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Gymnasieungdomars val och motivationskällor
Skola, gymnasieprogram och dagliga 

studiemotivatorer  

Isabel Hellman-Svanberg 

De yttre och inre motivatorer i, såväl som lång- och kortsiktiga planer 
och mål som påverkar oss att göra de val vi gör varierar från person 
till  person.  Denna  undersökning  syftade  till  att  undersöka 
gymnasieungdomars egen syn på de faktorer som påverkat deras val 
av  skolor  och  gymnasieprogram  samt  vad  de  själva  såg  som 
drivkrafter för sina studier. Åttiotre gymnasiestuderande deltagare, 43 
kvinnor  och  41  män,  i  årskurserna  1,  2,  och  3  studerande  på 
yrkesförberedande  och studieförberedande  gymnasieprogram  fick 
svara  på  en  enkät  med  såväl  kvantitativa  som  kvalitativa  frågor. 
Skolvalen  föreföll  baserade  på  liknande  omständigheter  för 
deltagarna,  i  första  hand  bekvämlighetsskäl,  men 
gymnasieprogrammen valdes i stor utsträckning på grund av intresse 
och/eller  framtidsplaner.  De målbilder  deltagarna satt  upp varierade 
och hade i många fall ändrats under gymnasietiden vilket kan tyda på 
att gymnasievalen gjorts i för tidig ålder för vissa individer.

Keywords:  major  choises, study  motivation,  goals,  intrinsic 
motivation, extrinsic motivation

Inledning 

De  val  vi  människor  gör  i  livet  motiveras  av  en  mängd  olika  faktorer.  Inre  och  yttre 
motivation, kort- och långsiktiga mål, personlighet, och tron på den egna förmågan (eng: self-
efficacy), i dagligt tal kallad självförtroende , är några av dem (Ford, 1992). 

Ordet motivation kommer från latinets movere vilket betyder 'att röra sig' (Pintrich, 2003). 
Den inre  motivationen  kan  beskrivas  som ett  faktiskt  intresse  för  ett  ämne eller  som ett 
intresse väckt på grund av en specifik situation, till exempel en intressant föreläsning. Den 
yttre motivationen innefattar de yttre faktorer, människor och situationer som får individen att 
röra sig mot målet. De långsiktiga målen innefattar också målbilder som individen strävar 
efter att uppnå (Bandura, 2001). Maslow (1968) beskriver motivation som trappsteg vi strävar 
efter att klättra uppför så att vi steg för steg närmar oss ett optimalt tillstånd av välbefinnande. 
Dessa  steg  består  av  fysiologiska  behov  så  som mat  och  vatten,  trygghet  i  form av  till 
exempel en bostad och försörjningsmöjligheter, gemenskap med andra, uppskattning genom 
exempelvis  bra  betyg  eller  beröm samt  självförverkligande  vilket  kan  uppnås  genom ett 
utvecklat intresse eller dylikt. 

 Strävan efter att uppnå ett mål, oavsett om det är kortsiktigt eller långsiktigt, beror på hur 
stort målets värde är för individen. Målets värde innefattar nyttan och glädjen med att uppnå 
det  men också  hur  kostsam denna strävan kan  bli  för  individen  och av  den  anledningen 
kämpar vissa individer hårdare än andra för att uppnå ett visst mål (Eccles, Adler, Futterman, 
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Goff, Kaczala, Meece & Midgley, 1983). Vad individen uppfattar som ett uppnått mål och 
som en tillräckligt bra prestation är också det olika (Bandura, 1986). Locke, Shaw, Saari och 
Latham (1981) menar att högt satta mål i många fall bidrar till en högre prestation. 

Personligheten påverkar också den våra val i och med att den styr våra intressen och vår 
läggning. Digman (1997) diskuterar i sin artikel femfaktorteorin och de fem aspekter som 
beskriver  personlighet  då  han  behandlar  hur  synsättet  under  1990-talet  fått  ett  uppsving. 
Femfaktorteorin innehåller faktorerna extraversion, samvetsgrannhet, neuroticism, öppenhet 
och tillmötesgående och dessa kan beskriva en individs hela personlighet, vilken i  sin tur 
påverkar hur vi ser på, bemöter och tar oss an framtiden. Dessa faktorer påverkar i sin tur på 
vilka grunder vi göra våra val i likhet med våra framtidsplaner och tankar om familj, fritid och 
arbete.   

 Nauta, van Vianen, van der Heijden, van Dam och Willemsen (2009) förtydligar begreppet 
anställningsbarhet med hjälp av Finn, Guest och Forrier och Sels och beskriver det som ett 
begrepp med tre dimensioner. Det ekonomisk-sociala perspektivet handlar om förmågan att få 
och behålla ett arbete och på så sätt kunna försörja sig, det individuella perspektivet beskriver 
individens förmåga att anpassa sig till  det arbetsmarknaden kräver och det organisatoriska 
perspektivet pekar på företagens roll och hur de kan förbereda sina anställda på det som det 
aktuella arbetet kräver.  Anställningsbarhet och tro på den egna förmågan jämställs ibland och 
kan därför förväxlas. I sin artikel utreder Berntson, Näswall och Sverke (2008) begreppen och 
skiljer dem åt. Begreppet anställningsbarhet innefattar förmågan att få och behålla ett arbete 
och detta är baserat på bland annat utbildning, kunskaper och personlighet. Tro på den egna 
förmågan beskriver Berntson et al. (2008) snarare som en generell syn på den egna förmågan 
att lyckas med det man företar sig. 

Alla mål handlar dock inte om framtiden. Motivation för skolungdomar handlar, precis som 
för andra människor, om hur de rör sig mot sina mål, i nutid eller framtid.  Inre motivation 
handlar som tidigare beskrivits om individens intresse för ett ämne, gällande studiemotivation 
företrädelsevis skolämnen och/eller programinnehåll. Ett intresse kan också skapas av en viss 
situation och både personligt  intresse och intresse skapat av situationen ökar lärandet och 
prestationen (Hidi, 1990). Yttre motivation beskrivs ofta som något enbart negativt eftersom 
yttre belöningar såsom betyg och beröm anses ta fokus ifrån intresset för att lära sig om ämnet 
då eleven istället fokuserar på de yttre belöningarna (Covington & Müeller, 2001). Trots detta 
visar Covington och Müellers inledande intervjuer att skolungdomar inte bara lär sig för att få 
höga betyg eller andra yttre belöningar utan i stor utsträckning av intresse och konstaterar 
också att människan alltid motiveras av något slags belöning, oavsett om motivationen räknas 
som yttre eller inre. Motivation utan någon slags belöning att sträva efter existerar helt enkelt 
inte. 
   För en skolungdom kan de kortsiktiga målen innebära att trivas i skolan, att få gå i samma 
klass som kompisen och att ha roligt på dagarna. Att få en känsla av samhörighet kan vara ett 
viktigt mål (Maslow, 1968), både på kort och lång sikt, och detta kan också bidra till ökad 
prestation (Ryan, 2000). Baumeister och Leary (1995) konstaterar att mycket forskning gjort 
kring individers önskan om makt, om godkännande från andra och om prestation men menar 
att åtminstone maktönskningen kan ha att göra med en önskan om samhörighet och att tillhöra 
en grupp. 
    Också de flesta andra stegen i Maslows behovstrappa (1968); grundläggande fysiologiska 
behov, trygghet, uppskattning och självförverkligande kan appliceras på denna undersökning. 
Gymnasiestuderande  ungdomar  står  på  randen  till  att  bli  vuxna  och  att  klara  sig  själva 
gällande  försörjning  och  uppehälle  vilket  också  bör  kunna  stimulera  deras  val  angående 
utbildning och framtida arbete. 
    Målbilder gällande till exempel individens fortsatta studier och/eller framtida arbete är 
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långsiktiga mål som motiverar till val av olika slag. Att försöka se sig själv i framtiden och 
motiveras  till  sina  beslut  genom  att  handla  i  enlighet  med  denna  målbild  främjar 
möjligheterna att närma sig den önskade framtiden och att uppnå målet (Bandura, 2001).
     De  ungdomar  som  motiveras  av  långsiktiga  mål  funderar  också  över  sin  egen 
anställningsbarhet  och  denna  undersökning  fokuserar  på  det  ekonomisk-sociala  och  det 
individuella perspektiven på begreppet. 
    Arbetsmarknaden är föränderlig och förändringarna går i dagsläget betydligt fortare än 
förut  vilket  innebär  att  arbetande,  arbetssökande och studerande individer  måste  vara mer 
flexibla  nu  än  tidigare.  Det  är  inte  längre  bara  utbildningen  som  är  viktig  utan  även 
personlighetsdrag  såsom  anpassningsbarhet  då  anställningsformerna  i  stor  utsträckning 
innebär kortare projektarbeten via till exempel bemanningsföretag. Trots detta faktum, vilket 
skolungdomar enligt Worth (2002) är väl medvetna om, ser många ungdomar sig själva med 
fasta arbeten i framtiden och hela 75 procent av ungdomarna i Worths undersökning anser att 
utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att uppnå detta.
     Anställningsbarhet och tron på den egna förmågan är inte synonyma begrepp och enligt 
Berntson et al.s (2008)  undersökning påverkar en individs anställningsbarhet till synes tron 
på den egna förmågan men det gäller  inte omvänt och en hög tro på den egna förmågan 
behöver  alltså  inte  innebära  en  förhöjd  upplevd  anställningsbarhet.  Resultatet  av 
undersökningen  pekar  på  att  yngre  människor  generellt  sett  upplever  en  högre 
anställningsbarhet och tro på den egna förmågan än äldre individer och män upplever hög tro 
på de egna förmågan såväl som hög anställningsbarhet i högre utsträckning än kvinnor. Denna 
könsskillnad får också stöd av den undersökning om tron på den egna förmågan och förväntad 
framgång som gjorts av Watt, Morris, Shapka, Durik, Keating och Eccles (2012). 
   Individens tro på sin egen förmåga att utföra en uppgift påverkar hans eller hennes val och 
om han eller hon fortsätter försöka klara av en given uppgift även vid motgångar (Bandura, 
1986). Detta beskrivs även av Wessel, Ryan och Oswold (2008) som menar att individens 
känslomässiga  engagemang och intresse  för  ämnet  påverkar  hand eller  hennes  tro  på  sin 
förmåga.  En individ med högt  känslomässigt  engagemang för ett  ämne bör  således få en 
positiv upplevelse under sina studier vilket medför att de känner sig bekväma med att sätta 
upp långsiktiga mål  och detta  kan på sikt  mynna ut i  en karriär  inom området  (Conklin, 
Dahling & Garcia, 2013).

Enligt Gutman och Schoons (2012) undersökning finns det könsskillnader mellan både den 
egna tron på sin förmåga, andras tro på individens förmåga och på faktisk studiemotivation. 
Unga män har en högre tro på den egna förmågan än unga kvinnor men föräldrar tenderar ha 
högre  förväntningar  på  sina  döttrars  studieframgångar  än  på  sina  söners.  Unga  kvinnor 
uppvisar  också  enligt  undersökningen högre  studiemotivation,  bättre  studieresultat  och  en 
större säkerhet angående den egna framtiden än de unga männen. 
   Dessa faktorer verkar var för sig i vissa fall och simultant i andra fall. Människors mål 
påverkar kort sagt deras agerande. Detta gäller således även skolungdomar. Pintrich (2003) 
menar  att  den  forskning  som gjorts  om skolungdomars  motivation  i  klassrummet  främst 
handlar om just det, klassrummet, och inte om långsiktiga val och mål. Denna undersökning, 
som fokuserar på att utreda vilka faktorer som är av vikt för individens val gällande studier 
och skola samt de faktorer som kan tänkas ha inflytande över  individens studiemotivation har 
visst  fokus  på  deltagarnas  framtidssyn  och  utgår  ifrån  deras  subjektiva  syn  på  de  olika 
motivationskällorna. Den är därför intressant och möjliggör fortsatta studier, såväl kvalitativa 
som kvantitativa, inom området. Undersökningen knyter i viss mån an till ovanstående teorier 
inom området men mer specifikt inriktad forskning, som fokuserar på själva valen av skola 
och  gymnasieprogram samt  studiemotivation  som även behandlar  individernas  långsiktiga 
mål, verkar saknas. 
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Undersökningen utgår ifrån följande frågor:

1. Vad motiverar ungdomar till deras val av gymnasieprogram och gymnasieskola?
2. Vad motiverar skolungdomar i de dagliga gymnasiestudierna?

Metod 

Deltagare

Åttiotre gymnasiestuderande ungdomar i årskurs 1 (n = 10), årskurs 2 (n = 21) och årskurs 3 
(n = 52) på en liten kommunal gymnasieskola i en mindre stad i mellansverige medverkade i 
studien. Samtliga var gymnasiestuderande på heltid och studerade vid samma gymnasieskola. 
Deltagarna bestod av 41 män och 42 kvinnor i ålder 16-21 år (medelvärde = 17.8 år) som 
studerade olika program (varav 43 studieförberedande och 40 yrkesförberedande). Deltagande 
var frivilligt i undersökningen och ingen ersättning hade tillkommit. 

Material

Undersökningsledaren utformade en enkät med totalt 17 frågor för att undersöka vad som 
motiverade  deltagarna  till  deras  gymnasieval  och  förutom  svar  på  dessa  frågor  angav 
deltagarna  även kön,  årskurs,  vilket  program de gick samt antal  äldre  och yngre  syskon. 
Enkäten innehöll fem frågor med svarsalternativ och på dessa frågor fick deltagarna möjlighet 
att kommentera sina svar, sex skattningsfrågor  samt sex öppna frågor där deltagarna själva 
formulerade svaren.  Detta var för att  ge deltagarna frihet att  svara enligt eget huvud men 
samtidigt föreslå svarsalternativ för att påminna dem om eventuella faktorer som påverkat de 
val de gjort. Deltagarna fick möjlighet att använda flera svarsalternativ på alternativfrågorna 
om de fann det lämpligt för att på bästa sätt besvara frågan utifrån deras erfarenheter och 
tankar kring frågorna. Ett exempel på en fråga av det slaget var: ”Varför har du valt detta 
program?”  med  de  tillhörande  svarsalternativen  ”Jag  hade  hört  talas  om det  innan”  med 
följdfrågan ”Av vem?”, ”Någon jag känner skulle läsa samma program”, ”Någon jag känner 
hade läst programmet innan”, ”Jag är intresserad av programmets innehåll”, ”Programmet ger 
mig  en  bra  grund för  fortsatta  studier/arbete”,  ”Personer  i  min  omgivning  tyckte  det  var 
lämpligt för mig” med följdfrågan ”Vem?” samt ”Annat” där deltagarna hade möjlighet att 
utveckla sitt svar på tomma rader. Skattningsfrågorna innehöll sju skattningsalternativ där 1 
var mest positiv och 7 var minst positiv vilket illustreras av exemplet ”Känner du att du valt 
rätt skola?” där 1 var ”Ja, absolut” och 7 var ”Nej, inte alls”. De öppna frågorna var i fem av 
sex fall följdfrågor på tidigare ställda skattningsfrågor och gav deltagarna en möjlighet att 
motivera sina tidigare svar. Frågor som ”Varför/varför inte?” eller ”Om du känner att du valt 
fel  program,  vad  skulle  du  vilja  gå  istället?”  ställdes  då  för  att  utveckla  svar  på 
skattningsfrågor av typen ”Tror du att du får jobb efter gymnasiet?” och ”Känner du att du 
valt  rätt  skola?”. Den sjätte öppna frågan var ”Hur tror du att  ditt  liv ser ut  om 10 år?”. 
Frågorna  avsåg  täcka  yttre  och  inre  motivationskällor,  lång-  och  kortsiktiga  mål  samt 
deltagarnas tankar om huruvida de var anställningsbara efter avslutade gymnasiestudier och 
fokuserade på områdena nutid och framtid genom frågor om programval, skolval och framtida 



5

studier och yrken. 
    Två  deltagare  ställdes  två  muntliga  följdfrågor.  Följdfrågorna  bestod  enbart  av  att 
undersökningsledaren bad dem utveckla sina svar gällande  enkätfrågan om vad som skulle 
kunna öka deras motivation där de svarat att de ville läsa ”mindre onödiga kurser” genom att 
utreda vad de istället ville ägna sin tid åt. Frågorna, efter att ha förklarat av vilken anledning 
de ställdes, löd ”Vilka ämnen tycker ni är onödiga?” och ”Vad  skulle ni hellre lägga tiden 
på?”.

Procedur

Den kommunala gymnasieskolans rektor kontaktades personligen av undersökningsledaren 
och tillfrågades om skolans elevers medverkan i undersökningen. Han informerades om att 
eleverna i så fall skulle få fylla i en enkät om deras gymnasieval och vad som påverkat dessa 
och att undersökningen i så fall skulle göras klassvis, på lektionstid och ta ca femton minuter. 
Rektorn tackade ja till detta och de berörda lärarna kontaktades då även de personligen så att 
undersökningsledaren  kunde  göra  upp  med  respektive  lärare  om  lämpliga 
undersökningstillfällen.  Undersökningsledaren  och  lärarna  gjorde  upp  om  olika 
tillvägagångssätt  beroende  på  vad  som  passade  respektive  klass.  I  vissa  fall  delade 
undersökningsledaren själv ut enkäterna och i andra fall delade lärarna ut enkäter när tillfälle 
uppenbarade sig på lektionerna. 
    Eleverna informerades vid undersökningstillfällena både muntligt av undersökningsledaren 
och via bifogat missivbrev vid de tillfällen då undersökningsledaren var närvarande och i de 
andra fallen muntligt av respektive lärare samt genom bifogat missivbrev om studiens syfte, 
om att deras medverkan var frivillig och att det hade rätt att avbryta sitt deltagande när som 
helst, att undersökningen var en del av en C-uppsats och att rapporten den skulle mynna ut i 
skulle publiceras på Diva-portal. De informerades också om att deras svar skulle behandlas 
konfidentiellt  och  att  ingen alltså  skulle  kunna  koppla  deras  svar  till  dem som personer. 
Eftersom deltagarna var unga ville undersökningsledaren göra detta extra tydligt. Deltagarna 
erbjöds  läsa  den  färdiga  rapporten  innan  den  publicerades  och  fick  ta  del  av 
undersökningsledarens  kontaktuppgifter.  Vetenskapsrådets  (2002)  riktlinjer  är  därmed 
uppfyllda. Deltagarna informerades också om hur själva enkäten var uppbyggd, att de hade 
möjlighet att fylla i fler än ett svarsalternativ och att de gärna fick kommentera sina svar. 
    Efter att undersökningsdeltagarna tagit del av ovanstående information såväl muntligt som 
skriftligt  fyllde de i  enkäterna och dessa samlades sedan in av undersökningsledaren eller 
läraren.  När alla  enkäter  samlats  in  i  ett  klassrum tackade undersökningsledaren i  de fall 
denna var närvarande för deltagarnas medverkan och påminde dem om möjligheten att ta del 
av  rapporten om de ville.  Proceduren  med information  om undersökningen,  ifyllning och 
insamling av enkäter upprepades i respektive klassrum tills kvoten av enkäter var uppfylld. 
    Efter insamling och genomläsning av enkäterna valde undersökningsledaren att ställa två 
muntlig följdfrågor till två deltagare för att utreda vad de avsåg med sina svar på vissa frågor 
och  på  så  sätt  kunna  göra  en  bättre  databearbetning  och  sökte  därför  upp  deltagarna  i 
klassrummet där hon bad att få ställa ett par följdfrågor. De tillfrågade deltagarna följde med 
till ett grupprum där frågorna ställdes till dem båda samtidigt och sammanlagt tog detta cirka 
tre minuter. Undersökningsledaren antecknade deltagarnas muntliga svar och ingen inspelning 
gjordes. 
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Databearbetning

Deltagarna  delades  in  i  fyra  olika  grupper:  kvinna/yrkesförberedande  (n  =  20), 
kvinna/studieförberedande  (n  =  22),  man/yrkesförberedande  (n  =  20)  och 
man/studieförberedande (n  = 21) för att grupperna skulle kunna jämföras med avseende på 
olika  variabler.  Kvinnor  kunde  således  jämföras  med  män  angående  svarsfrekvenser 
oberoende av programval och programval kunde jämföras sinsemellan utan att ta hänsyn till 
variabeln  kön.  Grupperna  kunde  också  jämföras  var  för  sig.  Inom  gruppen 
män/yrkesförberedande  stack  lärlingsprogrammet  ut  med  extrema  resultat  angående  vissa 
frågor och dessa har därför behandlats och i vissa fall redovisats separat. 
    Protokollens kvalitativa delar, de öppna frågorna och de alternativfrågor där deltagarna 
kommenterat sina svarsalternativ, analyserades först enskilt enligt Graneheim och Lundmans 
(2004)  kvalitativa  innehållsanalys.  Meningsenheter  urskiljdes  ur  varje  protokoll  och 
sammanställdes genom ett induktivt tillvägagångssätt i datastyrda koder. Koderna samlades 
sedan under subteman och teman som gällde delar av, eller hela, materialet. Temat ” upplevd 
anställningsbarhet  hos  ungdomar”  framkom  till  exempel  genom  följande  steg:  koderna 
’erfarenhet/kunskap’,  ’har  jobb’,  ’hög  tro  på  den  egna  förmågan’ och  ’praktik/kontakter’ 
bildade  subtemat  ’omedelbar  anställningsbarhet’  som  sedan  tillsammans  med  subtemat 
’framtida anställningsbarhet’ (baserat  på koderna ’konjunkturen’,  ’läser  studieförberedande 
program’ och  ’ska  studera  vidare  först’)  bildade  temat  ’upplevd  anställningsbarhet  hos 
ungdomar’.  De teman som framkom genom svaren på de öppna frågorna var:  utveckling 
under  gymnasietiden,  specialisering,  multipla  motivatorer,  upplevd  anställningsbarhet  hos 
ungdomar  och  positiv  framtidssyn.  Svarsfrekvenser  angavs  på  alternativ-  och 
skattningsfrågorna i hela % och instämmandegraden är på en skala från 1 (instämmer helt) till 
7 (instämmer inte alls) och tolkningarna grundar sig på att 1-3 är en positiv inställning, 4 är 
neutral eller osäker och 5-7 är en negativ inställning. 
    Deltagarnas medelålder räknades ut med hjälp av klasslistor. De anteckningar som fanns 
ifrån intervju som kortfattat genomfördes med deltagare inom gruppen man/yrkesstuderande 
fördes in som kompletterande förklaring i resultatet. 

Resultat
 

En sammanfattning av deltagarnas svar på frågorna med svarsalternativ samt frågorna med 
instämmandegradsalternativ redovisas i Tabell 5 i Appendix. Observera att deltagarna kunnat 
ange flera svarsalternativ på vissa frågor. De fem ämnesområden som presenterats i Tabell 1; 
programval, skolval, motivation, framtidsplaner och anställningsbarhet, ger en översiktsbild 
över deltagarnas svar och beskrivs vidare nedan.

 Programval

 Drygt hälften av deltagarna, 59 %, i det totala materialet angav att de valt sitt program med 
anledning av att programmet gav dem en bra grund för fortsatta studier och/eller arbete. De 
kvinnliga deltagarna som studerade studieförberedande program angav detta till hela 91 %. 
Långsiktiga mål fungerade alltså som starka motivatorer för många deltagare.  Deltagarna 
angav  till  49  %  att  de  valt  program  drivna  av  en  inre  motivation  och  ett  intresse  för 
programmets  ämnen  och  detta  mönster  syntes  tydligast  hos  deltagare  som  studerade 
yrkesförberedande program, 58 %, ställt emot en svarsfrekvens på 35 % för de som studerade 
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studieförberedande program.
    Hela 80 % av deltagarna trivdes med det program de gick (Mdn = 2) och den enda grupp 
som avvek nämnvärt ifrån detta redan höga resultat var manliga lärlingsstuderande där 100 % 
av deltagarna (n=8) angav att de trivdes. Deltagarna ansåg i 71 % av fallen (Mdn = 2) att de 
valt rätt program (alla utom en av de manliga lärlingarna) men av de manliga yrkesstuderande 
svarade  bara  50  %  att  de  valt  rätt  (trots  att  lärlingarna  drog  upp  antalet  positiva  svar, 
författarens anmärkning). 

Utveckling under gymnasietiden.  De deltagare som valde att utveckla sina svar angående 
valen av gymnasieprogram angav att  de utvecklats under sin tid på gymnasiet  och koder, 
subteman och tema för detta anges nedan i Tabell 1. I vissa fall skedde denna utveckling i 
enlighet med valen vilket ledde till en stärkt tro på att valet varit rätt och resulterade då i att 
deltagarna angav att de trivdes, att de utvecklade sina intressen och att de hade fått/fortsatte 
att få en hög kompetens inom det givna området. De deltagare som utvecklats åt ett annat håll 
än sin valda inriktning, vilket främst gällde deltagare med yrkesinriktning, angav istället att de 
upptäckt nya talanger eller skaffat nya intressen och att de därför hellre hade läst ett annat 
program för att stimulera dessa. ”Jag har kommit på att jag gillar att baka mer och gör det 
jämt på fritiden så det vore kul att utbilda sig inom”. Ett fåtal studieinriktade deltagare angav 
att  de  ansåg  sig  mer  praktiska  än  teoretiska  och  trodde  de  skulle  trivts  bättre  på  ett 
yrkesförberedande  program men  de  studieinriktade  deltagarna  angav  i  störst  utsträckning 
bristande behörighet till  de högskoleprogram de ville gå som skäl till  deras missnöje med 
programvalen. 

Tabell 1
Koder, subteman och teman baserade på deltagarnas tankar om programvalen

Koder                  Subteman             Teman

●Ökad kompetens 
inom valt område
●Utvecklat intresset 
för området 
ytterligare
●Trivs med 
studierna

                

Utveckling i 
enlighet med 
det primära 
valet

●Nya 
intressen 
●Upptäckt nya 
talanger
●Mer praktiskt lagd
●Mer teoretiskt lagd

 

Utveckling i 
annan 
riktning än 
den primära

Utveckling 
under 
gymnasie-
tiden
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Skolval
 
Även gällande valet av skola var deltagarna överens om vissa faktorer men tyckte olika om 
andra.  Den  faktor  som  var  verkligt  utstickande  och  den  klart  avgörande  för  de  flesta 
deltagares skolval var att skolan låg nära hemmet. Hela 87 % angav denna faktor som utgör 
ett kortsiktigt mål. Den totala andelen av deltagarna som angav att de valt skola eftersom det 
program  de  ville  läsa  fanns  på  skolan  var  37  %  och  även  här  sticker  männen  på 
lärlingsprogrammet  ut  genom att  samtliga  i  gruppen,  alltså  100  %,  angav  denna  faktor. 
Deltagarna angav i 18 % av fallen vännernas skolval som motiv för de egna valen. Deltagarna 
trivdes i 65 % av fallen på skolan (Mdn = 3) och 70 % (Mdn = 3) ansåg att de valt rätt skola. 
Här  skiljde  sig  dock  svaren  kraftigt  åt  mellan  grupperna.  Hela  95  %  av  männen  men 
studieinriktning trivdes på skolan medan frekvensen hamnade på 50 % för de yrkesinriktade 
männen, 55 % för yrkesinriktade kvinnor samt 59 % för studieinriktade kvinnor. Frågan om 
skolvalet ändå var rätt besvarades positivt av 50 % av männen med yrkesinriktning och till 
mellan 73 och 80 % av de övriga grupperna. Många av de deltagare som tyckte de valt fel 
skola och som vidareutvecklat sina svar motiverade detta med en önskan om att vidga sina 
vyer och studera på en större ort.

Specialisering.  Yrkeslivet  kräver  ofta  att  människor  specialiserar  sig  inom  specifika 
områden.  För  gymnasiestuderande  ungdomar  på  yrkesinriktade  program  kommer 
specialiseringen  redan  på  gymnasienivå,  vid  16  års  ålder  och  deltagarnas  tankar  om sen 
respektive tidig specialisering anges i nedanstående tabell (Tabell 2). 

Tabell 2
Koder, subteman och teman baserade på deltagarnas tankar om programvalen

Koder                  Subteman             Teman

●Yrkesinriktade 
program
●Starkt intresse
●Rätt val

               Tidig 
specialisering

●Fel val

●Studie-
inriktning 
●Bredd på 
program
●Rätt val
●Fel val

 

Sen 
specialisering

Upplevd 
anställnings-
barhet hos 
ungdomar

De yrkesstuderande som var tveksamma till sitt val eller ansåg att de valt fel skola motiverade 
i många fall detta genom att berätta om mer specialiserade skolor med spetskompetens hos 
lärare  och  speciell  utrustning  som  de  trodde  hade  kunnat  utveckla  deras  intressen  och 
kompetens bättre än de kan på den nuvarande skolan. Det fanns också ett antal yrkesinriktade 
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deltagare som ansåg sig ha valt fel specialisering genom program och skola. Några deltagare 
med yrkesinriktning svarade att de hade blivit mer motiverade om de sluppit 'onödiga ämnen' 
och vid en kortare intervju med dessa deltagare för att följa upp denna fråga angav de att de 
skulle vilja läsa mer ämnesspecifika kurser för att utveckla sitt intresse och slippa studier i de 
allmänna ämnena (så som matematik, svenska, engelska med flera, författarens anmärkning) 
och alltså specialisera sig ännu mer.

  Specialiseringen  kommer  först  på  högskolenivå  för  de  som läser  studieförberedande 
program och med detta motiverar många av deltagarna sina skol- och programval. ”Jag vet 
inte  vad  jag  vill  bli  ännu  så  jag  valde  sam (samhällsvetenskapligt  program,  författarens 
anmärkning) för att det är brett och jag kan bli vad jag vill när jag väl har bestämt mig”.

Studiemotivation
   
Framtida studie- eller yrkesplaner var av svarsfrekvensen att döma, framtida studier 47 % och 
framtida yrkesplaner 54 %,  betydande faktorer för vad som motiverade deltagarna till deras 
studier.  De  yrkesstuderande  deltagarna  angav,  av  naturliga  skäl,  yrkesplaner  som viktiga 
motivatorer  i  70  %  av  fallen  och  framtida  studier  i  28  %  av  fallen.  Bland  de 
studieförberedande programstuderande var fallet närmast det motsatta. Deltagarna angav i 65 
%  av  fallen  framtida  studier  som  viktiga  motivatorer  men  40  %  i 
studieförberedandegrupperna nämnde även att de motiverades av framtida yrkesplaner.    En 
relativt stor andel av deltagarna angav att de motiverades av inre faktorer i form av intresse 
(33 %), utmaning (19 %) och personlig utveckling (17 %). De yttre faktorerna föräldrar och 
klasskamrater motiverade 24 % av deltagarna var.
    De faktorer deltagarna i störst utsträckning angav skulle kunna öka deras studiemotivation 
var yttre faktorer. Höjda betyg var en potentiell motivator för 48 % av deltagarna och 42 % 
angav positiv feedback från lärare som möjlig motivationskälla. Arton % av deltagarna skulle 
kunna bli mer motiverade om de kände en högre samhörighet med andra och 17 % att deras 
motivation skulle kunna öka om deras klasskamrater var mer studieintresserade.  Tjugofyra % 
av deltagarna angav även att skolmiljön skulle kunna öka deras studiemotivation.

Multipla motivatorer. Många av deltagarna angav flera faktorer som skulle kunna öka deras 
motivation och i en majoritet av fallen där betyg eller andra yttre motivatorer nämndes angavs 
även personlig utveckling,  eget intresse eller framtida planer. En deltagare skrev ”Det var 
många saker som spelade in” gällande valet av gymnasieprogram och detta verkar gälla även 
vid val av skola,  vad som motiverar i  det  dagliga arbetet  och vad som skulle kunna öka 
deltagarnas  studiemotivation  då  deltagarna  i  samtliga  fall  anger  fler  än  ett  alternativ  på 
alternativfrågorna. Subteman till temat ’Multipla motivatorer’ är således inre respektive yttre 
motivationskällor.

         
Framtidsplaner

Fyrtiofem % av den totala andelen undersökningsdeltagare angav att de planerade att studera 
vidare på högskolan i Sverige och 7 % kunde även tänka sig att studera vidare utomlands. Här 
skiljde  sig  resultatet  kraftigt  åt  mellan  grupperna.  Hela  77  %  av  deltagarna  med 
studieinriktning  avsåg  studera  vidare  på  högskola  och  20  %  av  deltagarna  inom  de 
yrkesinriktade  programmen hade  också  de fortsatta  studieplaner.   De deltagare  som hade 
yrkesinriktning och ville studera vidare angav en blandning av program för framtida studier, 
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från djursjukvårdare till ekonom, och några av dem motiverade sina tidigare svar om att de 
valt fel program genom att påpeka att de genom sina nuvarande program saknade behörighet 
för de önskade framtida studierna. 
    Den stora andel deltagare inom studieinriktade program som avsåg studera vidare stämde 
väl överens med andelen som angav faktorn framtida studier som den största motivatorn (65 
%).  Av de  29 deltagarna inom de studieförberedande grupperna som svarade  att  de hade 
framtida studieplaner angavs hela 20 olika program vilket visar på den bredd i kompetens och 
behörighet som många deltagare redan angett som motiv för sina programval. Av det totala 
antalet deltagare planerar 37 % att arbeta i Sverige 10 % att de vill arbeta utomlands. Denna 
tendens syns tydligast bland de yrkesstuderande deltagarna där hela 68 % vill arbeta antingen 
i Sverige (55 %) eller utomlands (13 %).    Tjugoen % av deltagarna angav att de ännu inte 
funderat  över  framtiden  och  denna  tendens  syntes  tydligast  bland  de  yngre 
undersökningsdeltagarna.  Nio  %  av  deltagarna  är  osäkra  på  sina   möjligheter  gällande 
fortsatta studier och arbete.    

Sextiofem % av de yrkesstuderande deltagarna trodde att deras nuvarande utbildning tog 
dem i rätt riktning för den framtid de tänkt sig, 25 % var osäkra och 10 % negativa (Mdn = 2). 
För att kunna svara på denna fråga krävdes det att deltagarna faktiskt funderat på sin framtid 
och hade sina planer ganska klara för sig men trots detta hade gruppen bara ett bortfall på 
frågan.  I  hela  88  %  av  fallen  trodde  de  deltagare  som studerade  på  studieförberedande 
program att den nuvarande utbildningen tog dem i riktning mot den framtid de tänkt sig. Även 
i denna grupp fanns ett bortfall.

Positiv framtidssyn. Deltagarna har en positiv framtidssyn där de anser sig vara på väg i rätt 
riktning för sitt tänkta liv och koder, subteman samt teman för detta redovisas nedan i Tabell 
3. De deltagare med studieinriktning som hade sin framtid utstakad framför sig förklarade 
detta med att de program de gick gav behörighet till de specifika utbildningar de tänkt studera 
vidare på och de deltagare som var osäkra på sin framtid men som ändå svarat positivt på 
frågan  angav  att  programmen  gav  en  bredd  som möjliggjorde  studier  inom nästan  vilka 
områden som helst och att de därför kände tillförsikt angående sina val.   Detta bekräftades 
även  när  deltagarna  resonerade  kring  hur  de  trodde  deras  liv  skulle  se  ut  om 10 år.  De 
studieinriktade programmens deltagare angav i något högre utsträckning än de yrkesinriktade 
deltagarna att de trodde de skulle ha arbete (studie: 54 %, yrke: 43 %) och familj (studie: 33 
%, yrke 28 %) eller att de skulle ha studerat färdigt (studie: 19 %) och endast ett fåtal svarade 
att de inte visste hur framtiden skulle te sig vilket visas av citat som ”Då har jag jobb, familj 
och bor i ett hus på landet” och ”Då har jag förhoppningsvis pluggat klart och har ett bra 
jobb”. Av de yrkesinriktade programmens deltagare svarade 33 % att de inte visste vad de 
trodde om framtiden vilket kan tyda på en avsaknad av målbilder och bild av ett framtida jag i 
såväl  jobbsammanhang  som privata  sammanhang  och  vilket  belyses  av  ett  flertal  ”Ingen 
aning”-citat.  De yrkesinriktade deltagarna hade på frågorna gällande program- och skolval 
berättat  om  sin  personliga  utveckling  under  gymnasietiden  och  att  de  i  viss  mån  bytt 
inriktning vilket kan förklara att de i lägre utsträckning än de studieinriktade deltagarna ansåg 
att deras utbildning tar dem i rätt riktning alternativt var osäkra på vilken riktning de täkt sig 
att livet skulle ha.
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Tabell 3
Koder, subteman och teman baserade på deltagarnas uttalanden om sin egen framtid
Koder                  Subteman             Teman

●Bestämda 
studieplaner
●Bestämda 
yrkesplaner
●Familjeplaner

               

Utstakad 
framtid

●Bra liv

●Osäkra 
studieplaner 
med  fokus  på 
programmens 
bredd  vilket 
ger 
möjligheter
●Ny inriktning 
på yrkesplaner
●Avsaknad av 
konkreta mål men 
med stark tro på 
framtiden 

 

Osäkra 
framtids-
planer

Positiv 
framtidssyn

 

Möjlighet till arbete 

Ordet 'anställningsbarhet' nämndes aldrig i undersökningen men frågan berördes genom att 
försöka reda ut om deltagarna trodde de skulle få arbete efter gymnasiet samt varför eller 
varför de inte ansåg det troligt. Resultaten visade att det även här skiljde en hel del mellan 
grupperna.  Femtioen  %  av  det  totala  antalet  deltagare  trodde  de  skulle  få  arbete  efter 
gymnasiet men mellan de olika grupperna var resultaten spridda. Av de deltagare som läste 
studieförberedande program trodde 36 % att de skulle få jobb, 32 % att de inte skulle få arbete 
och resten av deltagarna var neutrala eller osäkra (Mdn = 4) . I gruppen fanns dessutom två 
bortfall som motiverade sina uteblivna svar med att de skulle studera vidare efter gymnasiet 
och inte ämnade söka några arbeten förrän efter avslutade högskolestudier. Bland de deltagare 
som läste  yrkesförberedande program angav 65 % att  de trodde  de skulle  få  arbete  efter 
gymnasiet (Mdn = 3). 

Upplevd  anställningsbarhet  hos  ungdomar.  Deltagarnas  svar  har  tolkats  enligt 
nedanstående tabell (Tabell 4). De studieinriktade ungdomarna var mer negativt inställda till 
huruvida de var anställningsbara omedelbart efter gymnasiet. De negativa svaren motiverades 
med att det var svårt att få arbete och att deltagarna efter sina studieförberedande program inte 
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skulle ha kompetens för några specifika arbeten eftersom de förberetts för att studera vidare 
snarare än att arbeta. De deltagare som trodde de skulle få anställning berättade att de i några 
fall redan hade arbete och övriga uppvisade en stark tro på den egna förmågan genom att 
bland annat uttala ”Jag tror jag får jobb för att jag är bra” och ”Jag tror jag är en sån person 
man  vill  anställa”.  Några  deltagare  angav  att  de  trodde  de  skulle  kunna  få  arbete, 
företrädelsevis inom de områden de studerat på högskolan, efter avslutade högskolestudier 
och  ansåg  sig  alltså  anställningsbara  så  snart  de  skaffat  rätt  kompetens  för  den  tänkta 
uppgiften. De yrkesinriktade ungdomarna var mer positivt inställda till sin möjlighet att få 
arbete direkt efter gymnasiet och motiverade detta med att de under sin praktik fått kontakter, 
kompetens och kunskap som gjorde dem attraktiva på arbetsmarknaden. Vissa svarade att de 
dessutom redan hade arbete eller hade blivit lovade arbete på sina praktikplatser. 

Tabell 4
Koder,  subteman  och  teman  baserade  på  deltagarnas  uttalanden  om  sin  egen 
anställningsbarhet
Koder                  Subteman             Teman

●Erfarenhet/
kunskap
●Har jobb
●Hög tro på den 
egna förmågan

                Omedelbar 
anställnings-
barhet

●Praktik/kontakter

●Konjunk-
turen
●Läser  studie-
förberedande 
program
●Ska studera vidare 
först

 

Framtida 
anställnings-
barhet

Upplevd 
anställnings-
barhet hos 
ungdomar

Diskussion

Denna undersökning har som syfte att  främst  verka som en slags förundersökning för att 
utreda vad som kan vara intressant att forska vidare kring. Enkätfrågorna är utformade för att 
skrapa på ytan och för att få fram vad som kan tänkas motivera ungdomars gymnasieval och 
redovisas därför i form av hur stor andel som angett respektive alternativ för att få en viss 
uppfattning om vilka faktorer som kan tänkas vara betydelsefulla. De besvarar därför inte 
frågorna 'hur mycket' deltagarna motiveras eller varför just de faktorer som angetts är viktiga 
för deltagarna. För att få svar på dessa frågor krävs vidare forskning.

Deltagarna visade upp olika stark motivation gällande olika frågor men en övervägande del 
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tycktes ha en stark tro på framtiden och strävade efter att uppnå de personliga mål de satt upp 
oavsett  om dessa var uppsatta av taktiska skäl för att  möjliggöra välbetalda,  stimulerande 
arbeten eller för att stimulera ett intresse. 
   Deltagarna anger i hög utsträckning sina framtidsplaner i form av fortsatta studier eller 
arbete  som  ett  skäl  till  deras  val  av  gymnasieprogram.  Kvinnliga  deltagare  med 
studieinriktning anger detta skäl i  störst utsträckning av grupperna och detta motiveras av 
många  deltagare  med  att  de  program  de  läser,  samhällsvetenskapligt  program  eller 
naturvetenskapligt program, är breda och ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar 
vilket i sin tur kan ge ungdomarna möjlighet att ändra sina planer alternativt bestämma sig för 
vad de vill bli senare än vid valet av gymnasieprogram. Gymnasieprogrammen väljs vid 15-
16 års ålder och att redan då veta vad man vill göra med sitt liv kan vara svårt, i synnerhet om 
man inte har ett  utpräglat  intresse eller  en speciell  talang man vill  tillvarata och utveckla 
vilket i resultatet beskrivs under temat ’specialisering’. Detta resonemang stöds också av det 
faktum att fler deltagare med yrkesinriktning angett att de valt gymnasieprogram baserat på 
ett intresse än de med studieinriktning. Valet av studieförberedande program förefaller mer 
taktiskt än valet av yrkesförberedande program och detta kan antas bero på flera faktorer. Dels 
kan vissa av deltagarna som studerar högskoleförberedande program antas ha siktet inställt 
långt fram i livet, på en karriär med utvecklingsmöjligheter, familj och så vidare vilket också 
styrks av deras svar på frågan om hur de ser sitt liv om 10 år. De kan ha satt upp målbilder 
(Bandura, 2001) som de strävar efter att uppnå. Dels kan det bero på motsatsen, en osäkerhet 
om framtiden och vad den bär med sig, om vad deltagarna vill bli 'när de blir stora' samt vad 
de  har  för  möjligheter  och  breda  program ger  dem då  möjlighet  att  bestämma  slutgiltig 
inriktning senare än om de valt  ett  yrkesinriktat  program. Även denna anledning är  dock 
taktisk snarare än baserad på ett intresse. En hög andel män med studieinriktning angav att de 
på ett eller annat sätt blivit påverkade av andra när de valt sitt program. Detta tyder på att 
männen i den gruppen i lägre grad än kvinnorna varit mogna nog att göra valen självständigt 
utan har behövt stöd från andra människor. Resultaten stöds dock inte av den andra gruppen 
män.

 Många  deltagare  anger  också  intresse,  en  inre  motivator,  som  skäl  till 
gymnasieprogramvalen  och  detsamma  gäller  valet  av  skola.   Valet  av  gymnasieprogram 
baserat på intresse gäller i högst utsträckning de som studerar yrkesförberedande program 
vilket som sagt styrker resonemanget om att de ungdomar som har ett utpräglat intresse som 
de vill utveckla också lättare kan välja något som ger spetskompetens snarare än bredd redan 
vid ung ålder. Detta intresse bör kunna öka studiemotivationen, i alla fall för de ämnen som är 
specifika för intresset, eftersom målet för många med en yrkesutbildning är att få möjlighet att 
arbeta  med  något  som  verkligen  intresserar  dem.  Undersökningen  visar  dock  att  vissa 
deltagare  inte  klarar  av  att  uppbringa  intresse  för  de  allmänna  ämnena  vilket  dessvärre 
minskar  deras  möjligheter  till  goda  betyg  och  som följd  kan  medföra  att  de  inte  får  de 
anställningar de önskar. Strävan efter att uppnå ett mål handlar om att ta det onda med det 
goda (Eccles et al., 1983) och de individer som kämpar hårdast för att uppnå sina mål antas 
också vara de som skattar målet som mest attraktivt och värdefullt vilket dessa deltagare inte 
riktigt  lever  upp till.  Bandura (1986)  menar  dock att  olika individer  anser  att  olika höga 
prestationer  är  tillräckliga  för  att  de  ska  vara  nöjda  och  detta  kan  förklara  varför  några 
deltagare inte satt högre mål och/eller fokuserar mer även på de allmänna ämnena. 

Deltagarna angav att de utvecklats under gymnasietiden men de flesta av deltagarna var 
trots allt nöjda med sina programval. De deltagare inom yrkesförberedande program som var 
osäkra på huruvida de valt rätt angav att de utvecklat andra intressen under studietiden än de 
hade när de sökte till gymnasiet. Detta kan tyda på att valen baserade på intresse inte alltid är 
hållbara  i  och  med  att  intressen  med  tiden  utvecklas  och  ändras.  Denna risk  hade  redan 
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minimerats av de ungdomar som istället satsat på ett studieförberedande program då de enligt 
egen utsago kunde välja slutgiltig inriktning senare under studietiden.
   Nästan alla deltagare angav närhet till hemmet som en viktig faktor för valet av skola. Detta 
förefaller vara ett taktiskt val, oavsett om taktiken går ut på att få så mycket studietid som 
möjligt genom att slippa restid eller om det beror på bekvämlighet. Det kan också ha att göra 
med  en  önskan om en  känsla  av  samhörighet  (Maslow,  1968)  genom att  stanna  kvar  på 
hemorten där man vet att många av kamraterna kommer att befinna sig och kan i så fall enligt 
Ryan (2000) bidra till en ökad prestation på sikt. Detta gäller även de deltagare som angett 
kamrater som ett motiv till  skolvalet.  Är samhörighet anledningen till  valet kan det också 
kopplas samman med ovannämnda taktik om att få så mycket studietid som möjligt och antas 
vara ett  taktiskt  drag för  att  möjliggöra att  individen uppnår  sina uppsatta  mål  (Bandura, 
2001). 100 % av männen på lärlingsprogrammet angav att det program de ville läsa fanns på 
skolan var en viktig faktor för skolvalet. Skolan, som till viss del profilerat sig just genom sitt 
lärlingsprogram,  har  tydligen  lyckats  med  den  delen  av  sitt  gymnasieprogramutbud.   Att 
denna faktor  var  viktig för deltagarna tyder  på en inre motivation och ett  intresse för ett 
särskilt ämnesområde samt på långsiktiga mål i form av framtida studie- och yrkesplaner.
    Bara 50 % av männen med yrkesinriktning angav att de ansåg sig ha valt rätt skola. Detta 
kan möjligtvis förklaras genom att de yrkesstuderande männen också angav att  de ogärna 
läste  de  allmänna  ämnena  (till  exempel  svenska,  engelska,  matematik,  historia, 
samhällskunskap, författarens anmärkning) som lästes på plats i skolan utan hellre sysslade 
med de yrkesrelaterade ämnena, deras redan gjorda specialisering, som i hög utsträckning var 
förlagd till företag och andra platser.

Några deltagare uttrycker en önskan om att studera på andra orter, främst av orsaker som att 
staden deras  gymnasieskola  ligger  i  är  av det  mindre  slaget.  Detta  motsäger  till  viss  del 
resultaten som visar på att närheten till hemmet är viktig men kan eventuellt förklaras av att 
deltagarna helt enkelt önskade att de bodde, och således studerade, på en större ort. En annan 
möjlig förklaring kan vara att deltagarna när de valde, för ett till tre år sedan, tyckte närheten 
till hemmet var viktig men att de nu efter viss personlig utveckling vill vidga sina vyer.

 Deltagarna specialiserar sig alla inom sina respektive områden men detta sker vid olika 
tidpunkter  och  vid  olika  utbildningsskeden.  De deltagare  som studerar  yrkesförberedande 
program väljer inriktning för sitt framtida yrkesliv redan vid 15-16 års ålder medan de som 
läser  studieförberedande  gymnasieprogram  inte  behöver  välja  förrän  de  ska  börja  på 
högskolan, vid tidigast 18-19 års ålder. Denna tidiga respektive sena specialisering är på gott 
och  ont  och  de  ungdomar  som har  ett  genuint  intresse  verkar  anse  att  de  kunnat  välja 
inriktning  tidigt.  I  många  fall  anger  dock  dessa  deltagare  att  de  utvecklats  under 
gymnasiestudierna  vilket  i  vissa  fall  gjort  att  den  tidigare  bedömningen  och  valet  av 
gymnasieprogram visat  sig felaktiga.  Är valet rätt  bör det däremot kunna fungera som en 
viktig motivator då det av naturliga skäl är lättare att sätta upp målbilder för ett givet mål än 
för ett oklart dito.
     I  samtliga  fall  angav  deltagarna  multipla  motivationsfaktorer.  Deltagarna  anger  i 
undersökningen i högre grad yttre motivationsfaktorer än de anger inre dito. Detta kan bero på 
att  fler  av alternativen på frågorna gällande detta bestod av yttre faktorer än inre och att 
deltagarna ändå värderar inre faktorer lika högt som, eller högre än, yttre faktorer. Den inre 
faktor som dominerade var intresse och här var resultaten lika varandra i de olika grupperna. 
Eftersom tidigare  resonemang  tyder  på  att  intresset  är  av  stor  vikt  för  de  yrkesinriktade 
deltagarna och av mindre vikt för de studieinriktade deltagarna får här antas att Eccles et al.s 
(1983) teori om att målets värde måste vägas upp av de uppoffringar som krävs för att uppnå 
detta  och  att  intresset  kanske  ligger  långt  in  i  framtiden,  i  målet  att  få  till  exempel  ett 
stimulerande  arbete.  Sjutton  procent  av  deltagarna  angav  personlig  utveckling  och  19  % 
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angav utmaning som viktiga motivationskällor vilket stöder Locke et als. (1981) teori om att 
högt  uppsatta  mål  främjar  prestationen  i  många  fal,  här  på  grund  av  att  målen  höjer 
motivationen.  De studieinriktade  deltagarna  angav  av  naturliga  skäl  fortsatta  studier  som 
viktig  motivationskälla  och  de  yrkesinriktade  deltagarna  istället  framtida  yrkesplaner.  De 
målbilder  av sig  själva,  aktiva i  framtida arbete  och  privatliv,  deltagarna  satt  upp för  sig 
verkar vara starka motivatorer.
   De faktorer som angavs möjliggöra en ökad motivation var också de främst av yttre art men 
med ett flertal faktorer inblandade för de allra flesta. Ungefär hälften av deltagarna, 48 %, 
angav höjda betyg som en möjlig motivator men de förtydligade inte hur detta skulle gå till. 
Att  få  höga betyg kan naturligtvis vara en motivator men hur redan höjda betyg skulle öka 
deltagarnas motivation är oklart och kräver vidare undersökning. Fyrtiotvå % av deltagarna 
angav positiv feedback från lärare som en potentiell motivationshöjare och detta är möjligtvis 
lättare att förstå då feedback förhoppningsvis bidrar till ett beteende som främjar studierna 
vilket  leder  till  ännu  mer  feedback  där  ungdomarna  kan  se  sin  egen  utveckling.  Många 
deltagare som nämnde yttre faktorer som möjliga motivatorer angav också inre faktorer i form 
av till exempel  personlig utveckling. Detta motsäger Covington och Müellers (2001) initiala 
påstående om att yttre motivationsfaktorer motverkar inre dito och stöder deras senare teori 
baserat  på intervjuer om att  ungdomars studiemotivation kan bero på både inre  och yttre 
faktorer simultant. 
    Den övervägande delen av deltagare hade en klart positiv framtidssyn, oavsett inriktning 
och planer. Deltagarna som läste studieförberedande program planerade att studera vidare och 
antalet  högskoleprogram de  angav att  de  planerade  att  studera  vittnar  om att  bredden på 
programmen möjliggör studier inom de flesta områden, naturligtvis beroende på vilket av de 
studieförberedande programmen deltagarna valt.  Återigen tycks Banduras (2001) målbilder 
vara starka motivatorer. Detta gäller även för de deltagare som angav att de planerade att 
arbeta  efter  gymnasiet.  Sextioåtta  %  av  deltagarna  med  yrkesinriktning  vill  arbeta, 
företrädelsevis inom de områden deras nuvarande utbildning handlar om och ungefär lika stor 
andel, 65 %, tror att deras nuvarande utbildning för dem i rätt riktning för detta. Även de 
deltagare  som  studerade  studieförberedande  program  var  positiva  till  huruvida  deras 
utbildning förde dem närmare deras yrkesmässiga mål. Förklaringen till detta uppgavs vara 
bredden och den behörighet programmen gav vilket gjorde att även deltagare som var osäkra 
på hur de ville att framtiden skulle te sig ansåg att de genom sina nuvarande utbildningar 
skulle möjligheter att utveckla sina intressen och/eller uppnå de mål de så småningom satte 
upp för sig själva. Nio % av deltagarna är osäkra på vad de har för möjligheter vilket kan 
tolkas på flera sätt.  Antingen att de inte funderat över sin framtid och därför inte vet hur 
framtiden kan tänkas te sig eller för att de inte fått tillbörlig information och därför känner sig 
osäkra.  Osäkerheten  kan  alltså  vara  medveten  och  självvald  eller  bero  på  bristande 
information  från  yttre  källor  så  som studie-  och  yrkesvägledare,  högskolor,  arbetsplatser, 
lärare med flera. 
   De  deltagande  ungdomarnas  syn  på  sin  egen  anställningsbarhet  och  tro  på  den  egna 
förmågan behandlades separat men besvarades i huvudsak av frågor gällande deltagarnas syn 
på huruvida de skulle kunna få arbete direkt efter gymnasiet samt varför/varför de inte trodde 
det och på frågan om hur de trodde framtiden skulle te sig. I gruppen deltagare som studerade 
studieförberedande program trodde lika många att de var anställningsbara som de som inte 
trodde att de var det och detta förklarade de positivt inställda deltagarna med att de hade 
arbete alternativt att de helt enkelt tyckte de var ”personer man borde vilja anställa” och alltså 
uppvisade hög tro på den egna förmågan. De negativt inställda motiverade sina svar med att 
de inte hade kompetens för några specifika arbeten efter ett studieförberedande program och 
menade att det var svårt att få jobb. Denna syn på sin egen låga anställningsbarhet har enligt 
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Berntsson et al.s (2008) undersökning ingen påverkan på tron på den egna förmågan och att 
detta  stämmer kan vi,  för  ungdomarnas skull,  bara  hoppas  så  att  de lyckas  bra  med sina 
fortsatta studier och liv även om de stöter på motgångar (Bandura, 1986). De ungdomar som 
läste studieförberedande program uppvisade dock en högre syn på sin egen anställningsbarhet 
när frågan gällde 10 år framåt i tiden. De trodde då att de, efter vidareutbildning på olika 
högskolor, skulle ha arbeten och har alltså förstått vikten av kompetensutveckling, även om 
det  är  den  enda  faktor  som här  lyser  igenom.  Deltagarnas  inställning  handlar  främst  om 
kompetens och kompetensutveckling och de flesta deltagarna nämner inte andra faktorer som 
enligt Worth (2002) också är viktiga så som anpassningsförmåga vilket möjligtvis kan vara en 
nackdel för deras framtida anställningsbarhet. 
    De  deltagare  som  studerade  yrkesförberedande  program  ansåg  sig  i  många  fall 
anställningsbara direkt och angav till 65 % att de trodde de skulle få anställning direkt efter 
gymnasiet.  Detta  motiverades  genom  att  deltagarna  via  sina  praktikplatser  fått  mycket 
kontakter men också genom att de fått kunskaper och kompetens specifik för det område inom 
vilket de studerade och att  de därför ansåg sig anställningsbara. Deltagarnas kommentarer 
gällande  sin  stora  kompetens  och  specifika  kunskap  vittnar  om en  hög  tro  på  den  egna 
förmågan  som,  enligt  Berntsson  et  al.  (2008),  bör  kunna  öka  deras  anställningsbarhet. 
Yrkesstudenterna  verkar  ha  funderat  så  långt  som till  anställning  men huruvida  de  insett 
vikten  av  anpassningsförmåga  (Worth,  2002),  kompetensutveckling  och  vikten  av  rätt 
personlighet för att även kunna behålla jobbet är oklart och kräver vidare undersökning. 

Deltagarnas medelålder räknades ut med hjälp av födelsedata från de aktuella gruppernas 
klasslistor. Anledningen till detta var att undersökningsledaren avstod från att fråga deltagarna 
om deras  ålder  i  enkäten  då  åldersangivelsen  kunde ses  som ett  sätt  att  identifiera  vissa 
deltagare  som exempelvis  gått  om en  klass.  Åldern  angavs  i  hela  år  vilket  gav  en  viss 
snedvridning. En deltagare som var 17 år och nio månader räknades som 17,0 år och inte som 
17,75  vilket  vore  den  korrekta  åldern.  Detta  för  att  ge  liknande  omständigheter  som om 
deltagarna själva fått ange sin ålder. Standardavvikelse har inte räknats ut eftersom resultatet 
ändå inte är riktigt korrekt på grund av hela-årsangivelserna samt att undersökningsledaren 
angett antal deltagare i respektive årskurs och åldersspannet (16-21 år) vilket i sig bör kunna 
förtydliga frågan.  
    Reliabiliteten bör vara god då deltagarna inte ställts inför några etiskt känsliga frågor och 
därför inte bör ha känt ett behov av att svara 'rätt'. Deltagarna har också svarat på frågor under 
konfidentiella  former  och  deras  svar  har  behandlats  med  yttersta  försiktighet. 
Undersökningsledaren har själv  studerat  ett  studieförberedande program på gymnasiet  och 
senare, som vuxen, läst två yrkesutbildningar på gymnasienivå. Då undersökningsledaren nu 
studerar  på  lärarprogrammet  har  denna  också  undervisat  inom  samtliga  undersökta 
studieinriktningar  och  där  observerat  vissa  faktorer  som  legat  till  grund  för  denna 
undersökning. Undersökningsledarens förförståelse är således relativt stor vilket kan ses som 
både en fördel och en nackdel men denna har strävat efter att vara objektiv och att undvika att 
färga resultaten och tolkningarna på grund av tidigare erfarenheter men ändå använda den 
tidigare kunskapen för att konstruera frågor och se mönster, både väntade och oväntade, i 
resultaten.   
    Den externa validiteten är svår att uttala sig om men så länge generalisering enbart görs på 
den aktuella skolan eller  skolor som liknar denna i  avseende på storlek,  programinnehåll, 
storlek  på  stad,  och  liknande  omgivningar  med  blandad  miljö  i  form  av  bland  annat 
brukssamhällen och mindre byar och enbart basera på faktorer och inte frekvenser kan detta 
möjligtvis,  ur  ett  situationsperspektiv  (valen  av  skola  och  gymnasieprogram),  vara 
acceptabelt. Generaliseringar bör ej göras över tid då det uppsatsen behandlar är attityder. För 
att få en högre extern validitet hade kommunala skolor av olika storlek, i olika stora städer, 
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blandat med specialinriktade och allmäninriktade friskolor samt betydligt fler deltagare varit 
önskvärt. Om möjlighet funnits att intervjua fler deltagare för att följa upp resultat hade detta 
också bidragit till att klargöra och vissa frågor och fördjupa vissa svar.  
    Studien bör kunna användas som en förstudie för kommande undersökningar då den ger en 
uppfattning om för deltagarna viktiga faktorer gällande deras skol- och programval samt det 
som motiverade dem i de dagliga studierna. Den interna validiteten har påverkats av några 
enkätkonstruktionsmissar.  En  enkätfråga  med  svarsalternativ  började  på  en  sida  men  två 
alternativ hamnade vid utskriften på sidan efter och detta kan ha föranlett att några deltagare 
inte uppfattat att fler alternativ fanns. Samma sak hände med en öppen fråga där svarsraden 
hamnade på sidan efter själva frågan. Några öppna frågor hade troligtvis också vunnit på att 
ha svarsalternativ eftersom vissa deltagare (för enkelhetens skull?) bara svarat ”vet inte” eller 
hoppat över frågan och främst svarat på de frågor där svarsalternativ fanns. De frågor som 
gett deltagarna möjlighet att ange flera alternativ har besvarats utan inbördes ordning vilket 
gjort  att  de av undersökningsledaren tolkats  som mer  eller  mindre  viktiga baserat  på hur 
många  deltagare  som  angett  respektive  alternativ.  De  skattningsfrågor  som  ställts  har 
undersökningsledaren tolkat enligt nedan och att dessa tolkningar överensstämmer med det 
deltagarna avser är inte helt säkert i samtliga fall. De öppna frågorna har tolkats ordagrant och 
citeras i vissa fall i ovanstående text. 
    För att klargöra och utreda vissa frågor skulle vidare forskning inom vissa områden vara 
intressant.  Hur  deltagarna  menar  att  skolmiljön  skulle  kunna öka  deras  motivation  är  en 
möjlig forskningsfråga liksom huruvida gymnasieelever funderat över andra faktorer än bara 
kompetens  gällande  deras  anställningsbarhet.  En  uppföljning  på  denna  studie,  utförd  om 
förslagsvis 10 år,  vore också intressant för att  följa upp resultaten och se hur deltagarnas 
ambitioner och framtidsplaner dittills fallit ut. 
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Appendix

Tabell 5
Svarsfrekvenser  för  deltagarnas  val  och  motivatorer  på  enkätens  frågor  med  bundna  
svarsalternativ.
Frågeområden med 
svarsalternativ

Studieförberedande
gymnasieprogram

Yrkesförberedande
gymnasieprogram

Kvinna 
(n=22)

Man
(n=21)

Kvinna
(n=20)

Man
(n=20)

Programval¹
● Andras utsagor 6 (27%)  14 (67%) 7 (35%) 8 (40%)  

● Eget intresse 7 (32%)  8 (38%) 12 (60%) 11 (55%)

●  Framtida 
studier/jobb 
möjligheter

20 (91%) 13 (62%) 10 (50%) 6 (30%)  

Trivsel, program²

medianvärde 2.5 2

    

2 2.5

● Trivs

● Osäker

● Trivs ej

14 (64%)

3 (13%)

5 (23%)

18 (86%)

1 (5%)

2 (9%)

16 (80%)

3 (15%)

1 (5%)

18 (90%)

0 (0%)

2 (10%)

  Rätt programval²,

    medianvärde 3 2 2 2.5

● Ja

● Osäker

● Nej

16 (73%)

4 (18%)

2 (9%)

18 (86%)

1 (5%)

2 (9%)

14 (70%)

3 (15%)

3 (15%)

11 (55%)

6 (30%)

3 (15%)

Skolval¹
●Andras utsagor 5 (23%) 14 (67%) 5 (25%) 7 (35%)

●Närhet till hemmet 16 (73%) 20 (95%) 20 (100%) 16 (80%)   

●Eget intresse 5 (23%)  8 (38%) 6 (30%) 12 (60%)

Trivsel, skola²
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medianvärde 3 2 3 3.5

● Trivs

● Osäker

● Trivs ej

13 (59%)

5 (23%)

4 (18%)

20 (95%)

0 (0%)

1 (5%)

11 (55%)

5 (25%)

4 (20%)

10 (50%)

5 (25%)

5 (25%)

Rätt skolval²,

medianvärde 2.5 2 3

     

3.5

●   Ja

●  Osäker

●  Nej

16 (73%)

4 (18%)

2 (9%)

16 (76%)

1 (5%)

4 (19%)

16 (80%)

3 (15%)

1 (5%)

10 (50%)

4 (20%)

6 (30%)

Motivation¹
Yttre faktorer

●Klasskamrater

●Föräldrar

●Lärare/
skolpersonal

●Skolmiljö

Yttre faktorer som 
tros kunna öka 
studiemotivationen¹

●Bättre betyg

●Skolmiljö

●Klasskamrater

●Föräldrar

3 (14%)

4 (18%)

3 (14%)

2 (9%)

           

10 (45%)

1 (5%)

4 (18%)

1 (5%)

4 (19%)

4 (19%)

3 (14%)

0 (0%)

11 (52%)

4 (19%)

3 (14%)

2 (10%)

7 (35%)

7 (35%)

1 (5%)

0 (0%)

8 (40%)

9 (45%)

5 (25%)

1 (5%)

6 (30%)

5 (25%)

3 (15%)

1 (5%)

11 (55%)

6 (30%)

2 (10%)

0 (0%)
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●Lärare 12 (55%) 8 (38%) 10 (50%) 5 (25%)

Inre faktorer¹

●Intresse

●Utmaning

●Personlig 
utveckling

Inre faktorer som 
tros kunna öka 
studiemotivationen¹

●Personlig 
utveckling

●Större utmaningar

7 (32%)

2 (9%)

2 (9%)

7 (32%)

0 (0%)

    

8 (38%)

6 (29%)

6 (29%)

4 (19%)

2 (10%)

5 (25%)

4 (20%)

4 (20%)

6 (30%)

1 (5%)

7 (35%)

4 (20%)

2 (10%)

3 (15%)

6 (30%)

Framtidsplaner¹
●Högskolestudier 17 (77%) 16 (77%) 4 (20%) 4 (20%)

●Arbete 6 (27%) 5 (24%) 14 (70%) 10 (50%)

●Inga planer ännu 8 (36%) 4 (19%) 7 (35%) 8 (40%)

Den nuvarande 
utbildningen för 
deltagaren i rätt  
riktning för den 
tänkta framtiden,²

Medianvärde

●Ja

●Osäker

●Nej

       

2

19 (86%)

1 (5%)

2 (9%)

1.5

18 (86%)

2 (10%)

1 (5%)

3

13 (65%)

5 (25%)

2 (10%)

3

13 (65%)

5 (25%)

2 (10%)
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Möjlighet till  
arbete²

medianvärde

     

4 4 3 3

●Optimist 7 (32%) 8 (38%) 12 (60%) 14 (70%)

●Neutral 6 (27%) 7 (33%) 5 (25%) 3 (15%)

●Pessimist 7 (32%) 6 (29%) 3 (15%) 3 (15%)

¹ Alternativfråga där fler svar än ett är möjliga, siffrorna anger antalet gånger svarsalternativen blivit valda 
och hur stor andel dessa val utgör av antalet svarande deltagare.
² Skattningsfråga

    


