lyckas.  
 
Enligt Markus och Wurf (1987) är motivation en spegling av vad individen 
skulle vilja vara för en människa och vad han/hon hoppas uppnå i sitt liv. De har 
utvecklat teorin om ”möjliga själv”. Möjliga själv syftar på en individs 
föreställning om vad han/hon skulle vilja vara för en person i framtiden. 
Motivation är drivkraften till att förflytta sig från den nuvarande positionen till 
den position som finns i ens föreställning om vart man skulle vilja befinna sig. 
Avståndet bör vara realistiskt. Om det förekommer en alltför stor skillnad 
mellan vad individen vill vara och vad hon/han faktiskt är kan det istället 
resultera i att individen känner sig maktlös att påverka sitt liv och/eller blir 
deprimerad. Hur individen ser på det egna självet avgörs av tidigare 
erfarenheter. Marcus och Wulf (ibid.) framhåller att behov, motiv och 
värderingar interagerar med varandra och tillsammans spelar en avgörande roll i 
skapandet av självbilden. T ex så skapar individer med ett stort behov av att anta 
utmaningar en bild av sig själva som högpresterande genom att just söka 
utmaningar och ta sig igenom dessa.   
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Kontext och anpassning 
Målteorierna utgår ifrån att studenters ”achievement motivation” är beroende av 
vilka mål studenten inledningsvis har med en viss utbildning. Motivationen ses 
därför som närmast konstant från det studenten ansöker till en viss utbildning, 
till slutet av utbildningen. Andra forskare (Drew, 2001; Sass, 1989;  Struthers, et 
al., 2000) har påpekat att motivation är något som skapas i mötet mellan individ 
och kontext. Ett sätt för att bättre förstå hur anpassningen till en ny kontext går 
till är att undersöka studenters copingstrategier. Inom forskningsfältet studeras 
vilka effekter studenternas hantering av en ny kontext får på motivationen 
(Halamandaris & Power, 1996). Copingstrategier är konstant föränderliga 
kognitiva och beteendemässiga ansträngningar att behärska specifika externa 
och/eller interna krav som uppskattas vara svåra eller överstiga individens 
resurser (Lazarus, 1990). Coping kan inte översättas med problemlösning, 
eftersom många problem inte kan lösas men ändå måste bemästras (Rutter, 
1981). Relativt få studier har gjorts inom fältet, men flera forskare 
(Halamandaris & Power, 1996; Lazarus, 1991; Struthers, et a.l., 2000; Drew, 
2001) har emellertid försökt påvisa att det finns en betydelsefull relation mellan 
studenters hantering av en ny kontext (hur anpassningen går till) och motivation 
och prestation. 
 
Copingprocessens resultat kan beskrivas i termer av anpassning och 
konsolidering. Anpassning i form av personens egen upplevelse av att ha lyckats 
och som konsolidering när individen har funnit en stabil metod att handskas med 
exempelvis stress under olika omständigheter. Anpassning uppnås efter en 
föregående period av ”trial and error” (Thernlund, 1995). I tidigare studier om 
studenters anpassning till en ny kontext definierades anpassning i termer av 
förmåga till akademiska prestationer. Senare studier har istället definierat 
anpassning i termer av fysikt och psykiskt välmående och som frånvaro av 
känslor av ensamhet (Halamandaris & Power, 1999).  
 
Den mest förekommande uppdelningen av olika copingstrategier är den mellan 
emotionsfokuserade och problemfokuserade copingstrategier (Halamandaris & 
Power, 1999). Emotionsfokuserad coping handlar om att individen ändrar den 
relationella meningen, exempelvis genom förnekande, distansering eller positiv 
omtolkning. Problemfokuserad coping innebär att individen försöker påverka 
och förändra saker i omgivningen, och antas vara beroende av om individen 
upplever att det finns möjligheter till att påverka omgivningen. Individen växlar 
oftast mellan dessa i hanteringen av sin tillvaro (Folkman & Lazarus, 1991). 
Vidare kan de individer som främst använder sig av problemfokuserad coping 
ses som uppgiftsorienterade, emedan de individer som främst använder sig av 
emotionsfokuserad coping ses som relationsorienterade (Endler & Parker, 1990). 
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Forskning rörande copingstrategier hos studenter vid högskola/universitet har 
visat att de studenter som använde sig av problemfokuserad coping var mer 
motiverade och presterade bättre än studenter som använde sig av 
emotionsfokuserad coping (Struthers, et al., 2000). I en studie av Struthers et al., 
(ibid.) framkom det att studenter som generellt sätt utvecklade effektivare 
copingstrategier än sina kamrater upplevde mindre akademisk stress, klarade sig 
bättre på examinationer och var mer motiverade till att fortsätta än andra. 
 
Inom det forskningsfält som ser personlighetsegenskaper som avgörande för 
vilka copingstilar individen använder sig av har man funnit att studenter som är 
extroverta (Gallagher, 1990), optimistiska ( Scheier & Carver, 1985), har högre 
självförtroende (Tice, 1991) och/eller en upplevelse av kontroll (Aspinwall and 
Taylor, 1992) har ett inbyggt skydd vid motgångar som gör att deras motivation 
inte påverkas negativt. Trots dessa fynd har forskningen på 
personlighetsegenskaper inte kunnat användas för att på ett på framgångsfullt 
sätt predicera copingstrategi i en specifik situation. Anledningen till den låga 
korrelationen mellan personlig disposition och coping i den specifika situationen 
kan vara att man i dessa studier inte tagit tillräcklig hänsyn till den specifika 
akademiska kontexten i vilken studenten befinner sig (Halamandaris & Power, 
1999; Struthers, et al., 2000). Struthers, et al. ( 2000) framhåller därför att vid 
mätning av en copingstrategiers effektivitet skall omgivningsfaktorerna tas i 
beaktande. Forskning rörande coping bör därför riktas mot vad som avgör valet 
av en viss strategi och hur den fungerar i en viss omgivning. Att enbart fokusera 
på copingstil och personlighetsegenskaper gör ingen större nytta om de inte sätts 
in i ett sammanhang.  
 
Motivation och studierelaterad stress 
Akademisk stress som upplevs som något negativt och svårhanterligt har visat 
sig kunna få ogynnsamma effekter på studenters motivation och prestationer 
(Ames, 1992; Amirkhan, 1998; Struthers et al., 2000). Då negativ stress blir 
långvarig kan det ge upphov till känslor av passivisering, nedstämdhet och 
trötthet – så kallad ”inlärd hjälplöshet” (Sedek and Kofta, 1990), depression 
(Peterson and Barrett, 1987) och stressrelaterad ohälsa (Folkman and Lazarus, 
1985).  
 
Negativ stress är det tillstånd som uppstår då individen saknar effektiva 
strategier att hantera en påfrestande situation (Burell, 2000). Selye, som var den 
som en gång myntade begreppen positiv respektive negativ stress definierade 
tyvärr inte innebörden i dessa. I stället har efterföljande forskare försökt tolka 
honom. Många forskare menar att negativ stress är det tillstånd då stressen inte 
längre bidrar till att höja prestationsförmågan utan istället sänker den (Theorell, 
2000). Negativ stress kan också ses som den punkt där individens befintliga 
strategier inte längre är effektiva att tillämpa. Situationen kräver då att nya 
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strategier prövas, och om de är framgångsrika blir den negativa stressen inte 
skadlig utan leder istället till en ökad känsla av behärskande (Lazarus, 1991; 
Sommerschild, 1999).  
 
Skillnader i studenters sätt att reagera på studiemässiga motgångar kan förklaras 
utifrån en sådan process där studentens upplevelse av sin egen förmåga att 
behärska händelsen är av avgörande betydelse (Lazarus, 1991). Vid en 
uppkommen situation som medför negativ stress antas individen hantera denna i 
tre steg: (1) ”primary appraisal” är en första uppskattning av ens egen förmåga 
att handskas med situationen, (2) ”secondary appraisal” är då individen har alla 
tänkbara alternativ att handla framför sig och utifrån det använder sig av någon 
form av copingstrategi, (3) ”reappraisal” är en utvärdering av copingstrategins 
effekt och de strategier som upplevs ineffektiva byts ut. Detta är en ständigt 
pågående process, vilket innebär att copingstrategier hela tiden förändras som ett 
svar på omgivningens reaktioner (Folkman & Lazarus, 1991).  
 
Motivation ur ett studentperspektiv 
I de relativt få studier som har gjorts där studenter själva fått uppge vad som 
påverkar deras motivation har resultatet visat på kontextens betydelse för 
motivationen. I en studie av Anthony (2000) angav studenterna som grupp att 
upplevelser av bristande relevans och att inte gå på lektioner var de faktorer som 
främst predicerade avhopp från studierna. Då forskarna frågade enbart de 
studenter som hoppat av, angav de i hög utsträckning faktorer som låg utanför 
deras kontroll för att förklara sina avhopp. Andra undersökningar visar tvärtom, 
att en övervägande del av studenterna inte förlägger orsakerna till avhopp 
utanför sig själva (Högskoleverkets rapport, 2002:27; Högskoleverkets rapport, 
2003:30). I Högskoleverkets utgivna rapporter om civilingenjörsprogrammet 
(ibid.) framkommer det istället att nära hälften av avhopparna anger att de begått 
ett misstag som valt utbildningen, och att de slutat för att utbildningen inte 
passade dem. 
 
Rogers (1983) har lyft fram betydelsen av att studenter upplever att kurserna de 
läser är relevanta, utifrån deras individuella behov. Resultatet av en kvalitativ 
intervjustudie av Drew (2001) bekräftade Rogers resultat genom att visa att 
studenter efterfrågade mer individanpassad undervisning, d v s att läraren inte 
skulle utgå ifrån att alla hade samma behov. Studenterna menade att 
undervisning och kurser som var mer anpassad efter individuella behov och 
hade en verklighetsanknytning ökade känslan av relevans och deras motivation 
att fortsätta studera. Resultatet visade även att grupparbete utvecklade 
studenternas kommunikationsförmåga, ökade deras självförtroende och gav dem 
praktisk erfarenhet av att samarbeta med andra. Att arbeta i grupp ansågs också 
vara motivationshöjande genom att studenterna gav varandra stöd och 
återkoppling i arbetet, vilket ansågs vara särskilt betydelsefullt då studier på 



 8

högskola innebär krav på en hög grad av autonomi. Ju större delaktighet 
studenterna upplevde i ämnet desto mer motiverade blev de till att studera 
(Drew, 2001).    
 
I en annan mindre studie av Drew (1992) framkom det att många studenter 
drabbades av allvarligare personliga problem under sin utbildningstid. Problem 
som de menade på ett markant sätt sänkte deras motivation och därigenom också 
påverkade deras prestationer. 
 
Sass (1989) fann, efter att ha frågat över 700 studenter, att utbildningens 
upplägg, innehåll och lärarnas insatser påverkade motivationen i hög 
utsträckning. De faktorer studenterna angav låg alla inom utbildningens 
möjligheter att påverka. Lärarnas engagemang och entusiasm samt upplevd 
relevans och verklighetsanknytning i undervisningen hade störst betydelse för 
motivationen. Därefter kom utbildningens upplägg, kravnivån, studentaktiva 
moment, i vilken utsträckning lärarna visade att de brydde sig om hur det gick 
för studenterna, examinationsformer, och undervisningsformer.  
 
Sammanfattningsvis kan motivation sägas vara ett komplext och svårdefinierat 
begrepp, men ändå användbart för att förstå varför vissa studenter enträget 
fortsätter kämpa för att ta sig igenom en utbildning emedan andra tidigt ger upp. 
Få studier kring motivation i högre studier har studenternas egna berättelser om 
sina upplevelser som utgångspunkt (Drew, 2001). Ännu färre studier har utgått 
ifrån studenternas berättelser och undersökt vad som sker i mötet mellan student 
och kontext och hur detta påverkar studenters motivation på lång sikt. 
Longitudinella studier är ovanligt förekommande, emedan flera forskare på 
området har påpekat betydelsen av sådana. Motivation och studieprestation är 
relativt vanliga variabler emedan det är ovanligt förekommande att motivation 
definieras som drivkraft och skiljs ut från det faktiska beteendet studieprestation. 
 
Syften och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie var:  

• att undersöka vad studenterna beskriver är deras motivation till att 
fortsätta genomföra sina studier.  

• att undersöka om studenternas motivation förändras över tid och i så fall 
på vilket sätt.  

 
De frågeställningar som låg till grund för studien var: 

• Vad beskriver studenterna påverkar deras motivation? 
• Vad består motivationen av? 
• Förändras studenternas motivation över tid, om ja på vilket sätt? 
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• Gör studenterna själva något för att påverka sin motivation, och i så fall 
vad? 

 
Motivation definieras som drivkraft (er), med vilket menas en ihållande strävan 
att gå i en viss riktning, med eller utan långsiktiga mål. I föreliggande studie 
undersöks studenternas drivkrafter till att fortsätta studierna. Studien utgår ifrån 
studenternas subjektiva berättelser i den specifika kontexten så inga anspråk 
görs på att kunna generalisera resultaten. Meningen är istället att belysa den 
specifika individens interagerande med den specifika kontexten. Med 
utgångspunkt i detta skiljer sig denna studie i flera avseenden från det mesta 
som tidigare forskats på inom området. 
 
 

Metod 
 
Materialet som ingår i föreliggande studie är intervjuer som författaren 
tillsammans med kollegor har genomfört inom ramen för det tidigare nämnda 
forskningsprojektet ”Förväntningar och verklighet – teknologers förväntningar 
på och erfarenheter av sina studier vid LiTH.s Y – program”. Underlaget för 
föreliggande studie baserar sig på sammantaget 32 intervjuer med 8 studenter 
från två årskurser som påbörjade sina studier år 1999 respektive år 2000. Mellan 
åren 1999 och 2003 intervjuades varje student en gång i början på sin 
utbildningstid och därefter årligen en gång varje vårtermin. Varje student 
intervjuades mellan 3 till 5 gånger under de 4 år som studien pågick. 
Skillnaderna i antalet intervjutillfällen för respektive student berodde delvis på 
svårigheter att i vissa fall genomföra intervjuer under studieuppehåll. Tabellerna 
(tabell 1 och 2) nedan ger en översikt över respektive intervjuperson och de 
intervjuer som ingår i föreliggande studie. De understrukna intervjuerna har 
genomförts av författaren.  
 
Tabell 1 
Intervjutillfällen för respektive person i studiegruppen som påbörjade sina 
studier höstterminen 1999 
 
 Ht. 1999 Vt. 2000 Vt. 2001 Vt. 2002 Vt. 2003 
Y:99 1, 
kvinna 

Intervju Intervju  Intervju  Intervju - 
studieuppehåll 

Intervju  

Y: 99 2, 
kvinna 

Intervju  Intervju  Intervju  Intervju  Intervju- 
studieuppehåll 

Y: 99 3, 
man 

Intervju  Intervju  Studieuppehåll Intervju  Intervju  

Y: 99 4, 
man 

Intervju  Intervju  Intervju  Studieuppehåll Intervju  
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Tabell 2 
Intervjutillfällen för respektive person i studiegruppen som påbörjade sina 
studier höstterminen 2000 
 
 Ht. 2000 Vt. 2001 Vt. 2002 Vt. 2003 
Y. 00 2,  
man 

Intervju  Intervju  Intervju  Intervju  

Y: 00 3,  
kvinna 

Intervju  Intervju  Intervju  Intervju  

Y: 00 4,  
man 

Intervju  Intervju  Intervju  Avhopp 

Y: 00 5, 
man 

Intervju  Intervju  Intervju  Studieuppehåll 

 
Bakgrund 
Intervjuerna som genomfördes inom det stora projektet byggde från början på en 
innehållsmässigt bred semistrukturerad intervjumall (se bilaga 1) som täckte av 
följande områden: bakgrund, förväntningar, det faktiska resultatet, 
arbetsbelastning, inflytande/återkoppling, samarbete, tankar på 
studieuppehåll/avbrott, drivkrafter och framtidsplaner, hälsa, identitet och 
tillhörighet, personlig utveckling, programmets kvalité.  
 
Urval 
Av samtliga studenter som ingick i det stora projektet valdes de studenter som 
författaren hade möjlighet att följa under längst tid ut till att ingå i föreliggande 
studie. Inledningsvis gjordes ett urval på 10 studenter från de två årskurser som 
påbörjade sina studier år 1999 respektive 2000 (5 från vardera årskursen). Två 
av dessa studenter (en från vardera årskurs) hoppade tidigt av studierna, varför 
de inte kom att ingå i analysen av data då ett av syftena med studien var att 
undersöka motivation över tid. 
 
Val av metod 
Då studenterna under intervjuerna efter hand visade sig vara allt mer upptagna 
kring frågor om personlig utveckling, drivkrafter/motivation och betydelsen av 
särskilda händelser under utbildningen väcktes intresset för att vidare undersöka 
dessa områden. Författaren till föreliggande studie tog därför initiativ till att 
inför våren 2003 skapa en utvidgning av den ursprungliga intervjuguiden som 
innehöll dessa områden (se bilaga 2). Studenterna gav sitt informerade samtycke 
till utökningen av projektet och år 2003 bads de att i intervjuerna även reflektera 
tillbaks på tidigare år med särskilt fokus på motivation, personlig utveckling och 
betydelsefulla händelser som påverkat studierna. Utifrån det material som 
intervjuerna 2003 gav kom fokus i analysen att ligga på studenternas motivation. 
Metoden som använts kan sammanfattningsvis beskrivas som en induktiv 
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empirinära kvalitativ metod då innehållet i data fått styra arbetsprocessen 
(Alvesson & Sköldberg, 1998). 
 
Undersökningsgruppen  
Undersökningsgruppen bestod av ett urval av studenter från de två årskurser 
som påbörjade sina studier på Y - programmet 1999 respektive 2000. 
Könsfördelningen i undersökningsgruppen var 3 kvinnor respektive 5 män. 
Studenternas ålder vid påbörjarn av studierna var mellan 18 och 21 år. Fyra av 
studenterna har under tiden för studien tagit studieuppehåll på 1 år, varav två 
befunnit sig utomlands/på annan ort under studieuppehållet och därför inte 
kunnat intervjuas vid det årets intervjutillfälle. En av intervjupersonerna 
hoppade av studierna efter två år. Innehållet i intervjuerna med honom berikade 
analysarbetet av intervjuerna varför han inte valdes bort trots ett relativt tidigt 
avhopp.  
 
Avgränsningar 
Tidiga avhoppare sågs inte som relevanta att ha med vid analysen av data, då ett 
av studiens syften var att beskriva motivationen över tid. Av den anledningen 
begränsades analysen av data till de som under de fyra år som studien pågick 
genomförde minst två år på utbildningen.  
 
Genomförande 
Studenterna kontaktades per telefon och samtliga som tillfrågades accepterade 
att delta i studien. Tid och plats för intervjuerna planerades i samråd med 
intervjupersonerna och ägde sedan rum på lämplig avskild plats inom 
universitetet. Intervjuernas längd varierade mellan 25 och 60 minuter. 
Intervjutiden var generellt sätt längre i de senare intervjuerna med respektive 
student än i de första. Intervjuaren utgick som ovan beskrivit från en 
semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) som efter hand kom att utökas (se 
bilaga 2). Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades.  
 
Analys 
Vid analysen av data valdes en empirinära analysmetod (Alvesson & Sköldberg, 
1998). Motivet till att välja en sådan var att låta studenternas berättelser styra 
arbetet i största möjligaste utsträckning då det överensstämde med studiens 
syfte. Flexibilitet i datainsamlingen, där principerna för urvalet reviderats 
successivt under forskningsprocessens förlopp har eftersträvats. Denna 
explorativa ansats (Alvesson & Skökdberg, 1998) har kombinerats med 
introspektion, varigenom de preliminära begrepp som upptäckts successivt 
reviderats och fyllts ut under det att empirin har ställts mot respektive begrepp 



 12

och vice versa i en kontinuerlig utveckling. Följande avsnitt presenterar en 
överblick över de olika stegen i analysarbetet:    
 
Från data till teman 
Inledningsvis lästes samtliga personers intervjuer igenom från första till sista 
intervjun för att få en överblick över materialet. Därefter lästes samtliga intervju 
ett igenom följt av samtliga intervju två o s v. På så sätt kunde början till teman 
som gick igen i de olika intervjuerna identifieras och jämföras i tid. Materialets 
storlek behövde emellertid struktureras innan olika teman kunde tas fram. 
Därför gjordes en sammanfattning av respektive intervju med varje student samt 
en sammanställning/essä över samtliga intervjuer med varje student. 
Sammanfattningarna kunde därefter jämföras och olika teman började växa fram 
som var mer eller mindre aktuella under olika år. Temana bestod av ord som 
studenterna själva använde i beskrivningen av sina drivkrafter. 
 
Från teman till begrepp  
De teman som vuxit fram prövades mot den ursprungliga transkriberade texten 
av intervjuer och begrepp valdes som i största möjliga mån täckte in kärnan i det 
som studenterna förmedlade.  
 
Från begrepp till att hitta mönster 
Sammanställningarna/essäerna fungerade som underlag för att hitta mönster i 
hur de olika temana förhöll sig till varandra. Även utvecklingen över tid gick att 
finna i sammanställningarna/essäerna. De mönster som framträdde prövades 
sedan mot texten i sammanfattningarna och även mot de ursprungliga 
transkriberade intervjuerna. Därefter gjordes, för varje intervjutillfälle, 
skattningar av studenternas upplevda tillfredsställelse av det som begreppen 
representerade. Uppskattningen gjordes utifrån både sammanställningarna och 
de ursprungliga intervjutexterna. Resultatet av uppskattningarna fördes in i ett 
diagram för respektive student för att ta fram och illustrera mönster.  
 
Teorins tillblivelse 
Varje students diagram jämfördes med de andras och tre olika typer av mönster 
framträdde. Dessa tre typer av mönster låg till grund för de figurer som skapades 
för att illustrera skillnaderna mellan olika studenter. De tre typerna av mönster 
skapade teorin om minst tre olika typer av studenter och hur de olika 
byggstenarna i motivationen är relaterade till varandra. 
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Resultat 
 

I följande text kommer de resultatet som erhållits i undersökningen att redovisas. 
Då syftet med studien var att undersöka hur studenterna beskriver sina 
drivkrafter är det deras språkbruk som legat till grund för analysen av materialet. 
I intervjuerna användes oftast ordet motivation synonymt med drivkrafter, varför 
termen motivation fortsättningsvis ska läsas som synonym med ordet drivkraft.  
 
I mötet mellan student och den specifika akademiska kontext som 
civilingenjörsprogrammet med inriktning mot teknisk fysik och elektroteknik (Y 
–programmet) utgörs av, ställs nya krav på studentens förmåga att anpassa sig. 
Generellt kan sägas att resultatet visar att studenternas motivation är något som 
skapas av både utbildningens specifika kontext och av studenternas hantering av 
de för dem givna förutsättningarna. För att göra resultatet rättvisa ges därför 
inledningsvis en kort beskrivning av företrädelsevis de delar av Y –programmets 
kontext som studenterna menade hade betydelse för deras motivation på både 
lång och kort sikt.  Eftersom resultatet även visar att det som utgör 
studiemotivationen förändras över tid ges efter kontexten en beskrivning av 
faktorer som påverkar motivationen under utbildningens gång. Beskrivningen 
speglar hur olika faktorer är mer eller mindre aktuella under olika tidpunkter. 
Det mönster som har framkommit i materialet har föranlett att utbildningstiden 
delats in i tre faser: anpassningsfasen (ca år 1-2), frigörelsefasen (ca år 2-3) och 
integreringsfasen (ca 3-4). Faserna är ungefärliga i tid och stora individuella 
skillnader förekommer mellan studenterna. Faserna är uppkallade efter 
studenternas förväntningar på utbildningen, och de svårigheter de brottas med 
under den tid som fasen representerar. Avslutningsvis görs en kategorisering av 
de olika faktorer som påverkar motivationen till tre övergripande teman. Teman 
som kan sägas vara motivationens byggstenar och av betydelse för att förstå 
studenternas motivation på längre sikt. 
 
Mötet med den nya kontexten 
Civilingenjörsprogrammet med inriktning mot teknisk fysik och elektroteknik 
(Y – programmet) marknadsförs som tidigare nämnt som Sveriges kraftfullaste 
utbildning med en unik bredd utan att förlora i djup.  Efter examen antas även 
arbetsmarknaden vara bred. I det informationsmaterial om programmet som 
studenterna får ta del av framgår det att ingenjörer i teknisk fysik och 
elektroteknik arbetar inom elektronikindustri, datateknisk industri, 
verkstadsteknisk industri, teleteknisk industri, processindustri, forskning, och 
som egna företagare. Programmets upplägg innebär att den tidigare delen av 
utbildningen präglas av teoretiska studier med få tillämpningsmoment. Hösten i 
trean är känd som den tuffaste terminen arbetsbelastningsmässigt, då 
arbetsveckor på 60-70 timmar är vanligt förekommande. Vårterminen i trean 
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erbjuds studenterna valbara kurser och under den senare delen av utbildningen 
ökar tillämpningsmomenten. Vidare karaktäriseras Y- programmet av att vara ett 
prestigefyllt och tufft program som kräver ett nästintill fullständig engagemang i 
studierna.  
 
I studien visade det sig att intresse för ämnena, utbildningens bredd och en tro 
på att utbildningen håller god kvalité var förutsättningar för att söka sig till 
programmet. Vidare visade det sig att medan intresse för ämnena och upplevelse 
av god kvalité även på lång sikt var viktiga faktorer för studenternas motivation 
så uttryckte studenterna inte att utbildningens bredd hade betydelse för den 
fortsatta motivationen.  
 
Istället framkom det att bredden som studenterna först attraherades av, för de 
flesta, senare blev ett problem. För även om möjligheterna fanns i bredden så 
hoppades studenterna samtidigt på att de under utbildningstiden skulle komma 
till insikt om vilka val i form av inriktning mot ett visst kunskapsområde som 
var rätt för just dem. Långt ifrån alla får emellertid denna insikt under 
utbildningen. Besvikelsen över att inte ”hitta sitt område” påverkar motivationen 
på ett negativt sätt. I intervjuerna framkommer även att osäkerhet på framtida 
inriktning har betydelse för val av studieuppehåll.  
 
Samtliga studenter hade vid början på programmet vetskap om att utbildningen 
kännetecknas av tuffa studier som kräver ett stort engagemang. Utmaningen att 
klara något som alla andra inte klarar av var det som lockade flera av 
studenterna till utbildningen. En student berättade om hur hon mindes det första 
mottagandet:  
 
När man kom hit på uppropet i ettan så pratade våran rektor eller något i den stilen som att 
är man bäst på Linköpings universitet då är man bäst i världen. 
 
Att vara ”Y:are” var något som de flesta studenter också kände sig stolta över. 
Känslan av att vara särskilt utvald stärkte inledningsvis självkänslan och 
påverkade motivationen på ett positivt sätt så som en student uttryckte det: 
 
Jag har varit jättestolt och det har känts jättebra att säga att man är Y: are.  
 
Något samband mellan hur mycket tid studenterna angav att de lade ner på 
studier och hur tung arbetsbelastningen upplevdes gick inte att finna. 
Studenterna skiljde sig åt med avseende på hur väl förberedda de var på 
arbetsbelastningen. Om arbetsbelastningen blev högre än förväntat och 
studenten inte kunde, eller kände sig tillräckligt motiverad till att förändra sin 
studieteknik, så sjönk motivationen. Analysen av materialet visar att 
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studenternas förväntningar får betydelse för motivationen i mötet med den nya 
kontexten. 
 
Anpassningsfasen 
Anpassningsfasen kännetecknas av att studenterna försöker knyta band till den 
nya kontexten. Studenterna var engagerade i att skapa både en social och en 
utbildningsmässig samhörighetskänsla. I denna process är studenterna upptagna 
av att finna en balans mellan fritid och studier.  
 
Behovet av att ingå i en grupp där man känner gemenskap och tillhörighet gav 
samtliga studenter uttryck för. En student som tidigt fann kamrater i klassen 
sade:  
 
Om jag kände att jag inte passade med någon så tror jag att det skulle kännas riktigt tungt, 
tror jag. För det… det är något som jag behöver i alla fall. Det är mänsklig kontakt med 
kompisar och så. 
 
De som inte trivdes i klassen tenderade att söka socialt stöd utanför klassen, ofta 
i form av engagemang i kåren eller sektionen. Någon upplevde tidigt ett 
utanförskap och brottades sedan under hela utbildningstiden med känslor av 
ensamhet och social isolering. För samtliga studenter kom upplevelsen av socialt 
stöd och gemenskap att påverkar motivationen. I början av utbildningen var det 
viktigt att bli en del av ett socialt sammanhang för att känna tillförsikt inför 
framtiden på programmet och för att kunna ha tillgång till ett socialt stöd vid 
studiemässiga motgångar. Socialt stöd fungerade som en källa att hämta kraft 
ifrån när annat kring omställningen till det nya studentlivet kändes svårt. 
 
Några studenter prioriterade från början fritidsaktiviteter och socialt umgänge 
framför studier, då de såg det som det enda sättet att orka motivera sig till att 
plugga. Dessa studenter fick snart svårt för att hinna med i den stipulerade 
studietakten. I takt med att de kom allt mer efter, minskade också motivationen. 
Studieuppehåll blev senare ett sätt för dessa studenter att bryta den negativa 
trenden. Nästan samtliga studenter upplevde under de första åren en 
motivationskonflikt då de insåg att de egna kraven på studieprestation och 
generösa tider för fritid och socialt umgänge inte längre var förenliga. Som 
student på Y-programmet krävdes en nästintill total hängivelse åt studierna för 
att prestera lika goda resultat som under gymnasiet. De flesta var dock inte 
beredda att betala ett så pass högt pris för höga betyg. Istället gav de flesta 
avkall på att prestera sitt yttersta till fördel för fritid och socialt umgänge av den 
anledningen att de fann det svårt att motivera sig till att plugga om livet utanför 
studierna inte kändes meningsfullt. En student uttryckte tydligt betydelsen av att 
ha engagemang utanför studierna: 
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Man kan ju få panik, man har ju alltid saker att göra ( … ) jag försöker att inte bry mig om 
det. Ser till att göra andra saker också för att man ska orka. 
 
Ofta föregicks emellertid beslutet om att sänka kraven på de egna prestationerna 
av stor vånda och en djup känsla av otillfredsställelse.  
 
Man vill ju klara allting. Jag har alltid haft jättehöga krav på mig själv och så. Så det var 
jättejobbigt i början och liksom komma fram till det att man gör det för sin egen skull och 
försöka sänka kraven på sig själv. 
 
Utbildningsmässig samhörighetskänsla handlade de första åren främst om att 
visa att man var av ”det rätta virket” (att visa att man passar in, klarar av och har 
de rätta förutsättningarna). Den studiemässiga utmaningen det första året låg i att 
klara tentorna. Som ovan nämns så lockades flera av studenterna till 
utbildningen på grund av utmaningen att klara något som inte alla andra klarar. 
Samtliga studenter som ingår i studien hade med sig tidigare erfarenheter av 
behärskande i skolmiljö och upplevde sig själva som någon som alltid har klarat 
sig relativt bra. Ändå var de inledningsvis upptagna av att kämpa för att uppnå 
en känsla av behärskande även i den nya akademiska kontexten.  
 
Studenterna skilde sig åt i form av hur mycket de tidigare (under grundskola och 
gymnasium) fått kämpa för sina prestationer. De som var vana vid att få kämpa 
hårt för sina studier verkade klara anpassningen till den nya kontexten bättre än 
de som inte bar på erfarenheten ”för att klara sig måste man kämpa”.  
 
Studenterna berättade under intervjuerna hur viktig känslan av behärskande var 
för självbilden, självkänslan och självförtroendet, och i förlängningen även för 
studiemotivationen. Sambandet var emellertid inte helt okomplicerat. Å ena 
sidan stärker framgång studenternas självbild och ger dem en tro på att de är 
tillräckligt kompetenta för att klara av utbildningen. Å andra sidan, om 
studenterna inte till en början stöter på frustrationer och motgångar så kan en 
känsla av osårbarhet, som senare ställer till problem, infinna sig. Detta gällde 
främst de studenter som inte heller tidigare behövt kämpa för sina betyg. Så som 
en student på ett belysande sätt uttryckte det: 
 
Jag blev övermodig efter att det innan gått så bra och trodde inte att jag behövde lägga ner 
så mycket tid på studierna,. Så gick det som det gick...nu har jag istället tentor efter mig.  
 
Studenterna gav uttryck åt att en hållbar känsla av behärskande infann sig först 
efter att man gått igenom studiemässiga svårigheter och motgångar. Vanligt 
förekommande var att de beskrev hur det egna självförtroendet blivit sämre 
under denna process och hur de kommit att få ompröva bilden av sig själva som 
”någon som det alltid gått bra för i skolan”.  
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Det är ganska svårt. Ja … flera gånger om dagen så var jag på väg att och skulle hoppa av, 
eller jag tänkte att det här kommer jag aldrig att klara, det är hopplöst allting. (…) men det 
var inte för att jag ville sluta utan för att jag inte trodde att jag skulle klara av det. Jag hade 
några veckor där som jag hade ångest och grät varenda dag nästan. 
 
Studenterna gav även uttryck för att studiemässig framgång i sig inte alltid var 
tillräckligt för att stärka självkänslan och motivationen. Istället var det den 
subjektiva upplevelsen av behärskande som predicerade om motivationen 
stärktes. Ett exempel var en student som trots goda prestationer aldrig kände sig 
nöjd eller kompetent. Anledningen var att han aldrig fick den kompletta 
förståelsen han önskade för det han läste som han tidigare fått på gymnasiet.  
 
Särskilt tydligt de första åren var att studenterna bär på en övertygelse om den 
goda kvalitén på utbildningen. Trots begränsad erfarenhet av programmet finns 
inga tvivel på att utbildningen håller hög kvalité. Om studierna gick dåligt var 
det vanligt förekommande att studenterna använde sig av övertygelsen om den 
goda kvalitén för att motivera sig själva. En student uttryckte det som att  
 
Det är bara att hänga i. Jag tycker det är skönt att veta att man blir och kan hyfsat mycket 
sen. 
 
Frigörelsefasen 
Frigörelsefasen handlar om att hitta en egen anledning till att studera på Y-
programmet och syftar på åren i mitten av utbildningen då de flesta studenter har 
börjat ifrågasätta meningen med studierna. Utbildningens inneboende goda 
kvalité och höga status räcker inte längre som motivering för de flesta studenter. 
Om målet med utbildningen tidigare var tydligt så uppkommer nu ett tvivel. 
Vart ska det leda? Är det verkligen det här jag vill? Studenterna är under denna 
fas upptagna kring att finna strategier för att motivera sig själva till att fortsätta 
utbildningen. Flera studenter bestämmer sig för att ta studieuppehåll, andra hittar 
andra strategier för att behålla motivationen.  
 
För de studenter som har många tentor efter sig och ännu inte nått en känsla av 
behärskande är det sociala stödet av avgörande betydelse för viljan och orken till 
att fortsätta programmet. En student beskrev hur en vän till honom klarat att 
fortsätta programmet 
 
Jag har en annan kompis som missade den tentan fem gånger men banne mig så skulle hon ge 
sig, hon skulle igenom liksom. Och det gjorde hon. Hon har hunnit i kapp liksom. (…) så 
vilja, det tror jag nog, men då behöver man samtidigt mycket stöd. Om det går så pass dåligt 
då tror jag att man behöver mycket stöd och det fick hon. 
 
Att söka stöd i sociala relationer fungerade för flera av studenterna som ett sätt 
att öka motivationen. Några studenter tycks även få sin självbild bekräftad på ett 
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för dom positivt sätt i sociala kontakter snarare än genom att prestera goda 
resultat på universitetet. Engagemang i aktiviteter utanför själva utbildningen 
blir viktigt för dessa studenter. En student som prioriterade arbete i sektionen 
och sociala aktiviteter blev kvar på utbildningen trots att studierna gick långt 
under förväntan. Hon hade svårt för att motivera sig eftersom hon inte kunde se 
vad utbildningen skulle leda till: 
 
Jag önskar att jag hade något som jag visste så, som jag visste att jag ville jobba med, att jag 
kände starkt för något så. Men jag gör inte det. 
 
Tvivel på om utbildningen är den rätta, liksom självtvivel, är vanligt 
förekommande bland studenterna under både anpassningsfasen och 
frigörelsefasen. Studietrötthet var ett vanligt symtom som studenterna beskrev 
under andra och tredje året. De som inte tidigare haft studieuppehåll mellan 
gymnasiet och högskolestudier började ifrågasätta sina egna planer på att gå 
igenom programmet på stipulerad tid. För en student hade studierna varit mera 
krävande än han hade tänkt sig och han kände därför att han behövde ta 
studieuppehåll från att ta så stort ansvar för sig själv. Eller som han själv 
uttryckte det: (...) från det här att plugga vidare och ta tag i livet. 
  
En annan student sade: 
 
Man är ju bara unge en gång ( … ) så går man klart hela då kommer man ju att börja jobba 
med en gång så då är man ju fast.  
 
Några gav även uttryck för en förhoppning om att motivationen skulle höjas om 
de klarade tentorna: 
 
Går det då bra, om jag klarar att ta dom här tentorna så kan det ju göra så att jag blir 
motiverad, kanske, och tycker att det är roligare. 
 
 På samma sätt som social bekräftelse fungerade som en buffert vid bristande 
känsla av studiemässig kompetens, så tycks även det omvända förhållandet 
existera. Studieframgång kan fungera som en tröst då ensamheten känns svår. Så 
som en student uttryckte det:  
 
När man någon gång känner sig ensam så kan man känna att jag klarar studierna i alla fall 
så då skiter jag i resten.  
 
Studenten belyser här hur svår balansgången kan vara mellan å ena sidan goda 
studieprestationer och å andra sidan att ingå i en social gemenskap. Självbilden 
stärks och utvecklas både av social bekräftelse och av studiemässig framgång. 
Att konsekvensen av en stärkt självbild blir ökad motivation till att fortsätta på 
programmet framkom i nästan samtliga intervjuer. Flera studenter uttryckte 
dessutom en rädsla för hur den egna självbilden skulle påverkas av att de 
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bestämde sig för att sluta programmet. En student som gått igenom flera tunga 
studiemässiga motgångar de första åren vägrade ändock att ge upp och sade: 
 
Slutar man för att det är jobbigt är det ju att ge upp och det skulle jag inte kunna göra utan 
man måste ju ta sig igenom det annars kommer man ju inte att kunna ta … annars kommer 
man ju inte att klara av någonting annat i resten av livet om man inte tar sig igenom det man 
har bestämt sig för. 
      
Under andra året på utbildningen berättar de flesta studenter om tvivel över om 
det är den rätta utbildningen för just dem. Studenterna har svårt att se vad 
utbildningen ska leda till. Tillämpningsmomenten anses vara få, och studenterna 
frågar sig hur de kommer att kunna tillämpa all teoretisk kunskap de inhämtat. 
Känslan av behärskande har hitills fått näring genom tentamensresultat, men nu 
efterfrågas även tillämpningsmoment för att få bekräftelse på sin kunskap. 
Studenterna vill se vad all den möda de lagt ner på teoretiska studier kommer att 
leda till.  
 
Det är som att man ser inte framåt alls, man känner ibland att man vet inte vart det leder. 
 
Och ändå så har jag ju gått halva teoridelen ( … ) men ändå jag vet inte ens vad dom gör.  
 
I längden blir det jobbigt eller tråkigt när man inte har, inte någon verklighetsanknytning 
alls. 
 
Studenterna uttrycker i samband med tvivel på meningen med studierna ett 
behov av att bli sedda och få individuell återkoppling på sina prestationer av 
lärarna (lektionsassistenter, föreläsare, och lärare). Några tror att det skulle 
hjälpa dem att finna en starkare motivation till att fortsätta, några andra menar 
att det skulle vara skönt men inte vara av betydelse för studierna i sig. De flesta 
studenter beskriver att deras relation till lärare på programmet är näst intill 
obefintlig. Samtidigt menar samtliga att de med största sannolikhet skulle få den 
hjälp med studierna som de behövde om de vände sig till en lärare. Trots det så 
är det istället kamrater som studenten redan har en relation till som han/hon 
vänder sig till i syfte att få hjälp, men också för att få visa vad man kan och öka 
motivationen.  
  
Det bästa är att jobba några stycken för att motivera varandra. 
 
Det är väl klart att det höjer väl motivationen om man får visa vad man kan, det höjer väl 
motivationen på något sätt  
 
Man får ju ingen direkt respons från någon lärare och så utan det är liksom … det är ju 
tentan liksom, så där ( … ) det är ju lättare att ta ansvar också inför en grupp när man har, 
får respons.  
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Efter några år på utbildningen kom studenterna att berätta om hur motgångar av 
mer privat karaktär såsom att bli långvarigt sjuk, att vara med om en olycka, 
eller att vara med om en anhörigs död påverkade motivationen. Även i samband 
med sådana händelser var det sociala stödet av avgörande betydelse för ifall de 
skulle orka fortsätta studera. Vanligt var att studenterna inte kände sig sedda och 
uppmärksammade av lärarna och de flesta trodde inte att någon kände till deras 
namn. Vid exempelvis sjukdom trodde studenterna inte att någon från 
utbildningens sida tog notis om deras frånvaro. En student som upplevde det 
som skrämmande sade:  
 
Alltså det gäller att man har vänner här för är man sjuk och är hemma så är det liksom ingen 
som märker något. Det är lite skrämmande sådär. Jag menar jobbar man så är det ju 
människor som märker om man inte kommer till jobbet, men här är det liksom ingen, ja är jag 
borta ett par dagar så är det ju kompisar som ringer och frågar var jag är liksom, men det är 
ingen, ja ibland känns det som att det vore skönt att ha någon mer sådär personlig, någon 
som tar hand om en ibland /skratt/.  
 
Integreringsfasen 
Integreringsfasen syftar på studenternas förväntningar på hur möjligheterna till 
egna val av kurser och ökade tillämpningsmoment ska förändra deras motivation 
och skingra deras tvivel inför meningen med studierna. Studenterna är under 
denna tid upptagna kring att uppnå en stabil känsla av behärskande och skapa en 
integrering mellan teori och praktik.   
 
 Efter hösten i trean, som anses vara den tuffaste terminen, menar de studenter 
som klarat relativt många tentor att de fått ett ökat självförtroende. Flera 
studenter menar att om man klarar hösten i trean så klarar man allt. Studieveckor 
på 60-70 timmar under höstterminen var vanligt och i förekommande fall upp 
till 80 timmar/vecka. Det hårda tempot innebar att tiden för annat utanför 
studierna begränsades kraftigt under perioden. Såväl de studenter som var 
framgångsrika studiemässigt, som de som fick många tentor efter sig, kunde 
känna en stark längtan efter studieuppehåll. Studiemotivationen beskrevs som 
körd i botten och förväntningar fanns på att ett uppehåll skulle bringa 
motivationen tillbaks. Studieuppehåll motiverades av alla, både de som faktiskt 
tog ett sådant och de som bara drömde om att göra det, som ett sätt att fylla på 
motivationen. En student som efter att länge ha funderat på att ta studieuppehåll 
bestämde sig för att göra det sade:  
 
Pluggar man hela tiden så räcker ju tiden till för att lära sig sakerna men helst vill man ju 
göra lite annat också för annars så tröttnar man väl ( … ) När man pluggar sådär 60 –70 
timmar i veckan så är det inte roligt längre. 
 
Förhoppningar om att under studieuppehållet komma till insikt om vad man ville 
rikta in sig på och hur man ville jobba i framtiden förekom ofta. En student som 
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länge funderat på att ta studieuppehåll, men sedan bestämt sig för att trots allt 
fortsätta sina studier sade: 

 
Alltså jag känner att jag vill lära mig det här, alltså jag känner att jag har lärt mig något som 
jag kan använda än. (…)Någon gång kanske jag kommer att tröttna på det här och då får jag 
väl ta studieuppehåll. 
 
Resultatet visar att en av de saker som påverkar om studenterna ska ta uppehåll 
eller inte, är om studierna fortfarande känns meningsfulla. I slutet av 
utbildningen var det vanligt att tvivlet på vad allt skulle leda till intensifierades, 
så som en student uttryckte det: 
 
Alltså en del kurser känns ju mer tillämpbara än andra. Men det är ändå inte sådär, jag 
börjar väl inse att det inte är så himla säkert att man sen känner vad man kan göra när man 
är klar heller. (…) det är ju inte så att det finns kurser i att ”såhär bygger du en mobiltelefon.    
 
Svårigheter med att se tillämpningen av de förvärvade teoretiska kunskaperna 
och känslor av meningslöshet var ett vanligt tema under den senare delen av 
utbildningen. Några studenter hanterade situationen genom att som tidigare 
nämnt –ta studieuppehåll. Andra motiverade sig själva till att fortsätta genom att 
fokusera på målet med utbildningen –att ta examen. 
 
Jag har ju inte tyckt det är så där jätteroligt att plugga alltså nu utan, det är väl mest, det 
mesta liksom flöt på (…).  Man kanske hade varit mer motiverad om man tagit studieuppehåll 
och kommit tillbaka sedan. Men å andra sidan så är det väl … det känns ändå som att det är 
examen man ska ha, och sen så då kan man lika gärna köra på tills man fått examen. 
 
Vanligt förekommande var emellertid att studenterna även hade svårt för att se 
vad examen skulle leda till och kände en oro för om de egna förvärvade 
färdigheterna var tillräckliga för ett framtida arbete. Medan vissa oroade sig för 
om de skulle kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper oroade sig en student, 
som ofta känt sig ensam och utan socialt stöd, för sin egna sociala förmåga. I 
intervjun sade han:  
 
Nog tror jag att man klarar av det liksom (…) kunskapsmässigt (... ).  Sen så känner jag väl 
lite grann att jag inte är så bra på den sociala biten (…).  
 
De flesta studenter beskrev att de i slutet av utbildningen hade ett sämre 
självförtroende än de hade när de började. Även andra saker som förändrats 
under utbildningstiden såsom ändrade värderingar och ifrågasättande av 
utbildningens syfte, lyfts fram i de senare intervjuerna.   
 
Man har liksom proppat in en massa saker som man sen inte kommer att ha användning för. 
Bara för att visa att man är av rätta virket liksom.  
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En student som alltid stött på många motgångar under utbildningstiden, 
studiemässiga såväl som privata, börjar efter tre år på utbildningen ifrågasätta 
om det verkligen är det här som hon ska göra. 
 
Jag har börjat se på saker på ett annat sätt, eller jag har varit så himla inställd på att jag ska 
göra något bra, eller jag ska läsa den svåraste utbildningen och jag ska tjäna en massa 
pengar och sådär, nej men så där. Sen har jag väl liksom kommit på att det kanske inte är det 
som är det viktigaste ändå. Huvudsaken är väl att man trivs med det och så. Så det är väl det 
som har gjort, och sen att jag har pratat med andra och få… så jag har känt att det verkligen 
har varit okej att, okej att inte, eller jag vet inte. 
 
I samband med att tillämpningsmomenten blivit fler i de högre årskurserna har 
några studenter också fått en bättre kontakt med sina lärare, vilket påverkat 
motivationen på ett positivt sätt.  
 
För att själv finna meningsfullheten använde sig studenterna av en rad olika 
strategier. En student motiverade sig till att fortsätta, trots svårigheter med att 
kunna se tillämpningen, genom att jämföra med tidigare studier. Studenten hade 
kommit till insikt om att det inte hade gått att läsa på Y -programmet idag om 
det inte varit för all den tidigare matten som lästes på högstadiet och gymnasiet. 
Trots det säger studenten: Men jag ser fortfarande inte hur jag ska kunna förklara det för 
en högstadieelev.   
 
Studenterna ger uttryck åt att vara utelämnade åt att själva utveckla strategier för 
att få individuell återkoppling inte bara på de egna prestationerna, utan även på 
den egna utvecklingen. Studenterna skiljer sig emellertid åt i fråga om vilka 
strategier de har utvecklat. Några studenter har exempelvis utvecklat en strategi 
som går ut på att ta fram gamla tentor och jämföra sin nuvarande kunskap mot 
gammal kunskap och på så sätt belysa den egna utvecklingen. Andra har aktivt 
valt att ingå i studiegrupper där deltagarna ger varandra återkoppling. Det finns 
emellertid även de studenter som fortfarande i årskurs fyra ser att den enda 
möjligheten till att få återkoppling går genom tentamensresultat. Några av de 
senare studenterna bär samtidigt på en upplevelse av att tentamensresultaten 
egentligen inte mäter den faktiska kunskapen. Tvivel på kunskapens hållbarhet 
på ett framtida arbete finns ständigt närvarande som ett stressmoment hos dessa 
studenter.  
 
En student som under hela utbildningstiden varit mån om att satsa på sociala 
relationer istället för höga betyg sade i den sista intervjun:  
 
Betygen det är bara för att bevisa för andra att jag kan. (…) social kompetens. Det tycker jag 
absolut är bland det viktigaste, alltså jag klassar det som viktigare än höga betyg. Det är 
därför jag inte har sådant behov av de höga betygen. (…) Jag hoppas jag hittar ett jobb där 
dom klassar det som väldigt viktigt. 
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En tillbakablick på åren som gått 
Vad menade studenterna skulle ha ökat deras motivation? Vid de sista 
intervjuerna bads studenterna reflektera tillbaks på utbildningstiden och då lyfte 
de själva fram olika saker som de saknat och som de trodde skulle ha ökat deras 
motivation. Genomgående nämnds behovet av mera tillämpningsmoment, och 
då även tidigt i utbildningen. Studenterna skulle vilja ha haft mer kontakt med 
verkligheten, praktik och studiebesök för att få en känsla för vad man ska jobba 
med, mera projekt och mindre teoretisk kunskap. En student uttryckte det som 
att  
 
Det känns att det är rätt och leder någonstans först när man kommer upp i trean och får göra 
egna tillval och har mera tillämpningsmoment. I början kan man inte se målet med det man 
läser. 
 
Flera studenter menar att tillämpningsmoment i form av grupparbeten och 
laborationer även fungerar som ett sätt att få den egna kunskapen utvärderad.  
 
Det är lättare att vara lugn tycker jag när man jobbar i grupp och man får, det är skönt att 
kunna liksom visa vad man gjort så att man … får lite respons så där, tycker jag. (….) det är 
väl klart att det höjer väl motivationen om man får visa vad man kan, det höjer väl 
motivationen på något sätt. 
 
Känslan av behärskande stärktes då studenten fick återkoppling på att de egna 
kunskaperna var tillräckliga för att lösa ett praktiskt problem, vilket också ökade 
motivationen.  
 
Betydelsen av att tidigt i utbildningen klara av tentor för motivationens skull, 
lyftes fram av flera studenter. En känsla av utsatthet i början av programmet 
vittnade flera av studenterna om. En student sade: 
 
För mig var det ju en utmaning och det är ju ingen utmaning om man går in i det och vet att 
man ska klara det. Inte för mig i alla fall! Så för mig så fanns det definitivt självtvivel så jag 
tror att det var ganska viktigt att jag kom iväg på rätt sätt. Att jag klarade tentor i början så 
att jag kunde bevisa för mig själv att…ja, men det här kan ju vara rätt liksom. (…) Men det 
var, ja det hade jag definitivt. Men det försvann mer och mer med självförtroendet. Jag 
klarade lite mer  tentor och kände att man hängde med med kompisar. Just det att man visste 
inte om man hade huvud för det. Men när man satt och diskuterade tal och fick se hur det gick 
på tentorna då visade det ju sig att du är ju inte mycket sämre, du är ju inte sämre.  
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Fördjupad tolkning av resultatet 
Studiens beskrivna resultat visar att studenternas motivation kan delas in i tre 
övergripande teman. Dessa teman kan sägas vara motivationens byggstenar och 
av betydelse för att förstå studenternas motivation på längre sikt: 
 

• Meningsfullhet/tillämpbarhet 
• Kompetens/behärskande 
• Socialt sammanhang/socialt stöd 

 
Meningsfullhet/tillämpbarhet  
I början av utbildningen bar studenterna ofta på en känsla av 
meningsfullhet/tillämpbarhet som en konsekvens av att de sökt sig till ett 
program med för dem intressanta ämnen. De trodde att Y-programmet var det 
bästa för dem och bar även på en övertygelse om utbildningens goda kvalité och 
höga status. I mitten av utbildningen ses en tendens till att intresse för ämnena 
och/eller en övertygelse om god kvalité och hög status inte längre räcker för att 
motivera studenterna. Studierna känns mycket teoretiska och de flesta 
efterfrågar tillämpningsmoment. Tvivel på meningen med studierna och 
ifrågasättande av vad utbildningen ska leda till är vanligt förekommande. 
Studenterna hittar egna strategier för att öka den egna motivationen. Exempelvis 
visar resultatet att studieuppehåll fungerar som ett sätt att få tillbaks 
studiemotivationen. De som blir kvar börjar utveckla strategier för att ge sig 
själva återkoppling på hur de utvecklats under utbildningens gång. På det sättet 
upplevs studierna som mer meningsfulla och motivationen ökar. Mot slutet av 
utbildningen intensifierades studenternas tvivel på hur de skulle kunna tillämpa 
de förvärvade teoretiska kunskaperna på ett framtida arbete. Ifrågasättande av 
meningen med allt de läst ökade. Detta trots att tillämpningsmomenten blev fler. 
Känslan av meningsfullhet/tillämpbarhet visar sig även hänga ihop med 
kompetens/behärskande. Ett exempel är att studenternas känsla av 
meningsfullhet oftast stärks då tentamensresultaten motsvarade deras 
förväntningar. Figuren (figur 1) på nästa sida är en illustration av det mönster 
som framkommit vid analysen av samtliga studenternas upplevelse av 
meningsfullhet/tillämpbarhet under utbildningens gång. 
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Figur 1. Illustrerande mönster som är framtaget efter uppskattning av samtliga 
studenters upplevelse av meningsfullhet/tillämpbarhet vid de tillfällen de blev 
intervjuade. 
 
Kompetens/behärskande 
I början av utbildningen var det viktigt för självförtroendet och för motivationen 
att prestera godkända tentor. För dem som under tidigare skolgång inte stött på 
motgångar blev omställningen till universitetet särskilt besvärlig. Studiemässiga 
motgångar ledde i de flesta fall till förändrade studiestrategier. Studenterna var 
upptagna av att hitta en balans mellan studier och fritid. Balansgången handlade 
om att kunna uppnå både en känsla av studiemässigt behärskande och en 
meningsfull tillvaro i livet som helhet. De som prioriterade fritid kom efter med 
studierna och upplevde ingen känsla av behärskande och tappade i motivation. I 
mitten av utbildningen blev konsekvenserna av en bristande känsla av 
behärskande tydliga. De som under den tidigare fasen knutit sociala band inom 
den nya kontexten får stöd och hjälp som gör att de klarar sig relativt bra igenom 
stora motgångar (både studiemässiga och privata). Andra tar studieuppehåll för 
att bryta ett negativt mönster av att komma mer och mer efter. Studieuppehåll är 
ett vanligt sätt att hantera en bristande motivation. Mot slutet av utbildningen 
uppkommer inte bara tvivel på om den egna kunskapen är tillräcklig för ett 
framtida arbete. Studenter oroar sig även för om de är tillräckligt socialt 
kompetenta.  
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Socialt sammanhang/socialt stöd  
I början av utbildningen söker studenterna skapa både studiemässiga och sociala 
band inom den nya kontexten. Känslan av att ingå i ett socialt sammanhang 
visade sig ha betydelse för motivationen. I motgångar var det sociala stödet ofta 
avgörande för studenternas ork att fortsätta. De flesta av dem som saknade eller 
upplevde sig ha ett bristfälligt socialt stöd inom utbildningen engagerade sig förr 
eller senare i andra studentaktiviteter. Känslan av att ingå i ett socialt 
sammanhang inom utbildningen var särskilt viktigt för de studenter som kände 
en låg grad av behärskande och meningsfullhet. För dem som inte hade ett starkt 
socialt stöd blev betydelsen av att prestera goda resultat på tentor än viktigare. 
Självbilden fick positiv bekräftelse från både sociala relationer och goda 
prestationer. Mot slutet av utbildningen uttryckte de studenter som varit måna 
om att utvecklas även på det sociala planet mindre oro, ett större självförtroende 
och såg även sig själva som mer kompetenta. 
 
Tre kategorier av studenter 
I analysen delades studenterna in i tre olika kategorier beroende på hur 
interaktionen mellan kompetens/behärskande, meningsfullhet/tillämpbarhet och 
socialt stöd/sammanhang såg ut. Två studenter utmärkte sig genom att de inte 
gick att sätta in i följande kategorier. Den ena utmärkte sig genom sitt genuina 
intresse och engagemang i studierna, ett mycket tillfredsställande socialt liv och 
goda prestationer och tycktes därför aldrig brottas med sviktande motivation. 
Den andre hoppade av utbildningen efter två år därför att han saknade praktiska 
moment och saknade den motivation som behövdes för att disciplinera sig till att 
studera inför examinationer. Istället ägnade han uteslutande tiden åt engagemang 
i olika studentaktiviteter utanför utbildningen.  
 
Typ 1 
Tycker att studierna känns relativt meningsfulla både inledningsvis och efter 
några år (se figur 2, s. 27). Har goda sociala kontakter och har hittat en balans 
mellan fritid och studier. Prioriterar ibland saker utanför universitetet med den 
konsekvensen att de inte presterar sitt yttersta på tentor. Ser inte det som ett 
problem, utan menar att aktiviteter utanför universitetet gör att studentlivet som 
helhet känns mera meningsfullt. Känslan av kompetens växer med åren. 
Inledningsvis har dessa studenter stött på en del studiemässiga motgångar och då 
förändrat sitt sätt att planera och genomföra olika studierelaterade uppgifter. 
Under hösten i trean då arbetsbelastningen är särskilt hög prioriterar studenterna 
studier framför fritid i den utsträckning som behövs för att klara tentorna. Detta 
sker på bekostnad av känslan av meningsfullhet. Ser med tillförsikt på framtiden 
och tror sig klara av ett jobb. Ibland tvivlar de på hur de ska kunna tillämpa alla 
teoretiska kunskaper de har, men utnyttjar varje möjlighet till tillämpning och 
utvecklar egna strategier för att finna en meningsfullhet. Så länge studierna 
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känns meningsfulla fortsätter de, även om tankar på studieuppehåll återkommer 
med jämna mellanrum.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Illustrerande mönster som är framtaget efter uppskattning av Typ 1 
studenters upplevelse rörande motivationens byggstenar vid de tillfällen de blev 
intervjuade. 
 
Typ 2  
Är stolta över att ha kommit in på ett prestigefyllt program och är övertygade 
om den goda kvalitén på utbildningen. Utvecklar tidigt ett stort socialt nätverk 
och har ett starkt socialt stöd inom utbildningen (se figur 3, s. 28). Prioriterar 
fritid framför studier därför att de ser det som det enda sättet för dem att kunna 
motivera sig.  Sammantaget höjer övertygelsen om den goda kvalitén, stoltheten 
av att vara del av ett prestigefyllt program och känslan av att ha hittat ett socialt 
sammanhang att ingå i deras känsla av meningsfullhet i början av utbildningen. I 
takt med att studieresultaten blir sämre än förväntat sjunker sedan känslan av 
meningsfullhet. Dessa studenter får tidigt problem med att följa studietakten och 
kommer mer och mer efter. Trots detta vägrar de ge upp och kämpar hårt för att 
komma ikapp igen. Främsta anledningen till att de inte ger upp är den starka 
sociala sammanhållning inom utbildningen som de upplever sig vara en del av. 
Känslan av behärskande är låg och självkänslan är beroende av bekräftelse från 
annat håll, exempelvis sociala relationer. För att bryta en neråtgående spiral av 
dåliga studieresultat, sämre självförtroende och minskad upplevelse av 
meningsfullhet tar dessa studenter ofta ett studieuppehåll i syfte att öka 
motivationen. Under studieuppehållet är förhoppningen att få tillbaks 
självförtroendet, stärka självkänslan och återfinna meningen med att fullfölja 
utbildningen. Kommer de tillbaks efter studieuppehållet vänder den negativa 
spiralen. Ifrågasättande av de egna skälen till att börja på programmet 
uppkommer vanligtvis som en början till det som senare leder till ett uppehåll. 
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Väljer studenten att komma tillbaks är det oftast med en ny inställning till både 
sig själv och vad utbildningen ska leda till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Illustrerande mönster som är framtaget efter uppskattning av Typ 2 
studenters upplevelse rörande motivationens byggstenar vid de tillfällen de blev 
intervjuade. Den lodrätta streckade linjen markerar studieuppehåll och den 
vändpunkt som uppehållet kan medföra.  
 
Typ 3  
Utmärkande för dessa studenter är deras missnöje med sitt sociala liv. I början 
av utbildningen prioriterade de studier framför fritid och socialt umgänge, vilket 
gör att de sedan har svårt för att på ett naturligt sätt bli en del av ett socialt 
sammanhang. Eftersom de vill vara bäst på allt har de svårt för att ge avkall på 
goda studieresultat till fördel för en större tillfredsställelse med sociala 
relationer. Trots att de ofta har höga eller mycket höga betyg känner de en 
osäkerhet på den egna förmågan att kunna tillämpa sina kunskaper. Känslan av 
meningsfullhet är relativt låg trots utmärkta prestationer, liksom känslan av 
behärskande (se figur 4, s.29). De ser främst sina svagheter, av vilka den största 
svagheten upplevs vara bristande social kompetens. De oroar sig också för vilka 
konsekvenser deras bristande sociala kompetens kan komma att få på ett 
framtida arbete. Duktighet kan sägas vara deras främsta drivkraft. Längtan efter 
ett rikare socialt liv kan bli så pass stor att studenten bestämmer sig för att ta 
studieuppehåll och/eller engagera sig i studentaktiviteter utanför utbildningen. 
Ofta blir konsekvensen sämre betyg, vilket skapar ett obehag och upplevs som 
stressande. Mot slutet av utbildningen fokuserar dessa studenter på examen, 
vilket hjälper dem att motivera sig till att fullfölja. Under hela utbildningstiden 
känner dessa studenter en oro för att inte duga, både i sociala sammanhang och 
kunskapsmässigt. Tilliten till den egna förmågan stärks bara marginellt av goda 
studieresultat. Dessa studenter söker ständigt bekräftelse på den egna förmågan, 
och ger uttryck för att sakna individuell återkoppling på sina resultat.  
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Figur 4. Illustrerande mönster som är framtaget efter uppskattning av Typ 3  
studenters upplevelse rörande motivationens byggstenar vid de tillfällen de blev 
intervjuade.  

 
Diskussion 

 
Studiens resultat visar att det finns tre teman som är återkommande i 
studenternas beskrivningar av vad som påverkar deras motivation – upplevelsen 
av: meningsfullhet/tillämpbarhet, kompetens/behärskande, och socialt 
sammanhang/socialt stöd. Dessa tre teman kan sägas utgöra motivationens 
byggstenar. Resultatet visar vidare att temana interagerar med varandra och 
också delvis kompenserar för varandra. Motivationen förändras över tid i en 
ständigt pågående process där studenten både påverkas av och påverkar den 
kontext i vilken han/hon befinner sig. I följande text kommer resultatet av 
studien, och då främst motivationens byggstenar och det som skiljer dem åt, att 
diskuteras i relation till tidigare forskning. Diskussionen tar emellertid först sin 
ansats i utbildningens möte med studenternas förväntningar.  
 
Utbildningens möte med studenternas förväntningar 
Studenternas specifika bakgrund, föreställningar om, och förväntningar på 
utbildningen skulle i stor utsträckning kunna förklara varför de har sökt sig till 
Y- programmet som marknadsförs som ett av de tuffaste programmen i Sverige. 
Studenterna beskriver själva att de sedan tidigare hade vana vid att klara av sina 
studier utan större ansträngningar, vilket antyder att de såg på sig själva som s k 
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”high achievers”. I enlighet med tidigare forskning skulle de då också 
inledningsvis ha en hög grad av prestationsmotivation. Tidigare forskning 
(Grant & Dweck, 2003) har visat på att graden av prestationsmotivation bäst kan 
förstås utifrån vilka mål studenterna har med sin utbildning. Föreliggande studie 
visade emellertid att studenterna valde en bred utbildning med hög status och 
god kvalité i väntan på att komma underfund med vad de senare ville rikta in sig 
på och arbeta inom. Förvånansvärt många hade inga explicita mål med 
utbildningen när de började. Utmärkande var istället att studenterna hade 
förväntningar på utbildningen som handlade om att inom utbildningen finna ett 
intressant område som de senare ville jobba inom. Om utbildningens upplägg 
och innehåll i stor utsträckning påverkar studenternas mål är det inte den initiala 
graden av prestationsmotivation som predicerar motivation på lång sikt utan 
snarare hur utbildningen lyckas möta studenternas förväntningar. Frågan blir då 
om utbildningen kan och kanske bör tillhandahålla mål? Svaret blir antagligen 
nej om utgångspunkten är att studenter söker sig till en utbildning med ett mål 
som sedan förklarar graden av prestationsmotivationen under hela 
utbildningstiden, vilket olika målteorier förespråkar. Resultaten i föreliggande 
undersökning pekar däremot snarare mot att svaret på frågan blir ja, även om 
visst belägg har funnits för att studenterna delvis drivs av mål som de hade med 
sig till utbildningen från början. Utbildningen bör tillhandahålla, om inte mål, så 
i alla fall möjligheter för studenterna att själva skapa sig explicita mål. Ett sätt 
att skapa dessa möjligheter skulle kunna vara att i större utsträckning erbjuda 
tillämpningsmoment och verklighetsanknytning i de olika kursmomenten. 
 
Meningsfullhet/tillämpbarhet 
Samtliga studenter i studien upplevde i perioder utbildningen som alltför 
teoretisk och fattig på tillämpningmoment och efterfrågade fler kursmoment 
med verklighetsanknytning. Till skillnad från de andra två temana, beskriver 
studenterna också en svårighet att själva kunna påverka upplevelsen av 
meningsfullhet/tillämpbarhet. Upplevelser av att inte kunna påverka en av de 
mest centrala byggstenarna i det som utgör motivationen begränsar studenternas 
möjligheter att använda sig av problemfokuserad coping (Folkman & Lazarys, 
1991). Då utbildningen inte går att påverka i detta avseende söker sig 
studenterna till aktiviteter utanför studierna som känns meningsfulla. Utifrån 
studenternas berättelser skulle även studieuppehåll kunna vara ett sätt att söka 
upplevelser av meningsfullhet. Val av studieuppehåll kan även ha ett samband 
med att studenternas förväntningar på att hitta ”sitt område” inom utbildningen, 
för de flesta, inte införlivades inom utbildningskontexten. Faktum var att 
studenterna, i flera fall, berättade om förväntningar på studieuppehållet som 
liknade de förväntningar som de initialt hade på utbildningen – att de skulle 
komma underfund med vad de senare ville rikta in sig på att arbeta inom.  
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Upplevelser av oförmåga att påverka och upplevelser av bristande relevans kan 
också kopplas till studierelaterad stress. Negativ stress är som Burell (2000) 
menar det tillstånd som uppkommer då individen saknar effektiva strategier att 
påverka. Vilket vidare ger ogynnsamma effekter på studenters motivation 
(Ames, 1992; Amirkhan, 1998; Struthers et al., 2000).   
 
Studenterna kom i de flesta fall direkt ifrån gymnasiet och några upplevde sig 
vara skoltrötta och önskade att de tagit ett uppehåll innan de började på Y –
programmet. Utbildningen är dessutom lång och kräver ett nästintill fullständigt 
engagemang i studierna, vilket gör att andra delar av livet i olika grad blir 
försummade i en period i livet då upptäckarlusten är stark. Att studieuppehåll är 
ett symtom på en känsla av meningslöshet kan därför ifrågasättas. Intressant att 
notera är emellertid att de två studenter som bestämde sig för att fortsätta trots 
planer på uppehåll motiverade sitt beslut med att de nu fann studierna 
meningsfulla och därför sköt upp planerna på studieuppehåll på framtiden. 
Studieuppehåll kan ses som ett exempel på en copingstrategi som studenterna 
använde sig av för att anpassa och motivera sig själva i en kontext som är fattig 
på motivationshöjande moment.  
 
Att studieuppehåll kan ha en positiv effekt på motivationen till att fortsätta gav 
speciellt typ 2 studenterna uttryck för. Studieuppehållet innebar en förändring 
för dessa studenter såtillvida att de kom tillbaks med en ny inställning till 
studierna. De skulle nu i större utsträckning prioritera studier framför fritid, 
vilket kan ses som en form av problemfokuserad coping.  
 
Kompetens/behärskande 
Förutsättningen för att studieuppehåll ska kunna ses som en lyckad anpassning 
är förstås att studenten själv inte känner sig misslyckad utan istället ser att 
han/hon gör ett aktivt val i syfte att på lång sikt återfå motivationen. Thernlund 
(1995) menar att copingprocessens resultat kan beskrivas i termer av 
anpassning. Anpassning är personens egen upplevelse av att ha lyckats. 
Utmärkande för de studenter som fortsätter på utbildningen trots att de har 
återkommande tankar och planer på att hoppa av är att de skulle känna sig 
misslyckade ifall dessa sattes i verket. Att ta studieuppehåll ser de emellertid 
inte som ett misslyckande.  
 
Studien visar att en drivkraft till att fortsätta kan vara undvikande av känslor av 
att vara misslyckad. Bay och Daniel (2003) menade att studenternas förhållande 
till misslyckande har en avgörande betydelse för vilka mål studenterna sätter 
upp för sig själva, vilket även studenterna i studien visade. För samtliga 
studenter innebar erfarenheten av att bli godkänd på tentor att självförtroendet 
förbättrades, vilket ingav en känsla av behärskande och därmed tillförsikt inför 
framtiden på programmet och en tro på att lyckas även framöver.   
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Typ 2 studenters rädsla för misslyckande är sannolikt deras starkaste drivkraft 
till att inte ge upp studierna, trots massiva motgångar. De har svårt för att 
identifiera sig med att vara avhoppare. Det är som om deras självkänsla inte är 
tillräckligt stark för att hålla för ett avhopp. Självkänslan kan sägas vara 
uppbyggd och beroende av prestationer. De kan också sägas ha ett behov av att 
anta utmaningar därför att de har ett behov att se sig själva som högpresterande 
(Marcus & Wurf, 1987). Så länge de antar utmaningar och tar sig igenom dessa 
så skapar de en bild av sig själva som högpresterande och den bräckliga 
självkänslan får näring. De har på så sätt ett behov av utmaningar som gör att de 
dras till ett prestigefyllt och utmanande utbildningsprogram. Samtidigt uppvisar 
typ 2 studenterna i denna studie en förmåga att förändra sig, att förändra sina 
copingstrategier – vilket skulle kunna vara det som skiljer dem ifrån de som 
hoppar av programmet. Förändrad självbild, och mål med utbildningen samt 
förändrade copingstrategier kan vara förutsättningen för att dessa studenter ska 
kunna fortsätta på programmet (se nedan Motivation i förändring?).  
 
Typ 3 studenter klagade på att betygen egentligen inte mäter den faktiska 
kunskapen och kände sig ständigt misslyckade eftersom utbildningens upplägg 
med flera kurser som går samtidigt inte tillät dem att få en fördjupad förståelse 
för det som de studerade. Utbildningens upplägg försvårade för typ 3 studenter 
att nå de egna implicita målen, således var deras upplevelse av behärskande låg 
trots utmärkta prestationer. Å ena sidan skulle typ 3 studenter kunna tolkas som 
främst varande inriktade mot att erhålla en känsla av att lära sig saker grundligt 
och öka den egna förståelsen och därigenom antas utgå ifrån s. k ”learning 
goals” (Grant och Dweck, 2003), eller ”intrinsic motivation” (Aittola, 1995). Å 
andra sidan var de samtidigt ytters måna om att prestera bra betyg, vilket skulle 
kunna tolkas som att de även var under påverkan av s .k. ”performance goals” 
(Grant och Dweck, 2003). Resultatet pekar på att upplevelsen av 
kompetens/behärskande är påverkad av vilka implicita mål studenterna har med 
sin utbildning och hur väl dessa mål stämmer överens med förutsättningarna 
som erbjuds inom utbildningens kontext. Det är också individens egna 
subjektiva bedömning av sina färdigheter som ger näring åt upplevelsen av 
kompetens/behärskande, och denna uppfattning motsvarar inte alltid den reella 
kompetensen. 
 
Socialt sammanhang / socialt stöd 
Liksom Drews studie (1992) visade så var det inte ovanligt att studenterna 
någon gång under sin utbildningstid drabbades av personliga problem som i hög 
utsträckning påverkade deras motivation. Resultatet av föreliggande studie visar 
att socialt stöd i samband med dylika händelser var ytterst viktigt för att orka 
fortsätta på programmet. Även i krisartade situationer som hade direkt samband 
med utbildningen, ex vid hög grad av akademisk stress eller vid upplevelser av 
negativ stress (se Lazarus, 1991; Theorell 2000) fungerad socialt stöd som en 
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buffert mot att ge upp studierna. Studenter som angav en hög tillfredsställelse 
med socialt stöd var också generellt sätt mer tillfreds med sin studiesituation.  
 
Upplevelser av socialt stöd/sammanhang inom utbildningen hade en 
kvarhållande effekt på studenterna. Emedan brist på socialt stöd inom 
utbildningen fick studenterna att engagera sig i studentaktiviteter utanför 
utbildningen som inte på samma sätt band dem vid programmet. Den typen av 
kompensation kan också ses som ett exempel på hur motivationens byggstenar 
interagerar och i viss mån kompenserar för varandra. Vissa studenter (typ 2) 
kompenserade exempelvis bristande upplevelser av kompetens/behärskande med 
att engagera sig mycket i det sociala livet. Andra (Typ 3 studenter) kompenserar 
känslor av ensamhet (bristande socialt stöd/sammanhang) med utmärkta 
prestationer (kompetens/behärskande). Studenternas berättelser visar på att 
självbilden får näring både från upplevelser av kompetens och goda sociala 
relationer. Mot bakgrund av detta borde anpassning kanske inte mätas i form av 
antingen akademiska prestationer eller i termer av fysikt och psykiskt 
välmående och som frånvaro av känslor av ensamhet (Halamandaris & Power, 
1999). Utan istället som en balans mellan både och.   
 
Motivation i förändring?  
De tre olika typerna av studenter i föreliggande studie skulle å ena sidan kunna 
delas in enligt Bogler och Somech (2002) modell. Genom att utgå ifrån vilka 
socialisationsstrategier de främst använder sig av skulle de kunna bli kallade de 
instrumentella, de skolastiska och de kollegiala. Å andra sidan innebär 
begränsningarna i en sådan uppdelning att ingen hänsyn skull tas till de 
förändringar i motivationen som studenterna uppvisar. I slutet av utbildningen 
tycks exempelvis studenterna drivas av instrumentella mål, vilket innebär att 
motivationen då främst består av en vilja att ta examen. Studiens resultat visar 
således snarare att studenterna skiftar under utbildningens gång mellan att drivas 
av instrumentella, skolastiska och kollegiala mål.  
 
Typ 2 studenter kan sägas vara ett tydligt exempel på hur motivationen kan 
förändras. Först skulle de kanske bäst karaktäriseras som drivna av ”extrinsic 
motivation”, men efter ungefär halva tiden på utbildningen bytte de till att styras 
av ”intrinsic motivation”. Vändpunkten skedde i samband med en insikt om att 
vem de ville vara, s.k. ”possible selves” (Marcus och Wulf, 1986) inte var 
förenligt med vem de var. De förändrade då först sin inställning till sig själva 
och sedan sin inställning till studierna. Från att främst ha drivits av ett behov att 
prestera goda resultat eftersom de såg sig själva som ”high achievers” tvingades 
de förändrade synen på sig själva och i och med det också målet med 
utbildningen. Detta är förenligt med vad Snyder et al. (2002) menar -  att det inte 
är själva målet som är upphov till ett visst beteende, utan att det är studenternas 
sätt att se på sig själv och sina förmågor som avgör val av mål. 
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Sammanfattningsvis kan forskning riktad mot att söka efter 
personlighetsfaktorer hos studenterna mot bakgrund av kontextens betydelse inte 
anses vara tillräcklig för att förstå hur motivationen utvecklas på lång sikt. 
Föreliggande studie stödjer Halamandaris och Powers (1999) och Struthers, et 
als. (2000) antagandet om att den låga korrelation som tidigare forskning visat 
mellan personlig disposition och coping har sitt ursprung i att tillräcklig hänsyn 
inte tagits till den specifika akademiska kontexten i vilken studenterna befinner 
sig. Att studenternas motivation i hög grad påverkas av faktorer som ligger inom 
utbildningens möjligheter att påverka ligger helt i linje med den tidigare 
forskning (Rogers, 1983; Drew, 2001; Sass, 1989) som har utgått från studenters 
berättelser. Detta torde vara ett positiv resultat då det kan bidra till ett 
konstruktivt förändringsarbete inom utbildningen.  
 
Metoddiskussion 
Kritiken som kan riktas mot studien är att den på grund av sin kvalitativa metod 
för insamling och tolkning av forskningsmaterialet är subjektiv och svår att 
upprepa (se ex. Borg & Gall, 1989). Wolming (1997) hävdar däremot att det inte 
är något speciellt för kvalitativ forskning utan att det gäller även kvantitativ 
sådan. Forskarens värderingar och föreställningar är alltid en faktor som har 
betydelse vid mätningar och dess tolkningar, så därför kan man säga att all 
forskning är subjektiv i någon mening (ibid.). Utmärkande för föreliggande 
studie är att studenterna har följts under en längre tid, vilket innebär att en 
speciell relation har utvecklats mellan intervjuare och respektive student som 
gynnat ett förtroligt samtalsklimat. Samtidigt har det medfört att studien blivit 
svårare att upprepa. Inte heller går det att utesluta att själva deltagandet i 
studien, vilket inneburit återkommande förtroliga samtal kring studierna, har 
haft betydelse och kanske påverkat studenternas motivation i en positiv riktning. 
 
Studien utgår både ifrån den specifika individens upplevelser och också den 
specifika kontexten i vilken han/hon befinner sig. Denna komplexitet i studien 
kan anses både vara dess styrka och dess svaghet. Styrka därför att syftet var att 
undersöka hur studenter på Y -programmet beskriver sina drivkrafter och om 
dessa, och i så fall hur, förändras över tid. Svagheten ligger i att 
problemområdets komplexitet innebär en risk för att uppsatsen tappar i stringens 
och reliabilitet. För att undvika detta har särskilt analysen av data utförts med 
rigorös noggrannhet såtillvida att varje steg i analysen har nedtecknats och 
överskådligt också redovisats i metoddelen. Trots detta uppvisar studien 
uppenbara svårigheter med att uppfylla reliabilitetskriteriet – att studien ska 
kunna gå att upprepas av någon annan.   
   
Från att främst ha handlat om ett tests mätförmåga, har validitetsbegreppet 
utvecklats till att även innefatta tolkningen av mätningen ( Wolming, 1996). 
Zellers (1997) uttrycker det som att validering inte längre bara är en produkt 
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utan även en process. Utifrån ett sådant förhållningssätt ska resultat och 
tolkningar ständigt ifrågasättas. Ett sådant kritiskt förhållningssätt kan sägas ha 
eftersträvats i föreliggande studie.  
 
Validitetsbegreppet innehåller idag även forskarens och hans omgivnings 
värderingar till det som studeras (Alvesson & Sköldberg, 1998). Efter att ha 
arbetat inom projektet ”Förväntningar och verklighet” hade jag som forskare en 
förförståelse både från intervjuer med andra studenter än de som ingick i 
föreliggande studie och från de rapporter och papers som 
forskningsprojektgruppen tidigare producerat. För att inte bli blind för nya sätt 
att se på materialet har jag i början av processen medvetet undvikit att sätta mig 
in i tidigare forskning på området. Efterhand använde jag mig sedan av en 
ständig växelverkan mellan föreliggande studies data och tidigare forskning på 
området. Alvesson och Sköldberg (1998) påpekar vikten av att gå till väga på 
detta sätt för att inte uppfinna ett hjul som redan är uppfunnet. Eftersträvansvärt 
är istället någon form av progression.          
 
I föreliggande studie kan resultatet vara påverkat av att jag själv vid studiens 
genomförande var student och att jag de facto under studiens genomförande har 
befunnit mig i en liknande motivationsprocess fast inom ett annat program. Vid 
tolkningen av data har därför särskild uppmärksamhet riktats mot att kritiskt 
granska mina egna slutsatser utifrån den parallella process som har förelegat.   
 
Förslag till vidare forskning 
Inga ansatser görs till att kunna generalisera resultatet till andra studenter i en 
annan kontext. Teorin om att studenternas upplevelse av 
meningsfullhet/tillämpbarhet är av avgörande betydelse för motivationen till att 
fullfölja utbildningen kan å andra sidan vara tillämpbar kunskap för ansvariga 
för programmet. Att studenterna upplever få möjligheter att själva påverka 
utbildningen innehåll gällande förekomst av praktiska tillämpningsmoment och 
verklighetsanknytning kan också vara användbart att ta fasta på. Studiens 
resultat erbjuder därigenom värdefull information som skulle kunna ligga till 
grund för vidare forskning kring hur studenterna upplever 
meningsfullheten/tillämpbarheten och dess konsekvenser för motivationen. En 
sådan studie skulle förslagsvis omfatta fler studenter och först då kunna ligga till 
grund för förändringar inom programmet. Hur kan utbildningen initialt möta 
studenternas förväntningar och nyfikenhet så att motivationen stärks?  Hur kan 
utbildningen vidare under utbildningens gång tillgodose studenternas behov av 
att se tillämpningsområden för de teoretiska studierna? Och hur kan 
utbildningen bidra till att studenterna upplever studierna som tillräckligt 
relevanta för ett framtida arbete och således tillräckligt meningsfulla för att 
slutföra utbildningen?  
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Bilaga 1  
 

INTERVJUGUIDE – Y -programmet 
 
Första delen användes bara vid den första intervjun med respektive student. Del två 
användes vid samtliga uppföljande intervjuer. 
 
 
Del 1 
Bakgrund: Vad läste du i gymnasiet? Trivdes du i gymnasiet? Var läste du? Har du gjort 
något efter gymnasiet? Vad? Hur kommer det sig att du sökte till Linköping? Sökte du Y i 
första hand? 
 
Förväntningar: Hur tänkte du att det skulle bli på Y-programmet? Har det blivit som du 
tänkt? Varför? Varför inte? Hur förberedd var du från gymnasiet? Trivs du med de andra i 
kursgruppen? Varför? 
 
 
Del 2 
1) Hur har det gått med studierna?  
Resttentor? Från åk 1 - 2? Betyg? Hur förklaras framgång/motgång? Nöjd med resultat? 
Vilken ambitionsnivå? 
 
2) Arbetsbelastning: 
Hur upplevs arbetsbelastningen? Antal timmar/v i snitt? Fördelning på egna studier/ arbete i 
grupp/ schemalagt arbete? Obekväm arbetstid - frivilligt eller av nödvändighet? Hur påverkas 
livet i övrigt av studierna? Offrat något viktigt? Tar fritidsysslor tid från studierna? 
 
3) Inflytande på studierna 
Hur upplevs utbildningens uppläggning - genomförande? Finns möjligheter att påverka detta? 
Hur? Vilket är mest effektivt? Får studenter återkoppling? I vilken form? Vad saknas? Vad är 
en bra lärare/en dålig lärare 
 
4) Samarbete: 
Hur är stämningen i klassen? Samarbete med klasskamrater? Hur? Med vilka? Förändrats 
under studietiden? Varför? Umgås man på fritiden? Hur är samarbetet med lärarna? 
Förhållandet till olika slags lärare.  
 
5) Studieuppehåll - avbrott 
Haft tankar på att sluta eller göra studieuppehåll? Varför? För att göra vad? Realiserat eller 
inte? Är det många i klassen som slutat/gjort studieuppehåll? Varför? Pratas det mycket om 
detta i klassen? 
 
6) Drivkrafter - framtidsplaner 
Vad är det som driver dig att genomföra studierna? Vad fattas för att du skall känna det värt 
att lägga ner det jobb som krävs? Vad ser du fram emot när studierna är avslutade? Vilken 
inriktning /profil är du intresserad av? Vad påverkar ditt val av område? Betyder kompisars 
val något? 
 
 



  

7) Hälsa 
Upplevelse av stress relaterat till studierna/studiesituationen? Förändring under studietiden? 
Koppling till gymnasiet/tidigare arbete? Hur tar sig besvären uttryck? Hur hanteras de? Vem 
tar man hjälp av? 
 
8) Identitet och tillhörighet 
Att vara Y-student vad innebär det för dig? Stolthet? Jämförelse med andra civing.program? 
Vad säger människor omkring dig, kompisar (gamla kompisar) familj mm? Finns någon 
schablonbild av Y:are? Hur tycker du den stämmer på dig? På dina kompisar? Har sådana 
bilder någon betydelse? 
 
9) Kvalitet 
Uppfattning om programmets kvalitet vad gäller undervisning/forskning/ lärares pedagogiska 
metoder/yrkesrelevans? Har din syn förändrats under studietiden? Förväntningarna i början? 
 
Vi återkommer om ett år. Meddela gärna Elinor ( se webben http://www.ibv.liu.se/y/ ) om 
ändring av adress/telefonnummer. Rapporter kommer att läggas på webben. 
 
 




