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Sammanfattning  
 
Syftet med vår studie var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare arbetar med att 
motivera elever att ta en gymnasieexamen samt vilka faktorer yrkeskåren upplever skapar 
motivation. Detta var enligt oss intressant att undersöka då ett allt större ansvar över 
elever som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning läggs på just studie- och 
yrkesvägledare. Studien grundades på två frågeställningar; Hur arbetar studie- och 
yrkesvägledare på gymnasieskolor i praktiken med att motivera elever till en 
gymnasieexamen och vilka uppfattningar har studie- och yrkesvägledarna själva om vilka 
faktorer som skapar motivation hos gymnasieeleverna? I studien, som är av kvalitativ 
karaktär, intervjuade vi åtta stycken studie- och yrkesvägledare verksamma på 
gymnasieskolor. Våra informanter bekräftade att motivationsarbete inte är någon lätt 
uppgift, men att de genom studieplanen (målsättning), samtal, tydlig och enkel 
information samt programbyte kan få elever motiverade att fortsätta studera på 
gymnasiet. Vårt resultat visade att motivationsarbete i mångt och mycket grundar sig 
inom den humanistiska skolan, då det är eleven som är expert på sitt liv och att 
motivation måste komma inifrån för att vara hållbar. För att lyckas med detta visade vårt 
resultat på att studie- och yrkesvägledare ska vara inspirerande, bekräfta eleverna samt 
arbeta med att stärka deras självkänsla. Andra faktorer som nämndes i detta sammanhang 
var praktik och stöd hemifrån. I motivationsarbetet är det viktigt att studie- och 
yrkesvägledaren har tålamod, är förstående, tror på elevens förmåga samt ser verkligheten 
ur dennes perspektiv.  
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1. Inledning 
Många är de larmrapporter som belyser problematiken runt det stora antalet ungdomar som 
avbryter eller som går ut gymnasiet utan en gymnasieexamen. Ett exempel är SOUs (2013:13) 
rapport som visar att cirka 30 000 ungdomar varje år avbryter en påbörjad 
gymnasieutbildning, och att 2000 ungdomar aldrig påbörjar gymnasiet. Även 
Skolinspektionen (2009:1) problematiserar bilden runt ungdomars gymnasietid och skriver att 
drygt hälften av alla elever som börjar gymnasiet inte får godkänt i de kurser som ingår i 
deras utbildning, samt att en tredjedel inte når de resultat som krävs för att kunna gå vidare till 
fortsatta studier. Dessa ungdomar löper större risk att hamna i arbetslöshet, social 
marginalisering och ohälsa än deras jämnåriga kamrater med slutförd gymnasieutbildning 
(Lundahl et al 2012). Trots att ett avbrott från en gymnasieutbildning ofta innebär att 
individen börjar arbeta, resa eller påbörjar någon annan form av utbildning visar dock statistik 
att det i genomsnitt funnits 17 000 ungdomar i åldrarna 16-19 år som varken arbetat eller 
studerat under de senaste tio åren (SOU 2013:13). Detta medför stora kostnader för samhället 
i form av lägre produktivitet, lägre skatteinkomster och ökade sociala kostnader. Även 
Lundahl et al (2012) skriver att deras studie visat och bekräftat att en gymnasieexamen är en 
grundläggande förutsättning för en lyckad etablering. Oavsett om en ungdom är inrikes- eller 
utrikesfödd är denne kraftigt överrepresenterad i arbetslöshet och förtidspension om hen inte 
klarat av gymnasiet.  

Trots alla dessa larmrapporter visar Skolinspektionens granskning (2009:1) att många skolor 
saknar ett målinriktat arbete för att få sina elever att klara sin utbildning och att det 
pedagogiska arbetet som lyfts fram som en central roll saknas i stor utsträckning En av de 
pedagogiska roller som lyfts fram i sammanhanget är studie- och yrkesvägledning. I SOU 
(2013:13) uppmärksammas till exempel professionen som ”särskilt viktig” i arbetet med att 
stötta det ökade antalet elever som riskerar att avbryta sin utbildning. Utredningen vill till och 
med att ett tillägg görs i bestämmelsen om studie- och yrkesvägledning i läroplanen för 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och gymnasieskolan som betonar vikten av deras 
ansvar för dessa elever. Även Lovén nämner att en av kommunernas mest prioriterande 
insatser för att höja ungdomar med fullbordad gymnasieutbildning är just studie- och 
yrkesvägledning1. I Lundahl och Nilssons studie (2010) bekräftar även studie- och 
yrkesvägledarna själva att deras viktigaste uppgift är att stimulera eleverna till fortsatta studier 
och vara en del av bryggan mellan utbildning och arbetsliv. Även i Skolinspektionens rapport 
(2009:1) nämns studie- och yrkesvägledning som en viktig verksamhet i detta sammanhang. 
De skriver dock att många skolor saknar vägledning medan andra satsat på den för att 
tillsammans med lärare, elevvårdspersonal och skolledning arbeta för att förhindra 
studieavbrott.  

Vårt samlade intryck är därför att studie- och yrkesvägledarens roll blir allt mer betydande i 
och med fler antal avbrutna gymnasieutbildningar och fler ungdomar som går ut utan en 
gymnasieexamen. Inte minst i arbetet med att motivera dessa och förändra ett missgynnande 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Anders Lovén, fil.lic. i pedagogik. Föreläsning på Umeå Universitet 2013-09-05. ”Ungas övergångar mellan skola och arbete”.  
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beteende. Motivation är en av de främsta drivkrafterna i lärandeprocessen men tyvärr finns 
det idag inget definitivt svar på hur studie- och yrkesvägledare och andra pedagoger ska gå 
tillväga för att på bästa sätt motivera. Detta beror naturligtvis på att alla individer är olika och 
därför blir motiverade på olika sätt och av olika anledningar. Så förmodligen kommer vi 
aldrig att hitta någon fullständig lösning på motivationsfrågan, men vi kan i alla fall genom en 
studie som denna närma oss den. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur studie- och yrkesvägledare i teori 
och praktik kan motivera ungdomar att slutföra gymnasiet med en gymnasieexamen.  

1.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna vi vill ha svar på är följande:  

1. Hur arbetar studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor i praktiken med att 
motivera elever till en gymnasieexamen? 

2. Vilka uppfattningar har studie- och yrkesvägledarna själva om vilka faktorer som 
skapar motivation hos gymnasieeleverna?  

2. Litteraturgenomgång 
Vi har tagit del av en hel del studier, litteratur, artiklar och rapporter som behandlar begreppet 
motivation samt framgångsrika förhållningssätt och metoder vid motivationsarbete. Dessa 
presenterar vi inledningsvis under denna rubrik. Under senare delen av litteraturgenomgången 
beskriver vi även klassiska motivationsteorier som grundar sig inom den humanistiska-, 
behavioristiska- och den kognitiva skolan.  
 

2.1 Motivationsarbete i praktiken 
Under denna rubrik presenterar vi tidigare studier som belyser hur studie- och yrkesvägledare 
och andra motivationsarbetare bör arbeta för att få elever att bli motiverade till att ta en 
gymnasieexamen. För att uppnå en gymnasieexamen är kraven olika beroende om eleven går 
ett högskoleförberedande program eller om den går ett yrkesförberedande program. För 
högskoleförberedande program krävs betyg som omfattar minst 2500 gymnasiepoäng, varav 
godkända betyg som omfattar minst 2250 gymnasiepoäng. Av dessa måste eleven ha 
godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6, 
matematik 1b eller 1c, samt gymnasiearbetet. En högskoleförberedande examen ger sedan 
grundläggande behörighet för högskolestudier. Kraven för en yrkesexamen är andra. För att få 
ut en sådan krävs betyg från ett yrkesförberedande program som omfattar minst 2500 poäng 
varav godkända betyg som omfattar minst 2250 poäng. Av dessa måste eleven ha godkänt i 
400 poäng av de programgemensamma ämnena, svenska eller svenska som andraspråk 1, 
engelska 5, matematik 1a samt gymnasiearbetet (Skollagen 2010:800).  
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2.1.1 Framgångsfaktorer i motivationsarbetet 
I rapporten Motverka studieavbrott - gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja 
sin utbildning presenteras fem stycken faktorer som visat sig vara framgångsrika i arbete med 
att få så många elever som möjligt att genomföra gymnasiet med en gymnasieexamen. Denna 
studie är gjord av Klefbom (2012) i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL. 
Klefbom har genom intervjuer på kommunala skolor i Sverige hittat goda exempel på hur 
skolor arbetar med motivation. Enligt studien är personalens förhållningssätt och bemötande 
avgörande i detta arbete, då ett bra bemötande stärker elevens självkänsla och dennes syn på 
framtiden. Det gäller att personalen tror på elevens vilja att lyckas, att de får eleven att känna 
att de vill hens bästa samt att de har den kompetens som detta kräver. Sådana positiva 
vuxenkontakter har stor inverkan på elevernas motivation. Studien tar även upp vikten av att 
skolpersonalen ser varje elev och förespråkar en ”familjär stämning”. Personalen måste inse 
att skolan ska passa alla och att det är den som ska anpassas efter eleven, inte eleven efter 
skolan. Skolpersonalen ska alltså genom samarbete se till att varje elev har de bästa 
förutsättningarna för att lyckas ta en gymnasieexamen.  
 
Den andra framgångsfaktorn som presenteras är vikten av att skolan sätter upp tydliga mål på 
hur arbetet med detta ska se ut. Det är också viktigt att analysera vad som gör att elever 
hoppar av gymnasiet och sedan åtgärda orsaken. Denna analys kan enligt studien göras efter 
ett samtal mellan till exempel studie- och yrkesvägledaren och en avhoppad elev. Detta samtal 
dokumenteras och används som underlag för att hitta olika slags behov, för att utreda vilka 
grupper som löper större risk att hoppa av gymnasiet samt för att hitta olika åtgärder som kan 
förebygga avhopp. Det är enligt studien också viktigt att skolorna har olika arbetssätt och 
rutiner som gör att varje elev får en uppfattning om hur denne ligger till i förhållande till 
kursmålen. Detta gör att eleven får kontroll på sin situation och vetskap om hur denne kan 
påverka sina resultat. Den tredje framgångsfaktorn som nämns är att eleven faktiskt valt rätt 
gymnasieprogram från början. Detta skapar motivation men kräver ett flexibelt utbud, en bra 
introduktion samt tillgång till kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Den fjärde faktorn 
handlar om samarbete och delaktighet mellan både personal och elever. Personalen ska lära av 
varandra samtidigt som de ska involvera eleverna i utvecklingsarbetet. Till denna faktor 
nämns även vikten av skolans samverkan med arbetslivet. Studiens resultat visar att på de 
utbildningar som en sådan samverkan fungerar höjs statusen på utbildningen samtidigt som 
det bidrar till ökad motivation hos eleverna. Den femte och sista framgångsfaktorn som 
studien kommit fram till är personalens förmåga att se och tillgodose elevers behov. Här 
påtalar studien vikten av rutiner som gör att elevers resultat följs upp samt vikten av en 
engagerad och offensiv elevhälsa som nyttjas effektivt.  
 
Förhållningssätt och egenskaper 
En annan intressant och relevant rapport vi tagit del av är Håkan Jenners Motivation och 
motivationsarbete i skola och behandling (2004). Han anser liksom Klefbom (2012) att ett 
gott bemötande är avgörande i motivationsarbete och skriver till och med att motivation och 
motivationsarbete är en fråga om erfarenheter och bemötande. Alltså, inte en egenskap hos 
eleven. Jenner fortsätter att beskriva framgångsfaktorer hos motivationsarbetaren. Han menar 
att denne måste förstå att dålig självkänsla påverkar elevens motivation. Han skriver vidare att 
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det är viktigt att motivationsarbetaren inser hur dennes egna förväntningar på eleven kan 
påverka huruvida eleven blir motiverad. Det vill säga, motivationsarbetaren måste själv tro att 
eleven klarar av den förändring eller prestation som hen står inför för att arbetet ska bli lyckat. 
Motivationsarbetarens egen tolkning av situationen kommer sedan påverka hur processen 
kommer att se ut. Det är enligt honom också viktigt att fundera över hur man ska gå vidare 
istället för att klargöra att viljan inte finns där.  
 
Granbom (1998) skriver att det är viktigt att studie- och yrkesvägledaren har tålamod och de 
kunskaper som krävs för att arbetet ska bli lyckat. Det är även viktigt att denne kan visa 
känslor och respekt för sina medmänniskor. Hon påpekar också att det inte går att övertala en 
elev att prestera då detta istället kan leda till att elevens motivation svalnar. Vidare är det 
också viktigt att studie- och yrkesvägledaren utgår ifrån elevens situation och ser verkligheten 
ur dennes ögon. Här är det viktigt att möta individen där den är just nu och börja 
motivationsarbetet där menar hon. Utöver detta påtalar författaren även vikten av att studie- 
och yrkesvägledaren har en positiv människosyn då det gäller att kunna hitta det positiva hos 
eleven och bygga vidare på detta. Lyckas man med det inverkar det positivt på individen 
samtidigt som man bygger upp en viktig relation. Att visa intresse för eleven, att vara 
inspirerande och att kunna förmedla glöd och drivkraft är andra egenskaper som hon anser 
viktiga för att lyckas i sitt motivationsarbete. Likaså krävs tålamod då en förändringsprocess 
inte alltför sällan tar tid och då stegen upp till målet kan vara väldigt små. Målet ska för övrigt 
enligt henne inte vara för högt och bestå av tydliga delmål. Detta är enligt författaren 
skillnaden mellan motivation och manipulation. Vid motivation sätts mål upp som är till 
fördel för eleven, medan motivationsarbetaren vid manipulation övertalar eleven att göra 
något som inte ligger i dennes intresse. Det gäller därför att lyssna till elevens egna idéer 
istället för att manipulera.  
 
Det är enligt Granbom (1998) viktigt att eleven förstår varför en förändring ska ske och varför 
denna är bra. Vidare beskriver hon vikten av studie- och yrkesvägledaren roll som informatör 
och upplysare är när det gäller motivationsarbete. Budskapet som ges ska vara tydligt och 
enkelt och förhoppningsvis lyckas studie- och yrkesvägledaren förmedla fördelarna med 
denna förändring. Författaren skriver nämligen att det är viktigt att motivationen bygger på ett 
eget intresse hos eleven då det är den inre motivationen som är avgörande. Om en elev säger 
att hen bör göra något leder det enligt författaren ofta till att eleven gör motsatsen. Hon menar 
att den inre motivationen minskas med ordet ”bör”.  
Studie- och yrkesvägledares roll som motivator i processen är att starta den genom att 
klargöra att detta görs för elevens egen skull och för att hen ska må bra. Det är här även 
viktigt att man definierar problemet för att arbetet skall ta rätt riktning. Sedan ligger 
svårigheten enligt Granbom (1998) i att det förändrade beteendet ska bestå.  

Inre- och yttre motivationsfaktorer 
Börjesson (2010) skriver bland annat om inre- och yttre motivation i sin bok Motivation och 
medkänsla - om att samtala med tonåringar. Även hon menar att det krävs att individen själv 
vill förändra/förbättra för att motivationsarbete genom samtal ska bli lyckat. Till en början 
kan individen verka motiverad, men risken är stor att hen återgår till gamla beteenden om inte 
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denna vilja finns. Att motivera handlar om ”att sätta en person i rörelse” genom att förändra 
individens tanke och handling (Börjesson 2010 s.73) och denna motivation kan komma 
inifrån individen själv och/eller utifrån. En av de som kommer inifrån är uppväxtvillkor, det 
vill säga föräldrarnas normer och värderingar. När individen är ung är det föräldrar och andra 
närstående vuxna som avgör vad som är viktigt och vad hen bör tycka om saker och beteende. 
Det ligger alltså i de vuxnas makt att styra normer och värderingar. Dessa börjar dock 
ifrågasättas av individen själv när hen blir tonåring då tankar som ”vem är jag?” och ”vem vill 
jag vara?” uppstår. Andra motivationsfaktorer som kommer inifrån är enligt Börjesson (2010 
s.74) ”egna och förvärvade normer, värderingar och attityder samt individens självbild, 
självkänsla och självförtroende.” Dessa inre faktorer är något Hugo (2011 s.107) beskriver 
som avgörande i motivationssituationer. Han skriver nämligen att ”det går inte att tvinga 
elever med ett starkt skolmotstånd att lära sig skolan, viljan måste komma ifrån eleven själv”.  
Den inre motivationen som Hugo (2011) beskriver motverkas enligt Gärdenfors (2011) då 
skolan inte tar tillvara på den naturliga nyfikenhet som eleverna har med sedan födseln. I den 
nätpublicerade artikeln på Skolvärldens hemsida Skolans struktur dödar elevernas motivation 
delger kognitionsvetaren Gärdenfors (2011) en önskelista som är skriven till skolministern 
Jan Björklund. En av hans önskningar är att ”satsa på elevens inre motivation” då det är den 
som enligt honom tillfredsställer eleven.  
Motivationsfaktorer som kommer utifrån är enligt Börjesson (2010 s.75) ”förvärvad kunskap, 
betydelsefulla personer, upplysning och information samt andra människors erfarenheter och 
kunskaper”. Här tar Lundgren & Lökholm (2008) upp betyg som en typisk yttre 
motivationsfaktor som motiverar eleven i syfte att slippa negativa konsekvenser och uppnå 
belöning. Prov och betyg är dock något Hugo (2011) ställer sig skeptisk mot då han anser att 
dessa inte fungerar som motivationsfaktorer.  

 
Den politiska skoldebatten präglas idag av en övertro på att tester, prov och betyg på ett enkelt 
sätt ska höja måluppfyllelsen för landets grundskoleelever. De nyliberala idéerna om att ju fler 
läxor, prov, betyg och betygssteg vi inför, desto bättre blir kunskaperna hos våra ungdomar, har 
spridit sig till media. Denna hypotes om vad som är mest avgörande för att unga människor lär i 
skolan bygger på en kvantitativ kunskapsuppfattning som jag anser att vi övergav för ett halvt 
sekel sedan (Hugo 2011 s.18). 

 
Han menar att dem som skapat denna ”kontrollskola” är sådana som själv aldrig haft några 
egna problem och därför saknar förståelse för andra som inte är som dem. Vidare menar 
författaren att politiker och lärare genom detta resonemang glömmer bort det som enligt 
honom är avgörande, nämligen att elever måste känna skolarbetet som meningsfullt. För att 
lyckas med detta krävs enligt honom både tid och engagemang. Han anser också att allt för 
mycket tid idag läggs på ämneskunskaper såsom svenska, matematik och engelska och 
förespråkar istället att stimulera elevers kreativitet, öka deras självförtroende och tron på 
deras egen förmåga. Varför inte mer fokus läggs på dessa faktorer tror han handlar om att 
dessa inte går att mäta (Hugo 2011). 
 
Även Gärdenfors (2011) anser att debatten som har varit kring skolan de senaste åren har haft 
helt fel fokus. 
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”- Debatten har handlat om i fall eleverna ska få betyg i årskurs sex eller sju. Det är en piss i 
Mississippi. I stället borde man prata om hur man får eleverna motiverade och hur man får dem att 
verkligen förstå vad de lär sig.” – Peter Gärdenfors 

 
Börjesson (2010) nämner även faktorer som påverkar motivationen negativt och dessa 
kommer enligt henne först utifrån, men får denna negativa påverkan fortlöpa är risken stor att 
eleven till slut sammanlänkar den med sin egen självbild. Sådana faktorer är hot, mutor, oro, 
säkerhet, rädsla, grupptryck, låg självkänsla samt dåligt självförtroende.  

Motivationsarbete – ingen dans på rosor 
Hugo (2011) har i sin studie observerat elever i klassrumssituationer på en gymnasieskola i 
Sverige under tre år. Dessa elever hade misslyckats i grundskolan och många hade dessutom 
en besvärlig hemsituation. Gemensamt för alla var dock att dem var omotiverade för 
skolarbete och ansåg det vara meningslöst. Han menar att skolan inte passar alla och att den 
därför har ett enormt arbete med att göra så att den känns meningsfull för samtliga elever. 
Författaren är dock hoppfull då han efter sin forskning kunde konstatera att det faktiskt är fullt 
möjligt att få elever motiverade genom att förändra deras syn på skolan till något meningsfullt 
samt ändra deras negativa självbild. 

Lundgren & Lökholm (2008) skriver att om en elev vill förändra sin situation, men samtidigt 
inte tror sig klara av det arbete som denna förändring kräver, så kommer förmodligen insatsen 
att skjutas fram. Det kan också vara så att eleven tror sig kunna förändra men inte vill och då 
kommer även det resultera i att insatsen blir framskjuten och risken är stor att studie- och 
yrkesvägledaren till och med möter på motstånd. För studie- och yrkesvägledaren blir därför 
ett viktigt arbete att avgöra varför eleven skjuter upp förändringsarbetet och sedan välja 
strategi utifrån det. Det är också viktigt att studie- och yrkesvägledaren ökar diskrepansen 
mellan nuvarande- och önskad situation så att eleven blir mer angelägen att förändra sin 
situation eller sitt beteende. 
 
Beröm ses ofta som en belöning, motivationshöjande och som ett sätt att stärka elevens 
självkänsla. Dock menar Lundgren & Lökholm (2008) att berömmet måste ges på rätt sätt och 
vid rätt tillfälle för att få någon verkan. Det måste vara kontingent, specifikt och uppriktigt där 
kontingent innebär att det ska beröra. Är det ett mer generellt beröm kan det leda till att 
eleven vill visa att det inte stämmer och eleven kan dessutom få uppfattningen att vuxna inte 
förstår. Det är också viktigt att inte berömma eleven vid allt för enkla uppgifter då detta kan 
tas som sympati. Man skall heller inte ge beröm så att det upplevs som att man har höga 
förväntningar på eleven, som till exempel ”- Det där var det bästa jag sett.” Detta ”beröm” 
kan istället ge eleven prestationsångest. 
 

2.2 Motivationsarbete i teorin 
I litteratur som berör motivation och motivationsarbete är det ofta tre psykologiska skolor 
som återkommer, nämligen den humanistiska-, den behavioristiska samt den kognitiva skolan. 
Vi har därför valt att presentera dessa skolor under detta kapitel.   
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2.2.1 Den humanistiska skolan  
Den humanistiska skolan inkluderar en rad olika psykologiska inriktningar men samtliga med 
en gemensam syn på människan som individer fria att göra egna val. Individen strävar i denna 
skola efter självförverkligande och mening med livet och det är även individen själv som är 
expert på sitt liv. Detta innebär att studie- och yrkesvägledaren enligt denna skola ska gå in i 
elevens inre och se världen med hens ögon vid samtal. Empati och trygghet är viktigt vid 
förändring och hens beteende styrs både in- och utifrån (Karlsson 2012). 
 
Den humanistiska skolan har haft stor påverkan på olika motivationsteorier varav Maslows 
behovstrappa är ett välkänt bidrag.  

Maslows behovstrappa  
I boken Motivation and personality presenterar Maslow (1987) sin kända behovsteori The 
basic needs hierarchy. Teorin grundar sig i att det mänskliga beteendet är betingat av 
otillfredsställda behov som individen strävar efter att tillfredsställa. När ett behov är 
tillfredsställt så kommer det enligt Maslow inte längre styra dennes beteende utan individen 
kommer istället sträva efter att tillfredsställa ett annat behov på högre nivå. Detta innebär att 
behoven är hierarkiskt ordnade, varav de lägsta är dominerande medan de högsta är minst 
dominerande. Maslow nämner fem behov i sin behovstrappa där det fysiologiska behovet 
(”the physiological need”) är längst ned i rangordningen. Detta behov består av till exempel 
hunger, sömn och värme. Efter detta kommer trygghetsbehovet (”safety needs”) till exempel 
struktur, gränser och stabilitet. Därefter strävar individen enligt honom efter tillhörighet och 
kärlek (”the belongingness and love needs”) till exempel ömhet och tillgivenhet. Fjärde steget 
är uppskattningsbehov (”the esteem needs”) till exempel beröm och självförtroende. Till sist 
pratar Maslow om behov av självförverkligande (”the self-actualization needs”).  
Om en individ får ett behov tillfredsställt under en längre tid övergår det till ett så kallat 
potentiellt behov. Detta innebär att behovet inte längre behöver lika mycket stimuli och kan 
därför nonchaleras. Om detta inträffar är risken att andra otillfredsställda behov upplevs 
kraftigare. 

Hertzbergs tvåfaktorteori 
Ett annat välkänt bidrag med grund inom den humanistiska psykologin är Hertzbergs 
tvåfaktorteori. Hertzberg (2008) skiljer i denna mellan två olika typer av faktorer, 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer handlar om förhållanden kring 
arbetets utförande och leder enligt honom sällan till motivation, medan motivationsfaktorer är 
relaterat till själva arbetet och påverkar både arbetstillfredsställelse och motivation. 
Hygienfaktorer är till exempel interpersonella relationer, arbetsförhållanden och privata 
faktorer. Ignoreras dessa faktorer kraftigt kommer det att leda till missnöje, men samtidigt 
kommer inte individen heller vara helt nöjd om dessa uppfylls. Motivationsfaktorer handlar 
om prestation, bekräftelse, själva arbetet, ansvar och befordran och har alltså att göra med 
individens behov av att prestera och förverkliga sig själv. Uppfylls dessa kommer däremot 
individen att känna sig nöjd och tillfredsställd. Ju mer arbetsuppgiften är uppfylld med 
motivationsfaktorer desto mindre behöver hygienfaktorerna vara uppfyllda. Även om 
hygienfaktorer kan få positiva reaktioner menar han att det är viktigt att komma ihåg att dessa 
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inte ökar motivationen. Hertzberg (2008, s.1) skriver ”Forget praise. Forget punishment. 
Forget cash. You need to get their jobs more interesting.” 
 
Hertzberg (2008) menar att till exempel en studie- och yrkesvägledare kan få en elev att 
utföra ett arbete men att detta inte nödvändigtvis innebär att eleven är motiverad till det. 
KITA ”kick in the pants” är ett begrepp som författaren använder som innebär att studie- och 
yrkesvägledaren rent fysiskt kan sparka en individ i rätt riktning. Detta är naturligtvis inte 
önskvärt då individen kan sparka tillbaka och den enda som är motiverad är studie- och 
yrkesvägledaren själv. KITA kan också bestå av belöningar men dessa ger enligt honom bara 
en kortvarig effekt och inte motivation då det finns en risk att belöningarna hela tiden måste 
öka för att ge effekt. KITA leder alltså till rörelse men inte till motivation. Motivation uppstår 
enligt honom först när den kommer inifrån, alltså inte från yttre stimulering.  
 

2.2.2 Behaviorismen  
Behaviorismen grundades av Watson i slutet av 1800-talet och han menade att människan 
föds som ett oskrivet blad, tabula rasa. Detta ”blad” fylls enligt behavioristerna på i efterhand 
i takt med erfarenheter och miljöpåverkan (Karlsson 2012). Huvuddragen i denna 
psykologiska riktning är att ett beteende kan beskrivas som en respons på stimuli. Det är alltså 
beteendet som är av vikt och genom repetition av stimulus kan man till slut förutsäga detta. 
Detta innebär att motivation enligt behaviorismen styrs utifrån och att det är en 
motivationsteori som används i praktiken genom belöningar och bestraffning. Behaviorismen 
anser att allt beteende är inlärt och oavsett om människan vill det eller inte lär hen sig saker 
hela tiden, ibland medvetet men också ofta omedvetet (Karlsson 2012).  
Bestraffningar kan i vissa sammanhang anses som ett effektivt sätt att bryta ett negativt 
mönster men behaviorismen menar att detta kan medföra oönskade konsekvenser. Sådana kan 
nämligen, enligt dem, skapa negativa känslor mellan den som får straffet och den som 
bestraffar. Bestraffningar talar dessutom bara om vilket beteende som inte är önskvärt, inte 
det som faktiskt är önskvärt. Det är därför betydligt mer effektivt att belöna det önskvärda 
beteendet då det leder till en sund och önskvärd relation med eleven (Lundgren & Lökholm 
2008). 
 
Den socialkognitiva teorin  
En teori som har sina rötter i den behavioristiska skolan är den socialkognitiva teorin. Denna 
teori grundades av Albert Bandura i mitten av 1920-talet som menade att människan lär sig 
beteenden genom att titta på andras. Bandura kritiserar den behavioristiska skolan då han 
menar att den framställer människan som en passiv varelse som betingas genom sitt liv och 
formas utan att reflektera och utan att själv kunna styra det egna beteendet. Banduras och den 
socialkognitiva teorin menar istället att beteendets sociala grund och kognitiva processer har 
inverkan på motivation, emotion och handling. Eleven har alltså själv kapacitet att sätta upp 
egna mål och styrs inte enbart av belöningar eller bestraffningar utan kan justera sitt beteende 
genom kognitiva processer. Motivation skapas genom egenuppsatta mål och baseras på vad 
eleven tror om sig själv och vad hen kommer att klara av. Uppfylls det uppsatta målet känner 
eleven tillfredsställelse (Lundgren & Lökholm 2008).  
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Modellinlärning är ett begrepp inom den socialkognitiva teorin och innebär att individen lär 
sig beteende genom observation av andra. Det räcker alltså med att se vilka konsekvenser 
(belöningar eller straff) andras beteenden får för att själv lära sig vilket som är 
eftersträvansvärt. Tycker hen att detta var ett framgångsrikt beteende tar hen efter medan 
beteendet ignoreras om det inte var det (Karlsson 2012).  
 
Ett annat viktigt begrepp inom socialkognitiv teori är self-efficacy det vill säga självförmåga, 
vilket innebär elevens uppfattning om sin egen förmåga att lära eller att utföra en handling. En 
individs självförmåga är av största vikt när det gäller att ta kontroll över sitt liv och om denna 
är låg tror inte individen att hen kommer att lyckas vilket i sin tur leder till att hen kanske inte 
ens försöker. För att en elev skall klara av biologiska, sociala och utbildningsmässiga 
utmaningar är därför hens självförmåga ytterst viktig och utmaningen för studie- och 
yrkesvägledare är därför att förstärka denna. Elevens miljö och omgivning är helt avgörande 
för om hen kommer att agera eller inte (Lundgren & Lökholm 2008).  
 

2.2.3 Den kognitiva skolan 
Inom den kognitiva skolan menar man att människan är en tänkande varelse som styrs av 
förnuft och intelligens, och precis som inom behaviorismen pratar man om respons och 
stimuli. En viktig skillnad är dock att kognitivister lägger till en till del, nämligen människans 
egna tolkningar. Människan bearbetar information enligt olika mönster och det är dessa 
mönster som bestämmer hur hen väljer att tolka olika situationer. Denna tolkning inverkar 
sedan på människans känslor och beteende. En och samma händelse kan därför tolkas på 
många olika sätt beroende på vem det är som tolkar den och den är därför alltid subjektiv 
(Karlsson 2012).  
 
En elev kan anse sitt liv vara okontrollerbart och ser inget samband mellan sina handlingar 
och konsekvenserna av detta vilket är ett beteende som kallas inlärd hjälplöshet. Detta är ett 
tillstånd som gör att eleven kan bli nedstämd, passiv och få svårt att koncentrera sig. Denna 
inlärda hjälplöshet kan förklaras med tre olika faktorer: interna/externa, stabila/instabila, samt 
globala/specifika. Vid de interna tror eleven att orsaken beror på hen själv och vid det externa 
att det beror på andra. Eleven kan också se orsaken som stabil, det vill säga att den alltid 
kommer att vara så här, eller instabil vilket innebär att orsaken är något tillfälligt. Den sista 
faktorn som nämns av Lundgren & Lökholm (2008) är huruvida eleven ser på orsaken som 
global eller specifik vid till exempel ett misslyckande av ett prov. Tänker eleven då att allt 
hen gör går fel är tanken global medan den är specifik om hen tänker att andra saker hen 
brukar göra lyckas. Om en elev beskriver ett misslyckande med interna, stabila och globala 
förklaringar är risken stor att hens självbild får sig en törn och att hen anser sig vara 
ointelligent (intern och stabilt) inom alla områden (globalt). Denna inlärda hjälplöshet är 
vanligare hos flickor och förklaringsstilen stämmer ofta överens med den mamman har. Den 
går att ändra men kräver en hel del arbete, genom att till exempel bekräfta och synliggöra 
framsteg och berömma elevens prestation på rätt sätt. Människan bedömer alltså enligt den 
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kognitiva skolan sin egen självförmåga och det är denna uppskattning som sedan har stor 
betydelse på individens motivation (Lundgren & Lökholm 2008). 

Förväntningsteorin   
En teori som har sin grund inom den kognitiva skolan är den så kallade förväntningsteorin. 
Precis som namnet indikerar är det som styr en individs handling en önskan om att uppfylla 
och tillfredsställa ett behov. Står en individ inför ett medvetet val gör denne allt för att välja 
det alternativ som ger mest glädje och välmående och minst smärta och obehag. Denna teori 
presenterades enligt Helle Hedeegard (2012) av Victor H Vroom på 60-talet och han pratar 
om begreppen valens, instrumentalitet och förväntningar. Valens innebär attraktionsgrad och 
kan vara både positiv, negativ eller neutral. En individ kan önska sig ett resultat men sedan 
upptäcka att detta inte har något värde. En individ kan också förvänta sig ett resultat men 
sedan upptäcka att denna förväntning inte uppnåddes. Men eftersom detta upptäcks först när 
handlingen är utförd är det valensen som är av betydelse för om individen kommer att handla 
eller inte. Instrumentalitet är erkännande och belöningar och är kopplat till valensbegreppet. 
Vroom menar att om en elev inte tror att hens handling kommer att leda till ett positivt 
resultat kommer motivationen att vara 0. Om studie- och yrkesvägledaren däremot med all 
säkerhet kan lova en önskvärd utbildningsplats vid en prestation kommer eleven uppleva en 
positiv instrumentalitet mellan beteende och resultat. Detta eftersom studie- och 
yrkesvägledaren valt en belöning som har valens för eleven. Det sista begreppet Vroom tar 
upp i sin teori är förväntningar. Dessa beskriver förhållandet mellan handling och konsekvens 
eller resultat. Vilket resultat det blir beror inte bara på vilket val eleven gör utan på en rad 
faktorer som hen själv inte kan påverka. Bedömningen av hur stor chansen är att uppnå önskat 
resultat är alltså av stor vikt vid valet (Helle Hedegaard 2012).  

Målsättningsteorin  
Målsättningsteorin är en teori som finns i olika utgåvor varav en är Gary P. Latham och 
Edwin A. Lockes (2006). I artikeln Enhancing the benefits and overcoming the pitfalls of goal 
settings presenterar de, efter en omfattande studie, ett resultat som visar hur effektivt specifika 
och högt uppsatta mål är när man vill öka en individs prestation. Förutom specifika ska målen 
också vara tydliga, klara, utmanande och realistiska. Det är också viktigt att individen känner 
förtroende för, med tanke på denna studies syfte, studie- och yrkesvägledaren och 
klasskamrater (i deras studie: medarbetare och ledning). Under processen är det viktigt att 
individen får feedback på hur dennes prestation står i förhållande till målet. Det är även 
viktigt att denna process utgår från en handlingsplan bestående av tidsbestämda delmål.  
 
Vidare menar de att om målet är krävande och nås kommer både individens arbetsprestation, 
fokus, motivation och självförtroende att öka. Dessutom kommer individen att tycka om 
arbetsuppgiften och förknippa den med positiva känslor. Mål och målsättning är alltså en 
stark drivkraft för beteende enligt författarna. Däremot får målet inte vara så högt att det 
känns orealistiskt för individen att nå det. Då finns en risk att denne blir missnöjd, omotiverad 
och kanske till och med inte accepterar det uppsatta målet. Orealistiska mål är en av två 
faktorer författarna nämner som kan skapa motstånd. Den andra faktorn som kan skapa 
motstånd är att individen inte ser vad hen har att vinna på att uppnå det uppsatta målet 
(Latham & Locke 2006).  
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4. Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera vilken metod vi har valt för att på bästa sätt kunna 
besvara studiens frågeställningar. Vi kommer även beskriva hur urvalet av informanter gått 
till samt vilka etiska aspekter studien har.  
 

4.1 Val av metod 
Val av metod gjorde vi utifrån studiens syfte (Trost 2010). Det empiriska materialet som vi 
presenterar i denna uppsats är därför baserat på kvalitativa intervjuer utförda med studie- och 
yrkesvägledare verksamma på olika gymnasieskolor. Anledningen till att vi inte valde att 
använda oss av enkäter, det vill säga kvantitativ undersökning, beror på att vi genom 
intervjuer skulle komma närmare informanterna och kunna ta del av deras tankar och åsikter i 
ämnet (Denscombe 2009). Enkäter är istället användbara när forskaren vill ta del av till 
exempel hur ofta eller sällan något förekommer/har förekommit. Vidare lämnar inte enkäter 
så mycket utrymme till övriga synpunkter, utan forskaren får endast information om det 
aktuella ämnet utifrån de frågor som finns på enkäten (Denscombe 2009). 

Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att forskaren ställer raka och enkla frågor som ger 
innehållsrika svar, vilket i sin tur leder till en djup empiri (Trost 2010). Studiens 
undersökningsgrupp är intressant då den på ett mycket informativt sätt skulle hjälpa oss att 
besvara våra frågeställningar. Vi valde att begränsa oss till åtta informanter för att vara säkra 
på att vi skulle hinna bearbeta materialet. Detta var också det antal vi ansåg nödvändigt för att 
vår empiri skulle vara pålitlig utifrån vårt syfte. Vi skickade ett uppsökandebrev2 till studie- 
och yrkesvägledarna där vi berättade vad vårt arbete handlade om och anledningen till varför 
vi ville komma i kontakt med dem. Vi skrev även att om informanten gav sitt godkännande 
ville vi ha möjlighet till att banda intervjun. Anledningen till detta är att det medför en högre 
pålitlighet då vi kan lyssna av intervjun samt transkribera dem. Genom att vi som intervjuare 
då inte behöver fokusera på att skriva ner svaren på våra frågor ger det istället möjligheten att 
verkligen lyssna samt fånga upp känslor och uttryck från våra informanter.  

Vi ville ta del av hur studie- och yrkesvägledarnas arbetsgång ser ut när dem upptäcker en 
elev som på grund av hens attityd och motivation inte ser ut att klara av en gymnasieexamen. 
Trovärdigheten i kvalitativa undersökningar är en av svårigheterna som Trost (2010) nämner. 
Det gäller att vi som forskare på ett bra sätt kan visa våra läsare att den insamlade empirin är 
pålitlig, relevant och seriös för det aktuella undersökningsområdet. Det är enligt Trost även 
viktigt att vi som forskare reflekterar kring vårt insamlade material samt är objektiv under 
våra intervjuer. Detta innebär att vi inte får överföra våra egna åsikter och föreställningar till 
informanten eftersom det inte är de som är av intresse.   

4.2 Urval av informanter 
Vår undersökningsgrupp består av sammanlagt åtta studie- och yrkesvägledare, alla 
verksamma på gymnasieskolor i en kommun i Västerbottens län och en kommun i 
Västernorrlands län. När vi inledde kontakten med dessa hade vi endast två urvalskriterier. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Se bilaga 1 



! 12 

För det första skulle våra informanter vara utbildade studie- och yrkesvägledare och för det 
andra skulle dem arbeta på en gymnasieskola. Eftersom studien saknar genusperspektiv var vi 
inte intresserade av könet på våra informanter. Inte heller ålder och erfarenhet tog vi i 
beaktning. Dessa valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval då vi personligen 
kontaktade våra informanter via mail. Trost (2010 s.140) skriver att bekvämlighetsurval är en 
vanlig och praktisk metod, då man ”tar vad man råkar finna.”  
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Eftersom det enligt Kvale (1997) är en fördel att ha förkunskaper i ämnet innan man 
genomför en kvalitativ intervju började vi tidigt i processen att ta del av teorier och tidigare 
forskning gällande motivation och motivationsarbete. Mycket av vår bakgrund var skriven då 
vi utformade våra intervjufrågor3. När vi gjorde våra intervjufrågor utgick vi från våra 
frågeställningar, och utifrån dem ställde vi sedan upp följdfrågor som vi ansåg skulle ha 
relevans för vårt analysarbete.  

Som tidigare nämnt sökte vi upp våra informanter genom ett uppsökandebrev4 i vilket vi 
skrev vad vår uppsats syfte är, hur undersökningen skulle gå till (kvalitativ intervju), att dem 
när som helst kunde avbryta medverkan samt att det under inga omständigheter skulle 
publiceras namn på varken dem eller den skola dem arbetar på. Detta är så kallade 
forskningsetiska anvisningar som enligt Johansson & Svedner (2006) är viktiga att 
informanterna får ta del av då det enligt dem visar på respekt som förhoppningsvis kan leda 
till konstruktivare svar och mer uttömmande intervjuer.  

Då syftet med kvalitativa intervjuer är att få så uttömmande svar som möjligt valde vi att 
spela in intervjuerna för att sedan transkribera ordagrant vad som sagts. Vi var väldigt 
noggranna med att be informanten om hens tillstånd innan inspelningen började och lovade 
sedan att vi efter att vi bearbetat materialet skulle förstöra inspelningen (Johansson & Svedner 
2006). 

Att ta del av en intervjurapport medför till att läsaren inte har tillgång till ursprungsanalysen. 
Därför är det viktigt att den ursprungliga intervjun är av god kvalité för att sedan bli en bra 
analys, på så sätt är det viktigt att forskaren gör ett bra urval av intervjun eller intervjuerna 
(Kvale 2009).  

Detta är något som vi tänkte på och skrev därför ut nästan hela ursprungsintervjuerna för att 
se det i text och se vart det förekom eventuella upprepningar och att få en röd tråd, det vill 
säga, ”finna den struktur som döljer sig i det insamlade materialet och sedan presentera den så 
enkelt och överskådligt som möjligt.” (Johansson & Svedner 2006 s.49).  
 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Se bilaga 2 
4 Se bilaga 1 
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4.4 Kritiska aspekter  
Johansson & Svedner (2006) skriver att det finns en risk att en kvalitativ intervju övergår till 
att bli en så kallad strukturerad intervju, det vill säga en med fasta frågor. Det var därför 
viktigt att vi använde oss av de samtalsfärdigheter vi lärt oss under utbildningen samtidigt 
som vi var professionella och höll oss till de frågeområden vi i förväg bestämt.  

Det är lätt att det sker en misstolkning mellan forskaren och intervjupersonen på vad som är 
frågan, detta sker på grund av att frågorna är inte tillräckligt tydliga och välformulerade.  
Detta tänkte vi på när vi utformade våra intervjufrågor. Eftersom vi fanns tillgängliga under 
intervjun hade vi även möjlighet att besvara eventuella misstolkningar på frågorna om de 
skulle uppstå.  

4.5 Etiska aspekter 
Gällande de etiska aspekterna har vi tagit del av de krav som finns i Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002), 
vilket är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet.  
 
När vi skickade ut uppsökandebrevet till våra informanter var vi noga med att följa 
informationskravet, vilket bland annat innebär att vi som forskare är skyldiga att delge 
informanterna information om arbetets syfte och anledningen till informanternas medverkan. 
Gällande nyttjandekravet innebär det att informanterna ska få ta del av att det är frivillig 
medverkan, vilket framgick i uppsökandebrevet som vi skickade ut. Vi informerade även om 
att vi ville ha möjlighet till att spela in intervjuerna. Våra informanter hade möjligheten att 
avbryta inspelningen eller intervjun när de ville vilket vi berättade när vi träffades. 
Transkriberingen som sedan skett av intervjumaterialet är något som var och en av oss 
författare har för sig själv.  
Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att påverka deras delaktighet. Detta 
har de haft möjlighet att påverka eftersom att de har fått information om vad det är för typ av 
arbete som vi skriver och dess innebörd.  
Den privata datan, konfidentialiteten, är den som kan identifiera våra informanter. Utifrån 
konfidentialitetskravet har vi därför i vår resultat- och analysredovisning valt att namnge våra 
informanter med påhittade namn för att förstärka deras anonymitet. Det är viktigt att vi som 
författare är medveten om detta och tänker igenom att vi inte lämnar ut information som kan 
avslöja våra informanter. 
Med tanke på att vi varken har lämnat ut namn, skola och vilken ort var och en av 
informanterna kommer ifrån anser vi att det inte är någon risk att det går att förstå vem som 
har sagt vad, bortsett den verkliga informanten om hen läser rapporten. 
!
!
!
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisar vi den empiri vi samlat in och analyserar studie- och 
yrkesvägledarnas motivationsarbete samt deras uppfattningar om vad som skapar motivation. 
Detta mot studiens litteraturbakgrund och teoretiska utgångspunkt.  
 

5.1 Studie- och yrkesvägledarnas motivationsarbete i praktiken 
Det råder delade meningar mellan våra informanter om hur delaktiga de anser sig kunna vara i 
arbetet med att motivera elever till en gymnasieexamen. En del är väldigt entusiastiska och 
tycker absolut att de kan delta i arbetet, medan andra är mer skeptiska. De mer skeptiska 
rösterna tycker att det är märkligt att ett allt större ansvar över elever som riskerar att avbryta 
sin gymnasieutbildning läggs på just studie- och yrkesvägledarna (SOU 2013:13) trots att de 
själva inte är med i lärandesituationen. Som en av våra informanter uttrycker det; 
”motivationen måste finnas i klassrummet och där är ju inte jag.” Ett uttalande som detta 
stämmer inte överens med hur ett lyckat motivationsarbete skall se ut enligt Klefbom (2012). 
En framgångsfaktor hon hittade i sin studie var nämligen att det skall råda en familjär 
stämning på skolan, där all skolpersonal genom ett gott samarbete skall se till att varje elev 
har de bästa förutsättningarna för att lyckas ta en gymnasieexamen.  
 
I mångt och mycket visar vårt intervjuresultat att det studie- och yrkesvägledarna gör i 
dagsläget för att motivera är att visa eleverna vilka konsekvenser ett eventuellt avhopp har. 
Som informatör och upplysare är det enligt Granbom (1998) viktigt att ett sådant budskap är 
tydligt och enkelt. När ett sådant samtal äger rum är målsättningen naturligtvis ”att få in 
eleven på rätt spår” som en informant uttrycker sig. Hur hamnar då eleven där? 
Liksom Lundgren & Lökholm (2008) säger ett flertal av våra informanter att det är viktigt att 
eleven själv tror sig klara av det arbete som krävs för att ta en gymnasieexamen. Annars är det 
enligt författarna stor risk att insatsen kommer att skjutas fram. Detta bekräftas även av den 
socialkognitiva teorin som menar att målen måste baseras på vad eleven tror om sig själv och 
vad hen kommer att klara av för att motivation skall uppstå (Lundgren & Lökholm 2008). 
Tror sig inte eleven klara av förändringen är risken stor att studie- och yrkesvägledaren möter 
på motstånd. Detta bekräftas både av våra informanter och av Lundgren & Lökholm (2008). 
Det är därför viktigt att avgöra varför eleven skjuter upp förändringsarbetet och sedan välja 
strategi utifrån det menar skribenterna. Även Granbom skriver att det är viktigt att eleven 
förstår varför en förändring bör ske och varför denna är bra, vilket de studie- och 
yrkesvägledare vi intervjuat försöker göra när de pekar på konsekvenser av ett avhopp. Hon 
skriver också att det är viktigt att motivationsarbetaren lyckas förmedla fördelar med denna 
förändring, i detta fall, en beteendeförändring som leder till en gymnasieexamen. Denna 
process skall enligt henne starta genom att studie- och yrkesvägledaren klargör att ett 
eventuellt förändringsarbete görs för elevens skull och för att denne skall må så bra som 
möjligt. Det är också enligt henne viktigt att definiera problemet för att arbetet ska få en 
riktning. En förändringsprocess skall enligt henne bestå av mål och delmål och dessa får inte 
vara för högt satta. Detta är enligt författaren skillnaden mellan motivation och manipulation. 
Vid motivation sätts mål upp som är till fördel för eleven, medan man vid manipulation 
övertalar eleven att göra något som inte ligger i dennes intresse. Det gäller därför för studie- 
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och yrkesvägledaren att lyssna till elevens egna idéer istället för att manipulera. Övertalning, 
eller manipulation, är dock ingen metod som någon av vår studies informanter uppger att de 
använder sig av i motivationssyfte.  
 
En informant berättar hur det ser ut när en elev avser att hoppa av gymnasiet.  
 

”jo, jag följer då eleven till arbetsförmedlingen där han får träffa en handläggare… och dem 
skräder minsann inte orden. Jag menar, dem är väldigt tydliga med hur svårt det är att ta sig in 
på arbetsmarknaden utan en gymnasieexamen. Så tydliga att många elever faktiskt väljer att 
fortsätta vara inskrivna på gymnasieskolan.” – Christine 

 
Den citerade informanten styrker vår analys runt hur studie- och yrkesvägledarna försöker 
motivera eleverna genom att peka på negativa konsekvenser vid ett avhopp. Det är enligt 
Börjesson (2010) dock viktigt att detta inte upplevs som något hot. Hot är enligt henne 
nämligen en yttre motivationsfaktor som eleven kan sammanlänka med sin egen självbild om 
den får fortlöpa, vilket naturligtvis inte är önskvärt.  
En annan informant är inne på samma linje som ovan men säger också att det gäller att 
provocera eleven under samtalet och inte alltid vara för bekväm. Vid en sådan ”provokation” 
kan man lyckas lägga orden i elevens mun och till slut tror eleven att det är hen som hittat den 
bästa lösningen och därmed även motivation. Motivationen som är skapad kommer då inifrån 
eleven själv och är därmed mer hållbar enligt informanten. Denna ”inre” motivation är alltid 
starkare än en yttre, vilket bekräftas av samtliga våra informanter. Den inre motivationen 
nämns som avgörande i de studier och den litteratur vi tagit del av. Bland annat skriver 
Granbom (1998) att det är viktigt att motivationen bygger på ett eget intresse hos eleven då 
det är den inre motivationen som är avgörande. Även Börjesson skriver att det krävs att 
eleven själv vill förändra/förbättra för att motivationsarbete genom samtal ska bli lyckat. Hon 
skriver att det kan se ut som man lyckats till en början men att risken är stor att eleven återgår 
till gamla beteenden om inte den inre viljan finns. Detta innebär enligt vår analys att 
motivationsarbete i mångt och mycket grundar sig inom den humanistiska skolan och att det 
därför är av yttersta vikt att man som studie- och yrkesvägledare försöker arbeta med att 
framkalla denna inre motivation i vägledningssammanhang.  
 
Elevens styrkor 
Samtidigt som man skall tydliggöra konsekvenserna med ett avhopp nämner några av 
informanterna att det är viktigt att se till elevens styrkor i sådana situationer. Alltså, inte 
fokusera på svagheter. En av dessa informanter tycker att det är riktigt illa att ”trycka ned en 
elev som redan ligger” och rekommenderar därför att lyfta eleven genom att titta till styrkor 
och intressen. Det denne menar är att det är fördelaktigt om det med hjälp av denna ”strategi” 
går att hitta alternativa lösningar till ett avhopp. Vikten av att titta till elevens styrkor och 
intressen vid all typ av motivationsarbete bekräftas av samtliga informanter. Dessa 
tankegångar styrks av Granbom (1998) som beskriver hur viktigt det är att studie- och 
yrkesvägledaren har en positiv människosyn, då denne skall hitta det positiva hos eleven och 
bygga vidare på detta. Ett sådant förhållningssätt gör enligt författaren att studie- och 
yrkesvägledaren bygger upp en viktig relation. I samma anda visar Klefbom (2012) på vikten 
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av att motivationsarbetaren själv tror på elevens vilja att lyckas, vilket också bekräftas av 
Jenner (2004). Precis detta sätter en av våra informanter fingret på när denne säger att ”om 
inte jag själv tror på eleven i fråga så kommer jag inte lyckas motivera (…) sådant skiner 
liksom igenom.” 
 
Vikten av tidig kvalitativ studie- och yrkesvägledning  
Samtliga av våra informanter får på ett eller annat sätt indikationer på om en elev riskerar att 
få ett F i något ämne. Denna information kommer i många fall fram i elevhälsan som de 
studie- och yrkesvägledarna vi intervjuat ingår i. Men sedan visar vårt resultat på att dessa 
elever oftast får kontakt med kuratorer och/eller specialpedagoger istället för studie- och 
yrkesvägledare. Detta för att det oftast finns bakomliggande sociala-, psykiska- eller fysiska 
faktorer i ett sådant ärende. Som en informant uttrycker sig:  
 

”när eleven kommer till gymnasiet har han ju valt vilket program han vill gå… visst, vi kan 
hjälpa med programbyte, men det är sällan att det är det som är problemet.” – Louise 

 
För att motverka att eleven ovanpå dessa bakomliggande problem även har valt fel program är 
det därför viktigt att studie- och yrkesvägledaren är behjälplig för eleven att motivera denne 
till rätt val redan i grundskolan. Detta innebär att vårt resultat pekar på vikten av både 
kvantitativ och kvalitativ studie- och yrkesvägledning redan i grundskolan. Detta visar även 
Klefboms (2012) resultat då en av de framgångsfaktorer som nämns i denna rapport är att 
eleverna valt rätt gymnasieprogram från början. Detta skapar motivation men kräver enligt 
vårt resultat ett flexibelt utbud, en bra introduktion samt tillgång till kvalificerad studie- och 
yrkesvägledning. 
 
Praktikens betydelse 
Förutom programbyte nämner även flertalet informanter praktikplats som en 
motivationsfaktor. En informant som arbetar med ett yrkesprogram anser att praktik är en 
”morot” för en annars skoltrött och omotiverad elev. Informanten säger att det kan vara svårt 
att motivera en elev som valt ett yrkesprogram att plugga teoretiska kurser. Detta är något 
studie- och yrkesvägledaren säger sig ofta får brottas med då eleven inte förstår syftet med ett 
betyg i exempelvis matematik. Motivering blir betydligt lättare om eleven efter en lyckad 
praktik får insikten att en examen krävs för att kunna få dessa jobb i framtiden menar 
informanten. Tre av våra informanter nämner att de tycker det är synd att det blivit mindre 
praktik i och med GY11 och menar att skolan måste kännas meningsfull för både praktiker 
och teoretiker. Även Klefboms (2012) studie visar på vikten av att skolan samverkar med 
arbetslivet då detta både höjer statusen på utbildningen samt bidrar till ökad motivation hos 
eleverna. Då våra informanter menar att skolan måste kännas meningsfull för alla drar vi 
paralleller till Hugos (2011) undersökning. Han beskriver hur politiker och lärare skapat en 
kontrollskola som långt ifrån passar alla. Denna kontrollskola går enligt honom ut på att 
tester, prov och betyg skall skapa motivation och leda eleverna till en examen. Han ställer sig 
dock skeptiskt och skriver att detta ”bygger på en kvantitativ kunskapsuppfattning som jag 
anser att vi övergav för ett halvt sekel sedan” (Hugo 2011, s. 18). I samma anda skriver även 
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Klefbom i sin rapport att personalen måste inse att skolan måste passa alla och att det är den 
som måste anpassas efter eleven och inte tvärtom.  
Vi ser likheter med de informanter som arbetar med yrkesprogram, just med att det är svårt att 
motivera dessa elever till de teoretiska kurserna då eleverna har svårt att se varför de 
exempelvis behöver matematik i yrket. Den andre av våra ”yrkesinformanter” menar att det 
går att motivera eleverna på olika sätt utifrån vilket program de valt. När det handlar om till 
exempel Bygg- och anläggningsprogrammet kan det gå lättare att motivera eleverna om 
läraren ställer frågor som; ”Hur mycket färg behövs om du ska måla denna vägg?”. 
Informanten menar att eleverna då får användning av matematiken på ett mer praktiskt sätt 
och de har då lättare att koppla ihop det eftersom det handlar om det kommande yrket. Skolan 
och i detta fall matematiken kommer på så vis helt enkelt att kännas mer meningsfull för 
eleverna vilket enligt vår analys innebär en motivationsfaktor på ett liknande sätt som 
praktiken, det vill säga; eleverna får en känsla av meningsfullhet både i skolan och inför 
framtiden.    
 
Vägledningssamtal som motivationsarbete 
Flertalet informanter menar att vägledningssamtal i sig är motivationsarbete. De menar att 
många elever söker efter någon som har tid att lyssna, och att denna bekräftelse kan göra 
eleven motiverad. En informant pekar på vikten av att lära sig elevernas namn och 
”synliggöra dem som individer” för att lyckas i sitt motivationsarbete. En annan uttrycker; 
”tänk själv om ingen skulle märka om du varit borta från jobbet en vecka, hur motiverande är 
det?”   
 
Vid samtal med en omotiverad elev är det enligt samma informant viktigt att lägga sina egna 
värderingar åt sidan. 

 
”man måste respektera elevens tänk, för det kan ju vara lätt en sådan gång att bli irriterad och 
tycka att eleven måste ta tag i sin situation (…) det låter som en klyscha, men man måste ju 
liksom respektera att det är den här verkligheten som eleven upplever.” – Kajsa  

 
Informanten menar att det är viktigt att vara ödmjuk i en sådan situation och inte tro att man 
sitter på det rätta svaret själv, utan istället respekterar att det är elevens verklighet som är den 
sanna.  

”Jag kan ju tycka att det är för att du resonerar si eller för att du gör så du hanterar situationen 
fel… det kan ju jag tycka. Men det är ju hur eleven upplever situationen som är ett faktum.” – 
Kajsa 
 

Att vara ödmjuk och förstående nämns från flertalet av våra informanter. Vårt resultat visar 
även att det är viktigt att inte studie- och yrkesvägledaren bagatelliserar en elevs berättelse. 
Resultatet visar också att det är viktigt att lyssna, visa förståelse och på så vis försöka vinna 
elevens förtroende. Att vinna elevens förtroende tycks vara helt avgörande för att kunna 
hjälpa eleven att finna sin inre motivation. Lyckas studie- och yrkesvägledaren med detta 
kommer eleven enligt resultatet till slut till ett läge då hen är beredd att börja fundera på sin 
framtid och det är då motivationsfrågan blir intressant att utreda. En informant menar att det 
är först då som studie- och yrkesvägledaren kan börja jobba med att få eleven att förstå att det 
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är eleven själv som är proffs på sitt liv och att det är hen själv som måste göra jobbet. Detta 
tar enligt informanten tid och det är inte heller säkert att man som motivationsarbetare lyckas. 
Detta bekräftas av Granbom (1998) då hon skriver att det är viktigt att studie- och 
yrkesvägledaren utgår från elevens situation och ser verkligheten ur dennes ögon. Ur vår 
litteraturgenomgång visar det sig även att våra informanters tankesätt följer den humanistiska 
skolan, det vill säga att studie- och yrkesvägledaren skall gå in i elevens inre och se världen 
utifrån elevens ögon och att det är viktigt med både empati och trygghet (Lundgren & 
Lökholm, 2008).   
Sammanfattningsvis visar alltså vårt resultat att vägledningssamtalet i sig är 
motivationsarbete. Detta i de fall eleven får bekräftelse från en empatisk, ödmjuk och 
förtroendeingivande studie- och yrkesvägledare som ser verkligheten ur elevens perspektiv.  
 
Förtroendeingivande bemötande 
Ett gott bemötande är en motivationsfaktor som återkommer både i den litteratur vi tagit del 
av och i vår egen empiri. Detta då studie- och yrkesvägledarna bland annat uttryckt; ”Det 
gäller att vara schysst med eleverna” och ”det är viktigt att vara ute bland ungdomarna, på 
raster och så.” Detta bekräftas av Klefbom (2012) som skriver att skolpersonalens 
förhållningssätt och bemötande är avgörande för motivationsarbete. Hon menar att ett gott 
bemötande stärker elevernas självkänsla och deras syn på framtiden. Det gäller enligt 
författaren att skolpersonalen ser varje elev och förespråkar därför en familjär stämning. Den 
familjära stämningen bekräftas av en informant gällande dennes arbetsplats. Det är en liten 
skola, alla är sedd och blir bemött på ett bra sätt, både från elever och skolpersonal. 
Informanten tror att anledningen till att det är så är för att det är en liten skola, eleverna har 
goda möjligheter att få vara med att påverka, och är det något som händer så hinner 
personalen fånga upp det i tid. Positiva vuxenkontakter har helt enkelt stor inverkan på 
elevernas motivation enligt vårt resultat.  
Ovanstående resonemang bekräftas även av en annan informant som berättar att denne ibland 
fungerar som en länk mellan elev och mentor. Informanten berättar att elever kommit in till 
denne och berättat om något betungande. När informanten då frågat om mentorn vet om 
problemet så kan svaren bli olika ”nä, jag vill/vågar inte berätta för henne/honom”, ”nä, jag 
vill bara prata med dig.” Efter samtal med eleven brukar det oftast komma fram att denne vill 
att mentorn skall veta men att eleven själv inte vill berätta, och ber därför studie- och 
yrkesvägledaren om hjälp. Informanten säger; ”jag är en elevrepresentant och får då föra 
elevens talan.” Vidare säger informanten att denne många gånger förstår att eleverna inte vill 
prata med mentorn själv. 

 
”mentorn har ju sitt ämne närmast (…). De har inte den här samtalsmetodiken som jag och kuratorn har, 
utan de kör bara på och tänker sig inte för hur de ska ställa frågor.” – Johan 

 
Vårt resultat visar alltså på vikten av att eleverna känner förtroende för motivationsarbetaren, 
och även vikten av att denne tar sig tid och bekräftar eleven. Detta görs med fördel genom den 
samtalsmetodik som ingår i studie- och yrkesvägledarutbildningen.  
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Självkänslans påverkan på motivationen 
Att stärka självkänslan är ett annat sätt att motivera elever menar flertalet informanter. En 
stark självkänsla är enligt dem avgörande för vad en elev tror sig klara av och därmed också 
hur motiverad den är vid utmaningar och skolarbete. Exempelvis berättar en informant att 
denne arbetar med detta under sina individuella samtal och säger att det gett resultat. Vidare 
säger informanten att det gäller att väcka eleven, få denne att se sina styrkor och sedan få 
eleven att inse att det är hen själv som måste komma i rörelse. Alltså att finna egen 
motivation. Detta tar bland annat Jenner (2004) upp och skriver att motivationsarbetaren 
måste inse att en dålig självkänsla påverkar elevens motivation. Även den kognitiva skolan 
(Lundgren & Lökholm 2008) är inne på att eleven bedömer sin egen förmåga och att det är 
denna uppskattning som har stor betydelse i huruvida eleven blir motiverad eller inte. Utifrån 
vår studies frågeställningar så är det alltså av yttersta vikt att med olika metoder stärka 
självkänslan hos eleverna samt tron på deras egen förmåga för att motivation skall uppstå. 
 
Studieplanen som motivationsunderlag 
En informant visar oss en unik studieplan som varje elev har och säger att den bland annat 
används för att väcka motivation. Detta då studieplanen enligt denne gör att målet blir tydligt 
och konkret för eleven samtidigt som den hjälper studie- och yrkesvägledarna att ”hålla lite 
koll” på hur eleven ligger till i förhållande till målet (gymnasieexamen). Detta kunde man 
även se som en framgångsfaktor i Klefboms (2012) studie. Det är enligt denna studie viktigt 
att eleven har en uppfattning om hur denne ligger till i förhållande till kursmålen. Studien 
påtalar även vikten av att studie- och yrkesvägledare och andra motivationsarbetare lyckas få 
eleven att känna kontroll över sin situation samt ger information om hur denne kan påverka 
sitt resultat i positiv riktning. Klefboms studie bekräftar alltså vårt resultat som visar att 
studieplanen är ett bra verktyg att använda sig av i motivationssyfte. 
  

5.2 Studie- och yrkesvägledarnas motivationsarbete i teorin 
Liksom vår litteraturgenomgång beskriver visar även vårt resultat att motivationsarbete i 
mångt och mycket grundar sig inom den humanistiska skolan. Detta då samtliga av våra 
informanter menar att det krävs en inre drivkraft för att motivation skall uppstå och att studie- 
och yrkesvägledarna roll till stor del handlar om att bekräfta och stötta eleven på vägen. Flera 
informanter påpekar till exempel att det är eleven själv som måste ta ansvar över sin egen 
situation och en säger bland annat att; 
 

”det är eleven själv som måste bestämma vad som ska förändras, att en förändring ska ske och till 
sist även hur denna förändring ska gå till.” – Åsa 

 
Den fria viljan måste alltså enligt informanterna finnas för att motivation skall uppstå. Detta 
är ett av många uttalanden som får stöd inom humanismen som menar att individen söker 
efter självförverkligande och hur detta sökande automatiskt leder till motivation (Karlsson 
2012).  
 
Att däremot få någon motiverad genom tjat är det ingen som rekommenderar. En informant 
säger till och med att detta kan få motsatt effekt. Denne är liksom Hertzberg (2008) inne på att 
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man som studie- och yrkesvägledare kan få en elev i rörelse genom ”tjat” men att detta inte 
leder till någon hållbar motivation.  

 
”Det har hänt att jag trott att jag lyckats övertala en elev att plugga till ett viktigt prov, trott att vi 
haft en överenskommelse. Men inte! Det går liksom inte, eleven måste vilja själv. Kanske tjatet i 
bästa fall hjälper första veckan…” – Susanne 

 
En annan informant berättar om ett samtal denne haft med en elev som borde ha varit ett 
motiverande samtal men som resulterade i motsatsen. Eleven kom in till studie- och 
yrkesvägledaren och var väldigt omotiverad till skolarbetet. Tyvärr hade vägledaren enligt 
denne själv ”en sämre dag” och uppträdde därför oprofessionellt då hen lite stressat och 
irriterar sa till eleven: ”Hur tänker du nu?! Kom igen!” Informanten gav då enligt vår analys 
inte eleven den tid, bekräftelse och förtroende som denne behövde vilket sedan resulterade i 
ett kursavhopp som kanske skulle kunna ha förhindrats. Denna analys stöds av Hertzbergs 
(2008) begrepp KITA ”kick in the pants”. Studie- och yrkesvägledaren försökte sparka en 
elev i rätt riktning, eleven sparkade tillbaka och vägledarens vilja att motivera resulterade i 
motsatt effekt.  
Om det skulle uppstå ett hinder i en förändringsprocess är elevens egen förmåga och 
självkänsla enligt några informanter avgörande för hur motiverad eleven är att reda ut det. De 
påtalar därför vikten av att börja arbeta med att stärka eleverna självkänsla redan i 
grundskolan. Detta uttalande stärks av den kognitiva skolan som menar att människan 
bedömer sin egen förmåga vilket sedan påverkar huruvida motiverad denne blir. Egen 
förmåga, ”self-efficacy”, är även ett begrepp inom den socialkognitiva teorin som påtalar 
vikten av att eleven måste ha kontroll över sitt eget liv och tro att hen kommer att lyckas för 
att motivation skall uppstå (Lundgren & Lökholm 2008).  
 
Skolmiljöns påverkan 
När vi frågar våra informanter om vilka fysiska och psykiska faktorer som påverkar elevernas 
motivation i skolmiljön berättar några om vikten av att se alla elever och en informant 
beskriver vikten av vänner och gemenskap. Denne säger att ”skolmiljön måste helt enkelt 
kännas meningsfull för eleven.” Detta är enligt Hertzberg (2008) motivationsfaktorer som 
leder till prestation vilket alltså bekräftas av våra informanter. Flertalet av våra informanter 
beskriver bemötandet som viktigt för att lyckas hjälpa eleven att hitta motivation. Eleven 
måste enligt dem känna trygghet och förtroende för studie- och yrkesvägledaren. När denna 
trygghet förhoppningsvis uppstått är det enligt dessa viktigt att studie- och yrkesvägledaren 
sedan ser till elevens styrkor och inte fokuserar på svagheter. Ett sådant tryggt förhållningssätt 
och en öppen och hjärtlig relation stöds av den humanistiska skolan (Karlsson 2012) och även 
Maslow (1987). Resultatet i vår studie visar alltså hur viktigt det är att alla blir sedd, men ger 
samtidigt insikt i hur svårt den uppgiften är med tanke på de antal elever varje studie- och 
yrkesvägledare ansvarar över. Som en informant uttrycker sig; ”hur ska jag hinna med att se 
och uppmärksamma 400 elever?”. Att snittantalet elever är för högt bekräftas av de flesta 
informanter och de förklarar att detta gör att administrativa uppgifter prioriteras istället för 
motivationsarbete.   
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De grundläggande behoven 
Samtliga informanter är helt överens om att de grundläggande behoven måste vara 
tillfredsställda innan motivation för skolarbete kan uppstå. En informant sa att det inte går att 
få en hungrig elev motiverad till studier, en annan intygar samma om en trött elev, och denne 
sa även att det krävs stöttning hemifrån för just motivation. Detta är alla så kallade 
fysiologiska behov som Maslow (1987) tar upp som första steg i sin behovstrappa. Vårt 
resultat visar även på vikten av att eleven känner sig trygg och inte har för mycket annat att 
tänka på som kan skapa oro. Detta innebär att det är viktigt att även det andra steget i 
Maslows behovstrappa är uppfyllt, det så kallade trygghetsbehovet. Förutom detta pekar även 
resultatet på vikten av självkänsla, behov av en positiv självbild, vilket vi finner högre upp i 
behovstrappan. En informant säger dock att hon ser allt fler elever som har flera steg i 
behovstrappan uppfyllda men trots det ändå inte är motiverade för skolarbete. Detta är enligt 
denne ”ett lyxproblem” som är väldigt svårt att hantera. Alltså är det en förutsättning att de 
nedersta stegen i behovstrappan är uppfyllda men samtidigt behöver inte det betyda att 
motivation för skolarbete automatiskt uppstår.  
 
Yttre faktorer 
Behavioristerna anser att det är de yttre faktorerna som styr huruvida eleven är motiverad eller 
inte (Karlsson 2012) vilket till viss del styrks av studiens informanter. Trots att de gång på 
gång påpekar hur viktigt det är att motivationen kommer inifrån säger de även hur viktigt det 
är att eleven får information om vilka konsekvenser ett eventuellt avhopp kan få. Vissa 
nämner även betygets roll i motivationssammanhang. Enligt vår analys innebär detta att de 
använder sig av belöningar och bestraffningar, antingen via betyg eller genom att berätta vilka 
konsekvenser ett beteende kan ha, det vill säga den behavioristiska teorin. Sedan är det upp 
till eleven att avgöra vilket beteende som ger hen mest välmående och glädje, det vill säga 
förväntningsteorin. Här blir också den kognitiva skolans begrepp ”inlärd hjälplöshet” 
(Lundgren & Lökholm, 2008) intressant. Denna teori menar att tolkning av en situation är 
subjektivt och ser då eleven inget samband mellan sina handlingar och vilka konsekvenser 
dessa medför är det viktigt att studie- och yrkesvägledaren tydliggör detta. Annars leder det 
till ett hjälplöst beteende som inte är att föredra då detta kan göra eleven nedstämd, passiv och 
okoncentrerad. Det gäller då för studie- och yrkesvägledaren att få eleven att inse att hens 
handlingar ger konsekvenser och att dessa går att kontrollera och förändra.  
 
Belöningens fram- och baksida 
Vårt resultat visar att belöningar i form av betyg som sedan hjälper eleven vidare till fortsatta 
studier eller en yrkesexamen i vissa fall kan få eleven motiverad på kort sikt. En informant 
berättar om en attraktiv inriktning med få platser som de eleverna med bäst betyg fick tillgång 
till. Informanten var in i den berörda klassen och berättade om hur urvalsprocessen gick till 
och fick sedan höra hur lärarna tydligt sett hur motivationen höjts. Samtidigt visar vårt 
resultat att en belöning som denna inte ger någon långsiktig motivation. En annan informant 
tror precis som Hertzberg (2008) att belöningar fort börjar tas för givet och man måste därför 
komma på något bättre för att det ska ge någon effekt. Alltså är belöningar enligt denne inte 
hållbart och effektivt i motivationsarbete. Flera av våra informanter nämner betyg som en 
motivationsfaktor vilket kan ses som en belöning. Men precis som Hertzberg beskriver visar 
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även vårt resultat att denna belöning ofta leder till att elever vill ha bättre och bättre belöning, 
det vill säga högre och högre betyg. Många elever lider i dag av denna betygsstress och denna 
kan även framkalla andra missnöjen.  
 

”Även om hon har A i alla kurser utom en är hon missnöjd. Antingen över resultatet i kursen hon 
inte fått A i, eller så är hon ful, lat eller tjock…” – Claes 

 
En informant minns från en annan skola som hen har jobbat på där det endast fanns 
studieförberedande program. Där var eleverna väldigt högpresterande, men sällan riktigt 
nöjda, då de själva ansåg att de alltid kunde bli bättre. Vidare säger denne att hen inte ser den 
här tendensen hos de elever som går yrkesförberedande program, ”de är glad bara de får 
betyg, sen om det är ett D eller B är inte så noga.” Denna skillnad hos elever på studie- 
respektive yrkesförberedande program förstärks även från flertalet av våra informanter. 
Här bekräftas det alltså ännu en gång att motivation måste komma inifrån eleven själv för att 
arbetet skall bli lyckat och även att belöningar inte alltid är lika med motivation. Som en 
informant uttrycker sig; ”vi kan endast hjälpa en elev att hitta sin inre motivation, inte själva 
skapa motivation åt eleven.” Detta visas då Lundgren och Lökholm (2008, s.20) skriver: 
”Man kan inte bestiga berg åt någon annan, men man kan hjälpa den andre att våga påbörja 
sin klättring.” 
 
Förebilder 
Förutom specialpedagoger och kuratorer nämner även ett antal informanter idoler och 
föräldrar som stora motivationsfaktorer för eleverna. Andra nämner kamrater och syskon. Det 
är därför enligt dessa viktigt att i samtal lyfta fram sådana. Uttalanden som dessa går att knyta 
till den socialkognitiva teorin och deras begrepp modellinlärning. Detta innebär att individer 
lär sig beteende genom observation av andra (Karlsson 2012). Ser de att pappa trivs på sitt 
arbete, tjänar bra med pengar och är nöjd när han kommer hem blir hans arbete 
eftersträvansvärt. Denna modellinlärning hjälper då kanske eleven att finna motivation och 
därmed också få den nödvändiga gymnasieexamen som arbetet kräver.  
 
Studieplanen som motivationsfaktor 
Under våra intervjuer fick vi, som tidigare nämnt, ta del av den studieplan som varje elev har. 
Denna visar konkret och tydligt vilka kurser eleven skall läsa för att uppnå en 
gymnasieexamen. Studieplanen uppdateras successivt och studie- och yrkesvägledaren kan 
därför se vilka kurser eleven valt att läsa, vilka betyg de fått samt eventuella kursavhopp. 
Denna studieplan utarbetar studie- och yrkesvägledaren tillsammans med eleven efter denne 
gjort sitt inriktningsval och individuella val i årskurs ett. Då dessa val i vissa fall är många 
och dessutom kan få konsekvenser för elever som avser att fortsätta med ytterligare studier 
har vissa valt att informera alla ettor i mindre grupper. Dessa gruppsamtal menar en informant 
är ”ytterst viktiga” och absolut kan ses som motivationsarbete. Eleverna får viktig 
information, får ventilera frågor och funderingar samt redan i ettan arbeta mot ett uppsatt mål. 
Detta uttalande stöds av målsättningsteorin som menar att ett tydligt mål är en stark drivkraft 
som leder till motivation. Studieplanen som utarbetas efter dessa val stöds också av 
målsättningsteorin (Latham & Locke 2006), för precis som de beskriver säger även flera av 
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våra informanter att målen som sätts, det vill säga 2500 uppnådda gymnasiepoäng, inte får 
kännas för övermäktigt. Med den känslan finns det en betydande risk att eleven redan i 
årskurs ett tappar motivation och därmed också chansen att lyckas med en gymnasieexamen.  
 

”För det första måste ju eleven känna att hon valt rätt program… har hon det så finner hon 
förhoppningsvis motivation i de kurser som programmet erbjuder. Sedan är de individuella valen 
viktiga avbrott från en annars väldigt teoretisk utbildning.” – Christine 

 
Även fortsättningsvis beskriver informanterna studieplanen och arbetet runt den med hjälp av 
framgångsfaktorer som återfinns inom målsättningsteorin (Latham & Locke 2006). 
Fastställande av mål görs i studieplanen efter det att eleven gjort sina individuella val och 
inriktningsval under första året på gymnasiet. Tack vare den individuella studieplanen blir 
dessa tydliga, klara, konkreta och förhoppningsvis någorlunda realistiska. Sedan följs 
studieplanen upp av studie- och yrkesvägledaren som arbetar med att hjälpa eleven att 
övervinna eventuella motgångar som kan uppstå under processen (utbildningen). Sådana kan 
enligt Latham & Locke (2006) uppstå om eleven tycker att målet känns orealistiskt eller om 
hen inte anser skolan vara meningsfull. Om motgångar som dessa visar sig är det enligt både 
våra informanter och författarna viktigt att bekräfta, stötta och vara förtroendeingivande. 
Feedback på hur prestationen står i förhållande till målet (gymnasieexamen) ser olika ut, då 
det enligt vissa av våra informanter är de själva som sköter detta medan andra säger att det är 
främst mentorerna som bär ansvaret. Vårt resultat visar dock att det i bästa fall bara finns tid 
för studie- och yrkesvägledarna med denna feedback om eleven underpresterar i förhållande 
till målet. Resultatet visar även att en annan anledning till denna bristande feedback i vissa 
fall beror på att det kan ta tid innan studie- och yrkesvägledarna får reda på att eleven inte 
presterar på den önskade nivån. 
 
Stöttning hemifrån 
En informant siar om dagens samhälle utifrån elevernas självbild samt föräldrar som 
förebilder. Denne menar att det inte är så vanligt att eleverna har stöttning hemifrån när det 
handlar om de val och beslut som de ställs inför i skolan. Anledningen till det anser 
informanten vara att föräldrarna är för upptagen med annat och att det får en negativ påverkan 
på elevens självbild.  
 

”Det känns som att det är väldigt sällan det pratas om det runt matbordet. Jag kan fråga eleverna 
hur föräldrarna resonerar, men de säger att de pratar inte om det. (…) så jag tror att det är många 
ungdomar som känner sig ensamma och utelämnade när det handlar om val.” – Kajsa 

 
Den citerade informantens något uppgivande svar bekräftas i någon form av flertalet 
informanter och får stöd av bland annat den socialkognitiva teorin som menar att beteendets 
sociala grund och kognitiva processer har inverkan på både motivation, emotion och handling. 
Elevens miljö och omgivning är alltså av största vikt för om hen kommer att agera eller inte 
(Lundgren & Lökholm 2008). 
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Rätt val leder till motivation 
Den så kallade förväntningsteorin (Helle Hedegaard 2012) infrias förhoppningsvis redan på 
grundskolan och vid valet till gymnasiet. En citerad informant säger till exempel att;  
 

”Har bara eleven haft bra vägledning i grundskolan så är han ju på rätt program när han kommer 
till oss och då finns förhoppningsvis motivationen redan.” – Claes  

 
Alltså, eleven har då valt det alternativ som ger hen mest välmående och glädje som Vroom 
och hans förväntningsteori menar (Helle Hedegard 2102). Motivationen som studie- och 
yrkesvägledaren talar om är då enligt denna teori en förväntning på ett mål som har valens för 
eleven. Detta innebär att eleven redan i valet till gymnasiet måste bedöma hur stor chansen är 
för denne att uppnå en gymnasieexamen på det program hen väljer. Lyckas eleven med detta 
kommer instrumentaliteten vara hög och hen kommer med högsta sannolikhet att genomgå 
gymnasiet utan större bekymmer. Alltså stärks informantens citat av förväntningsteorin under 
förutsättning att ”rätt program” enligt honom innebär ett program som eleven tre år senare 
avslutar med en gymnasieexamen. Vårt resultat visar följaktligen att studie- och 
yrkesvägledarnas jobb redan i grundskolan är det som kommer stå som bas för ett lyckat 
motivationsarbete på gymnasiet, både med avseende på vikten av att eleven valt rätt program 
men även att denne känner att hen kommer att lyckas tack vare en stark tro på sig själv.  
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6. Diskussion 
Under detta kapitel drar vi inledningsvis slutsatser och anger vilken nytta vi som blivande 
studie- och yrkesvägledare har av det resultat vi fått fram. Sedan förs ett resonemang utifrån 
resultatdelen. Detta resonemang grundar sig i huruvida studiens resultat stämmer respektive 
inte stämmer överens med studiens litteraturbakgrund. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Denna studie har varit väldigt intressant att genomföra, och vi tror att vi kommer ha nytta av 
resultatet i våra framtida yrkeskarriärer. Detta då vi med all sannolikhet kommer att möta 
människor som behöver hjälp att finna motivation i livets berg- och dalbana. Studien har visat 
att detta inte är någon lätt uppgift, men att det inte heller är någon omöjlighet. Vi väljer att se 
motivationsarbete som en utmaning och ser fram emot att få komma ut i verkligheten och 
omvandla teori till praktik. Studien har gjort att vi fått ta del av en hel del teorier och tidigare 
forskning i ämnet, men vi inser ödmjukt att vårt eget förhållningssätt och våra egna 
värderingar är minst lika viktiga. Vi tror att det allra viktigaste är att studie- och 
yrkesvägledare möter och bekräftar varje människa som egna individer med varierande 
förutsättningar. Vi bedömer också att det är viktigt att studie- och yrkesvägledare ser 
verkligheten ur elevens perspektiv och lyckas väcka dennes inre motivation. Gör vi det 
samtidigt som vi tänker på de motivationsteorier denna studie gett oss, så är vår uppfattning 
att vi genom träning och erfarenheter kan komma att bli goda, respektfulla, empatiska samt 
motiverande studie- och yrkesvägledare.  
 

6.1.1 Studie- och yrkesvägledare som motivationsarbetare  
Låt oss då återknyta vår diskussion till studiens första frågeställning; hur arbetar studie- och 
yrkesvägledare på gymnasieskolor i praktiken med att motivera elever till en 
gymnasieexamen? 
 
Vår studie visar att studie- och yrkesvägledare har skiftande åsikter om huruvida delaktiga 
dem skall och kan vara i motivationsarbete. En del tycker inte att ett större ansvar skall läggas 
på dem medan andra ser det som en självklarhet. En skyller sitt bristande engagemang på 
tidsbrist och för lite resurser, en annan brinner för uppgiften medan en tredje ser det som en 
bisyssla som helst skall utföras av annan personal. Här blir det extra tydligt att 
motivationsarbetet fungerar olika mellan skolorna beroende på hur engagerad den enskilde 
studie- och yrkesvägledaren är. Visst tror även vi att det är svårt för studie- och 
yrkesvägledare att motivera elever till studier då dem inte är med i lärandesituationen. Vi 
förstår också att professionen inte har den kunskap som krävs för att tillgodose de 
grundläggande behov, som enligt vår studie behöver vara tillfredsställda för att motivation 
överhuvudtaget ska kunna uppstå. Det studie- och yrkesvägledare däremot kan arbeta med är 
de två översta stegen i Maslows behovstrappa, det vill säga uppskattningsbehovet och behov 
av självförverkligande. Dessa är inga enkla steg att arbeta med och det är dessutom ett väldigt 
tidskrävande arbete, vilket vi tror är anledningar till att motivationsarbete upplevs som en stor 
utmaning och kanske ibland till och med lite skrämmande för studie- och yrkesvägledare. 
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Åsa uttrycker att hon ser allt fler elever med ”lyxproblem”. Det hon avser med detta är att allt 
fler elever har många steg i Maslows behovstrappa uppfyllda, men trots detta inte är 
motiverade för skolarbete. Enligt oss sätter hon genom detta uttalande fingret på varför 
motivationsarbete för studie- och yrkesvägledare upplevs så svårt. Dessa elever mår inte alltid 
bättre och blir inte mer motiverade av mediciner, mer resurser eller utredningar som 
skolsköterska, kuratorer och specialpedagoger kan ge. Dessa behöver enligt vår studie mer 
bekräftelse och en starkare självkänsla för att bli motiverade vilket är ett arbete som passar 
oss studie- och yrkesvägledare. Vårt verktyg är samtalet och detta kan enligt oss vara koden 
till ett lyckat motivationsarbete. Samtalet rymmer nämligen både bekräftelse och tid för 
reflektion. Här kan eleven tillsammans med studie- och yrkesvägledarens hjälp sätta upp 
målbilder som kan bli en otrolig drivkraft. Under arbetets gång kan studie- och 
yrkesvägledaren bli den förtrogna som stöttar och peppar på vägen, och skulle något gå snett 
vara den som även då ser till elevens styrkor. Flertalet av studie- och yrkesvägledarna vi 
intervjuat berättar att dem klargör de negativa konsekvenser ett eventuellt avhopp skulle 
innebära då man vill att eleven ska hitta motivation. Detta med en förhoppning om att 
konsekvenserna ska upplevas så stora och missgynnande att eleven ska välja att stanna kvar 
på gymnasiet. Visst, detta är ett viktigt arbete, men vi tycker det är synd om det är först vid ett 
eventuellt avhopp som studie- och yrkesvägledaren har tid att reagera. Skulle verksamheten 
fungera som det är tänkt skulle dessa fall motsvara en mycket liten del av tiden för en studie- 
och yrkesvägledare, och enligt oss istället bestå av motiverande samtal, målsättning, feedback 
på resultat och sist men inte minst: arbete med elevernas självkänsla.  
 
Samtalet som motivator 
Samtalet i sig är motivationsarbete enligt en informant, vilket vi håller med om. Samtalet är 
enligt oss studie- och yrkesvägledarens viktigaste verktyg och vi blir därför besvikna när våra 
informanter inte tycks ha tid med det i den utsträckning som de borde. Den bekräftelse som 
samtalet ger är ovärderligt i motivationssammanhang. Det som var intressant och positivt är 
att de studie- och yrkesvägledarna som vi har intervjuat inte följer någon ”mall” över hur de 
för samtal med en elev som är omotiverad. Visst, de säger att de har de ”klassiska frågorna” 
som de ställer för att försöka kartlägga situationen och få veta så mycket som möjligt, men de 
är ändå noga med att poängtera att det gäller att se varje elev för den individ denne är och att 
varje situation är specifik i sig och att det inte i förhand går att säga hur man tar det vidare. 
 

6.1.2 Faktorer som studie- och yrkesvägledare tror skapar motivation  
Om vi då går till studiens andra frågeställning; vilka uppfattningar har studie- och 
yrkesvägledarna själva om vilka faktorer som skapar motivation hos gymnasieeleverna?  
 
På denna fråga är återkommande begrepp bekräftelse, realistiska mål och en god självkänsla. 
Hur motiverade blir vi inte själva när spinninginstruktören ropar vårt namn under passet, eller 
när chefen frågar hur vi mår efter att ha varit borta från jobbet? När vi blir bekräftade som 
individer sätts vi i rörelse och gör det där lilla extra. En av våra informanter säger att det är 
bra att lära sig elevernas namn vilket kan låta som en bagatell, men vi tror verkligen att detta 
är en motivationsfaktor om någon. Att se och bekräfta elever, antingen på kontoret eller i 
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korridoren. Studie- och yrkesvägledare bör vara där eleverna är vilket bekräftas av våra 
informanter. Genom att ha samtal om målbilder, drömmar, intressen, arbete och styrkor kan 
studie- och yrkesvägledaren bli den motiverande resurs som Skolverket efterfrågar. Vid 
sådana samtal är det enligt en av våra informanter viktigt att studie- och yrkesvägledaren ser 
”verkligheten ur elevens ögon”, vilket även vi tror är en avgörande faktor vid 
motivationsarbete. Lyckas inte studie- och yrkesvägledaren med detta är risken stor att det 
som var tänkt att vara motivationsarbete övergår till att bli ett manipulationsarbete. Vid 
manipulation är risken att studie- och yrkesvägledaren övertalar eleven att göra något som 
egentligen inte ligger i dennes intresse. Motivationen som uppstått kommer då utifrån och är 
då enligt oss inte hållbar.  
 
Realistiska mål 
Efter att ha genomfört denna studie har vi insett hur viktigt det är att målen som sätts är 
realistiska för att motivation överhuvudtaget ska uppstå. Att målen inte är realistiska tror vi är 
en av anledningarna till att allt fler elever är omotiverade och går ut gymnasiet utan en 
gymnasieexamen. Skolan är inte heller anpassad för varje enskild elev och därför känns den 
heller inte meningsfull för alla. Detta är en stor utmaning för all personal inom skolan, 
inklusive studie- och yrkesvägledare. Här hjälper studie- och yrkesvägledare i dagsläget till 
med att upprätta och följa upp elevernas studieplan. Klefboms (2012) studie påtalar vikten av 
att eleverna vet hur de ligger till i förhållande till målen och får information om hur dem kan 
påverka sitt resultat i positiv riktning. Feedbacken gör att eleven får kontroll över sin situation 
och något att sträva efter, vilket i sin tur leder till motivation. Våra informanter ansvarar som 
ett snitt över cirka 300-400 elever vilket gör att vi tror att detta arbete tyvärr i vissa fall 
prioriteras bort. Detta bekräftades då vissa informanter berättade att dem på grund av tidsbrist 
i bästa fall hann med en liten del av de elever som underpresterade. Detta ser vi som en brist 
då förmodligen även de högt presterande eleverna behöver motiveras. Denna motivering bör 
ske genom aktiviteter och samtal som stärker deras självkänsla, så att även de känner kontroll 
över sin situation.  
 
Stöd hemifrån skapar motivation 
Bekräftelse är ett ord som inte går att nämna för ofta i en studie med detta syfte. Bekräftelsen 
kräver resurser och vi tycker liksom många andra att det därför skulle läggas mer på studie- 
och yrkesvägledarverksamheten. Detta för att yrkesgruppen ska få mer tid till att motivera den 
enskilde eleven, vilket är ett arbete som vi anser att den är utbildad till. Det sistnämnda blir 
också mer aktuellt i dagens samhälle då föräldrar kanske inte heller har, eller tar sig tid att 
bekräfta och stötta sina ungdomar i den utsträckning som krävs för att de ska klara av en 
gymnasieexamen. Vi blir besvikna när en av våra informanter, Kajsa, bekräftar att många 
elever inte har det viktiga stödet och den hjälpen hemifrån som krävs för att skolmotivation 
skall uppstå. Detta gör Börjessons (2010) forskning intressant att diskutera. Han menar att en 
inre motivationsfaktor är elevens uppväxtvillkor, det vill säga föräldrarnas normer och 
värderingar. Hur stöttande och hjälpande är föräldrarna när det kommer till skolarbete? Är det 
föräldrarnas värderingar som speglar av sig i barnets oönskade beteende? Börjesson skriver 
också att föräldrarnas normer och värderingar börjar ifrågasättas av individen själv när denne 
blir tonåring, det vill säga denna studies målgrupp. Det är då frågor som ”vem är jag?” och 
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”vem vill jag vara?” uppstår, vilket påverkar elevens självbild. Vi bedömer det därför extra 
viktigt att vi som studie- och yrkesvägledare finns till hands och erbjuder eleverna tid för 
reflektion och bekräftelse genom samtalet så att frågor som dessa kan bearbetas. Har eleverna 
svaren på frågorna ”vem är jag?” och ”vem vill jag vara?” tror vi att grunden är lagd till ett 
lyckat motivationsarbete.  
 
Tidigare insatser krävs 
Precis som Klefbom (2012) beskriver visar även vårt resultat att en stor insats måste läggas på 
studie- och yrkesvägledningen redan i grundskolan för att eleven ska vara motiverad på 
gymnasiet. Vi tror också liksom Gärdenfors (2011) att elevernas motivation inte tas tillvara i 
de tidigare klasserna. Då kanske det inte heller är så konstigt att motivationen tryter på 
gymnasiet? Enligt oss behövs därför mer insatser av studie- och yrkesvägledare redan på 
lågstadiet. Vi anser även att studie- och yrkesvägledarna har en viktig roll vid introduktionen 
till gymnasiet; ge tydlig information, bekräfta eleverna samt visa dem vad som krävs, det vill 
säga vilka mål som ska nås. Görs denna introduktion på ett djupgående sätt tror vi att grunden 
är byggd för ett lyckat motivationsarbete för de kommande tre åren.  
 
I litteraturgenomgången har vi tagit del av både Hugo (2011) och Gärdenfors (2011) vilka är 
två herrar som enligt vår analys förkastar behavioristernas teori om att belöning och straff 
skall bidra till motivation och är alltså liksom vi humanister. Vi anser att människan inte är 
någon robot som går att programmera utan en levande varelse med tankar och känslor. Detta 
gör att människans inre spelar en stor roll i livet. Visst, yttre motivationsfaktorer kan säkert 
behövas för att upprätthålla ett beteende, men i ett inledningsskede av en förändringsprocess 
tror vi att förändringen måste kännas betydelsefull och väcka intresse hos individen själv. 
Hugo anser också att allt för mycket tid läggs på ämneskunskaper och förespråkar istället 
aktiviteter som stimulerar elevers kreativitet, ökar deras självförtroende och slutligen; 
aktiviteter som ökar tron på deras egen förmåga. Aktiviteter som enligt oss är perfekta för 
studie- och yrkesvägledare. Vi har genom studie-och yrkesvägledarutbildningen fått den 
kompetens som krävs för aktiviteter som Hugo förespråkar.  
 

6.2 Metoddiskussion 
Vi anser att den kvalitativa metod vi valt till vår datainsamling (det vill säga intervjuer) var ett 
bra val. Intervjuerna vi utförde har varit semistrukturerade vilket innebär att vi använt oss av 
en del färdiga frågeområden som tillåtit oss vara flexibla intervjuare. En intervjuguide med 
några fasta frågeområden ansåg vi dock vara nödvändigt då vi är två författare som sedan 
skulle sammanställa och koda materialet. Likaså ansåg vi vikten av flexibilitet runt dessa då 
vi ville få fram studie- och yrkesvägledarnas tankar och känslor runt motivationsarbete.  

Informanterna hade tack vare denna flexibilitet möjlighet att utveckla sitt resonemang och vi 
hade möjlighet att ställa följdfrågor. Resonemanget gör att vi fått ut mer information än om vi 
valt enkäter som metod. I efterhand anser vi att detta semistrukturerade upplägg gick relativt 
bra. Visst är det lätt att falla bort från ämnet när man är så nyfiken på allt som har med studie- 
och yrkesvägledning att göra. Men i det stora hela tycker vi att vi utnyttjade de 60 minuter vi 



! 29 

hade till förfogande på ett effektivt sätt. Vi ser även att vi fått svar på de allra flesta frågor vi 
skrivit i intervjuguiden, några dock mer utförligt än andra. Eftersom vi har haft möjlighet att 
spela in alla våra intervjuer och det inte har varit något problem med tekniken anser vi att vårt 
insamlade material är pålitligt.  

Det är viktigt att intervjufrågorna är riktad mot den som blir intervjuad så att det inte kan 
uppfattas som påståenden eller generaliseringar (Kvale 2009). Under våra intervjuer var vi 
medvetna om detta. Beroende på det svar som vi fick kunde vi ibland ställa en följdfråga eller 
specificerad fråga för att ta reda på om man hade uppfattat det korrekt.  
De antaganden som vi båda känner att vi kan ha haft under intervjuerna är utifrån den 
litteratur som vi har tagit del av innan genomförandet, att vi omedvetet har förväntat oss ett 
specifikt svar. Vi anser ändå att vi har varit neutrala under våra intervjuer och inte använt oss 
av ledande frågor. 

Det som vi känner skulle kunna påverka vårt resultats trovärdighet är att vi valde att endast 
intervjua åtta studie- och yrkesvägledare. Detta berodde på tidsbrist och att vi ville vara säkra 
på att hinna bearbeta datainsamlingen. Vi är ändå relativt nöjda med det antal vi hann med då 
vi vid transkriberingen av materialet såg att många av våra informanter har gett liknande svar 
på samma frågor. Detta gör att vi ställer oss frågan om vi hade fått så många fler varierande 
svar även om vi hade haft fler informanter? Detta är bara något som vi kan spekulera i, men 
om vi hade haft fler informanter hade det trots allt gett vår studie högre reliabilitet.  
 
Trots det något blygsamma antalet informanter anser vi alltså ändå att vår undersökning har 
hög validitet och reliabilitet. Vi har förhållit oss till det aktuella ämnet i våra intervjuer och 
använt oss av samma bifogade intervjuguide. Vi har inte delgett våra informanter den 
litteratur som vi har tagit del av som har varit ett stöd när vi har utformat våra intervjufrågor. 
Detta av den anledning att de inte skulle bli påverkade av de metoder och forskning som vi 
använder oss av (Kvale 2009).  
 
Med tanke på studiens syfte består vår litteraturgenomgång av studier, artiklar och litteratur 
som på ett eller annat sätt behandlar ämnet motivation och motivationsarbete. Att begränsa 
denna mängd av forskning och teorier som redan finns i ämnet visade sig inte bli någon lätt 
uppgift, men vi anser ändå att det material vi valt har varit till stor hjälp i vårt analysarbete.   
 

6.3 Fortsatt forskning 
Eftersom vårt resultat till stor del pekar på vikten av inre motivationsfaktorer skulle det vara 
väldigt intressant att gå vidare med denna forskning och då lyssna till de professionella på 
området, det vill säga eleverna själva. Hur tänker dem kring studie- och yrkesvägledarnas roll 
som motivationsarbetare? Hur fungerar detta arbete idag och hur skulle det kunna bli bättre? 
Vilka psykiska- och fysiska motivationsfaktorer saknar gymnasieeleverna i skolan idag?  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Uppsökandebrev 
 
Hej XXX,  
 
Jag heter XXX, bor i XXX och går sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet i 
Umeå. Detta innebär examensarbete vilket jag ska skriva tillsammans med min studiekamrat 
XXX som bor i XXX. 
 
Det är därför jag vill komma i kontakt med dig! Vår studie handlar om hur studie- och 
yrkesvägledare på gymnasieskolor arbetar med att motivera elever till att fullfölja gymnasiet 
eller ett fullständigt gymnasiebetyg. Om en intervju blir aktuell kommer jag att ställa frågor 
om och i så fall hur ditt arbete med detta ser ut i praktiken. 

Om det är okej för dig kommer jag att spela in intervjun för att underlätta mitt fortsatta arbete. 
Så fort jag är färdig med transkriberingen kommer jag naturligtvis att radera inspelningen och 
sedan aldrig nämna vare sig ditt namn eller din skola i arbetet. 

Ingen skulle bli gladare än jag ifall du gav mig cirka en timme av din dyrbara tid för denna 
intervju under veckorna 16 och 17.  

Om detta känns aktuellt, kontakta mig då antingen via mail eller telefon om vilken tid och 
plats som passar dig. 

Om det inte känns aktuellt så hoppas jag ändå på ett svar från dig så att jag får veta det. 

 

Som sagt, dina svar är ovärderliga för mitt och XXXs arbete! 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

XXX 

Mail: XXX 

Tfn: XXX 
 



!

Bilaga 2 Intervjuguiden 
 
Våra frågeområden utgår från uppsatsens frågeställningar.  
 

1. Hur arbetar studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor i praktiken med att 
motivera elever till en gymnasieexamen? 
• Kan du som studie- och yrkesvägledare bidra med studiemotivation då du inte 

konkret är med i lärandesituationen? I så fall, på vilket sätt?  
• Vilka verktyg, tekniker och/eller metoder använder du dig av? 
• Har du någon gång lyckats få en elev att ändra sitt beteende så att hen avslutat 

gymnasiet med ett fullständigt betyg mot alla odds? Hur gick du i så fall tillväga? 
• Hur ser ett ”lyckat” vägledningssamtal med en omotiverad elev ut enligt dig?  
 

2. Vilka teorier har studie- och yrkesvägledarna själva om vilka faktorer som skapar 
motivation hos gymnasieeleverna? 
• Kan du beskriva vad motivation är? 
• Krävs det några speciella egenskaper för att som studie- och yrkesvägledare lyckas 

med sitt motivationsarbete? 
• Ser du någon skillnad på inre- och yttre motivation? 
• Går det att motivera en elev som du inte känner? 
• Hur påverkar prov och betyg en elevs motivation? 
• Vilka behov anser du måste vara tillfredsställda för att motivation för skolarbete 

överhuvudtaget ska uppstå? (se Maslows behovstrappa) 
• Jobbar du som SYV förebyggande eller behandlande? (se Hertzberg) 
• Vilka faktorer i skolmiljön (både fysiska och psykiska) anser du påverkar 

elevernas motivation? (se bl.a. Hertzberg) 
• Upplever du att eleverna är fria att göra egna val? (se Humanistiska skolan) 
• Har du någon erfarenhet av handlingsplaner? Hur tänker du i så fall att målen ska 

sättas? Av vem och vad bör man tänka på? (Målsättningsteorin) 
• Vilken påverkan anser du elevens självbild har på hens motivation och hur kan du 

som studie- och yrkesvägledare arbeta för att höja denna? 
• Hur kan arbetet med att stärka en elevs självförmåga se ut? 
• Hur förhåller du dig till beröm? 
• Anser du det vara någon skillnad på hur du som studie- och yrkesvägledare 

motiverar studiesvaga respektive studiestarka elever? (se self-theories) 
• Anser du att det går att ”tvinga fram” motivation till förändring av ett beteende 

eller en situation? 
• Till sist, har du något mer att tillägga gällande motivation och förändring av ett 

beteende? Några tips på vägen?  
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