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Sammanfattning 

Ungdomar i dag har ett val med att fortsätta sin utbildning på gymnasieskola efter grundskolan i 

den inriktning eleven känner och tycker är av värde för dem själva och för sitt framtida yrke. 

Inriktningar på gymnasieskola är mångfaldiga, både yrkesinriktningar och teoretiska inriktningar 

finns som alternativ för elever att välja. 

Elever har olika orsaker varför de väljer en viss inriktning på gymnasieskola. De sociala 

påverkningarna kan vara orsaker eller ha en effekt på deras orsaker till val av inriktning. De 

sociala påverkningarna kan exempelvis vara familj, vänner eller yrkesvägledare, och inre faktorer 

hos eleven kan vara exempelvis ett behov av att följa upp sitt intresse. En praktisk inriktning ger 

elever möjligheter att studera till ett yrke som ger arbetsmöjligheter efter gymnasiestudierna. En 

teoretisk inriktning ger elever möjligheter till att studera vidare i fall eleven inte vet vilket yrke 

den vill studera till. Det finns olika orsaker till elevers val och motivation att studera på 

gymnasieskolan. Vad är det då för orsaker som får elever att välja en praktisk eller en teoretisk 

inriktning på gymnasieskola, samt vad är det som skapar eller lockar fram motivationen att 

studera till valt program?  

Ordet motivation används flitigt i skolans värld om elevers prestationer, intressen, värderingar, 

vilja och energi att studera. Forskningen för motivation har tagit fram många olika perspektiv på 

motivationsteorier som vinklar sig till både hur motivation finns eller skapas, vad motivation kan 

komma ifrån och varför motivation är ett centralt begrepp för både människor i utbildningssyfte 

och utveckling i allmänhet. Kan elevers orsaker och de påverkande faktorer ha med elevers 

motivation när elever befinner sig på sitt valda program? 

Detta arbete ger en inblick av sex elevers perspektiv till deras orsaker och motivation till sina 

studier på en praktisk och en teoretisk inriktning på gymnasieskola.  Litteraturstudien och den 

empirirska undersökningen gav mångfaldiga orsaker och faktorer som påverkar och har en 

effekt på elevers val till gymnasieskola. Informationen om elevers orsaker till vald inriktning kan 

ge en förklaring till varför eleven har valt som den har gjort, samt vad eleven bli motiverad av i 

sina studier. Det kan vara av värde för vuxna som ska motivera elever. Förståelse för elevers 

orsaker och motivation till studier kan vuxna hjälpa till med att locka fram elevers drivkraft, 

stärka deras motivation och ha en påverkan på elevers välbefinnande och utveckling.    

Jämförelsen mellan de två respektive programmen ger en förståelse för olika grupper av elevers 

behov, tanke- och kunskapsprocess och inblick på likheter och skillnader på orsakerna till valet 

och motivationen att gå på samhällsprogrammet och/ eller Hotell och restaurangprogrammet. 
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Summary 

Young people today have a choice to continue their education at secondary school after primary 

school in the direction the student feels and thinks is of value to themselves and to their future 

professions. Specializations in high school are manifold, both profession specializations and 

theoretical approaches are available as options for students to choose. 

Students have different reasons why they choose a particular focus on school. The social 

influences may cause or have an effect on their reasons for choice of direction. The social 

impacts may include family, friends or counselors, and internal factors of the student can be as 

specific needs of interest. A practical approach gives students opportunities to study for a 

profession that offers job opportunities after high school studies. A theoretical approach gives 

students opportunities to study further in case the student does not know what profession they 

want to study. There are various reasons for students' choice and motivation to study at 

secondary schools. What, then, for reasons that have students to choose a practical or a 

theoretical orientation, and what is it that creates or brings out the motivation to study for your 

program? 

The word motivation is widely used in the school on student achievement, interests, values, 

desire and energy to study. Research on motivation has produced many different perspectives 

on motivation theories angles to both the motivation is, or created, what motivation can come 

from and why motivation is a central concept for both people in the educational and 

development in general. Can student’s reasons and the influencing factors have with the 

students' motivation when students are on their chosen programs? 

This work gives an insight of the six students' perspective on their causes and motivation for 

their studies in a practical and a theoretical focus on school. Literature review and the empiric 

survey gave multiple causes and factors that influence and have an effect on students’ choice of 

secondary school. The information about students' reasons for the chosen approach can provide 

an explanation as to why the student has chosen as it has done, and what students get motivated 

by their studies. It may be useful for adults that will motivate students. Understanding of 

students' reasons and motivation for study, adults help to elicit students' momentum, strengthen 

their motivation and have an impact on pupils' wellbeing and development. 

The comparison between the two respective programs provide an understanding of different 

groups of pupils, thought and cognition and insight on the similarities and differences in the 

reasons for the choice and the motivation to go to the Society and / or hotel and restaurant 

program. 
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Abstract  

Elever har olika orsaker varför de väljer en viss inriktning på gymnasieskola. Det finns sociala 

faktorer som elevens familj eller inre faktorer som intressen som har en påverkan eller är orsaker 

till elevers val till gymnasieskola. Vad är det då för orsaker som får elever att välja en praktisk 

eller en teoretisk inriktning på gymnasieskola, samt vad är det som skapar eller lockar fram 

motivationen att studera till valt program?  

Ordet motivation används flitigt i skolans värld om elevers prestationer, intressen, värderingar, 

vilja och energi att studera. Kan elevers orsaker och de påverkande faktorer ha med elevers 

motivation till sina studier? 

Detta arbete ger en inblick av sex elevers perspektiv till deras orsaker och motivation till sina 

studier på en praktisk och en teoretisk inriktning på gymnasieskola. Informationen om elevers 

orsaker till vald inriktning kan ge en förklaring till varför eleven har valt som den har gjort, samt 

vad eleven bli motiverad av i sina studier. Det kan vara av värde för vuxna som ska motivera 

elever.  

Jämförelsen mellan de två respektive programmen ger en förståelse för olika grupper av elevers 

behov, tanke- och kunskapsprocess och inblick på likheter och skillnader på orsakerna till valet 

och motivationen att gå på samhällsprogrammet och/ eller Hotell och restaurangprogrammet. 

Nyckelord: (1) Elev (2) Motivation (3) Orsaker till val av inriktning (4) Gymnasieskola 
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Förord 

Detta är ett examensarbete för gymnasieskolans yrkesämnen, kurskod (2UV06L) 15 hp på 
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1. Introduktion 

Ungdomar i dag har ett val att fortsätta med sin utbildning på gymnasieskola efter 

grundskolan i den inriktning eleven känner och tycker är av värde för dem själva och 

för sitt framtida yrke. Alternativen av inriktningar på gymnasieskolan är mångfaldiga, 

både yrkesinriktningar och teoretiska inriktningar finns som alternativ. Elevens motiv 

och drift till valet av en inriktning påverkas både av sociala faktorer och individuella 

faktorer när gymnasievalet förekommer i årskurs nio. Eleven gör ett val till ett 

program som många andra elever gör, men det finns olika påverkningar, både yttre 

och inre som gör att elevers orsaker till deras val ser olika ut och motivationen blir 

individuell.   

Jag är gymnasielärarstudent i yrkesämnen från Linnéuniversitetet med inriktning mot 

hotell och restaurangprogrammet eller för det nya programmet Restaurang och 

livsmedel från den nya läroplanen Gy11. Detta examensarbete handlar om orsaker till 

elevers val av studieinriktning och deras motivation för den valda utbildningen. Ett 

första syfte med arbetet var att undersöka några gymnasielevers upplevda motiv och 

drivkrafter bakom vald av studieinriktning. De olika orsakerna till varför en elev väljer 

en viss inriktning kan vara elevens motiv eller påverka elevens motiv, dels till valet som 

eleven har gjort samt den motivation som finns eller skapas under elevens tid på 

gymnasieskolan. Som blivande yrkeslärare ser jag ett värde i att ha en bild av och 

förståelse för den enskilde elevens orsaker till val av studieprogram, och att som lärare 

kunna möta elevens individuella mål och intressen. Ett andra syfte med detta arbete 

var att undersöka om det finns skillnader mellan elever i två olika utbildningsprogram, 

vad gällande deras motivation att delta och att prestera i det utbildningsprogram som 

de har valt. Vetskapen av elevens orsaker till vald studieinriktning spelar en roll i 

elevens motivation att delta och prestera i klassrummet, de ger läraren fördelar att 

påverka och vara den yttre faktorn som kan motivera elevens drivkraft med sina 

studier.  

Detta arbete riktar sig till personer som är intresserade av elevperspektiv och vilka 

orsaker som kan påverka elevers val och motivation för gymnasiestudier. Arbetet kan 

förhoppningsvis ge gymnasielärare kunskap om motivation, orsaker till val av 

studieinriktning och varför elever har en viss attityd till sitt program och studier ur ett 

elevperspektiv.   
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2. Bakgrund 

Gymnasieskolan idag är ett frivilligt val som elever kan välja för vidare studier efter 

grundskolan. Valet till ett program på gymnasieskolan är beroende av elevens intresse, 

och vad eleven har för mål med sin utbildning. Andra orsaker till ett specifikt val av 

program kan exempelvis vara deras föräldrars påverkan, kompisars val eller att eleven 

väljer ett visst program för att de är osäkra på vad deras framtida mål är. Dessa är några 

av de faktorer som kan ha en orsak till elevers val av program på gymnasiet (Giota 

2001, Sjöberg 1997).  Giota (2001) har gjort en undersökning om effekter som kan 

bidra till elevers val till gymnasieskola samt effekter som finns i skolmiljön som kan ha 

påverkan på elevers motivation. Eleverna som deltog i just denna undersökning 

menade att deras studier var deras arbete, precis som deras föräldrar gick till deras 

arbete. En del av eleverna menade att det inte fanns något annat val som de kunde göra 

istället, än att studera på gymnasieskola. Eleverna menade att de skulle få en känsla av 

utanförskap i fall de inte studerade som de flesta av ungdomarna valde att göra, det är 

ett måste enligt vissa elever från Giotas (2001) undersökning.   

2.1Skolans påverkan på elevers studier och motivation 

Skolan har stor betydelse för elevers utveckling och skolan har en effekt på 

utvecklingen av elevers kognitiva förmåga, skolprestationer, sociala beteenden och 

känslor enligt Giota (2002). Giota (2002) menar att skolan skall hjälpa elever med deras 

kunskap och tankeutveckling som gynnar deras prestation och fostra elever till goda, 

förstående och empatiska samhällsmedborgare. Forskare har försökt att ta reda på 

varför vissa skolor har större påverkan på elever än andra skolor. 

Skoleffektivitetsforskningen har undersökt om en viss skolundervisning påverkar 

elevers motivation och utveckling. Analyser och mätningar skulle kunna visa skillnader 

ifrån skola till skola gällande elevers närvaro, olika attityder, agerande i klassrum som 

påverkar elevers utveckling inom olika områden (a.a. 2002). Vissa skolor har tagit 

hänsyn till elevers individuella differenser eller olikheter exempelvis elevers bakgrund, 

personlighet och socialisation, som har effekt på elevers utveckling. Giota (2002) menar 

att skolors egenskaper har effekt på elevers attityd till skolan. Dessa effekter kan ses ur 

ett psykologiskt perspektiv om vad lärare, skolan och samhället har för mål och hur 

elever uppfattar dessa mål. Vidare har elever mål, och möter de yttre målen från skolan, 

lärare och samhället med sina egna mål exempelvis studierna skall ge elever möjligheter 
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att utveckla sina fritidsintressen som att resa, efter utbildningen. Mötet mellan målen är 

beroende på målen i sig, den enskilda eleven och de resurser som finns runt om eleven. 

Dessa resurser tyder på en effektiv skola och karakteriseras enligt Edmond (1979, ref. i 

Giota 2002) som:  

1) starkt pedagogiskt ledarskap 

2) höga förväntningar vad gäller elevernas prestationer 

3) betoning på basfärdigheter 

4) ett tryggt och disciplinerat klimat 

5) kontinuerlig utvärdering av elevernas framgång.   

Enligt Giota (2002) finns det en mängd empiriska undersökningar som visar en klar 

koppling mellan elevers motivation att lära sig i skolan och deras kognitiva 

engagemang i skolarbete och skolprestationer. Empiriska studier visar också att elevers 

motivation att lära sig i skolan har betydelse för utbildnings- och yrkesval samt 

framtida sysselsättning inom arbetsmarknaden (a.a. 2002).  

Negativa effekter som kan förekomma i skolan är att elever känner sig mindre värda, 

misslyckade och värdelösa, detta kan leda till negativa följder som fysisk ohälsa och 

misstro om att lyckas i framtiden. Cirka en tredjedel av barn som går de sista åren i 

grundskolan tycker att innehållet i deras utbildning är ointressant eller oviktigt. Dessa 

ungdomar saknade motivation och vilja att utvecklas i högre utsträckning än andra 

elever. Strävan efter att ha fritidsintressen, eller att studera vidare på universitet 

saknades. Eleverna i undersökningen tyckte att det var mer meningsfullt och en 

trygghet att söka sig till ett mindre självständigt arbete exempelvis yrken och 

arbetspositioner som leds av andra, än att studera vidare(Giota 2002). 

2.2 Elevers attityd till skola och studier 

Skolverket utför undersökningar om elevers attityder till skolan vart tredje år och den 

senaste undersökningen gjordes under 2009 och publicerades 2010. I denna rapport 

finns ett kapitel om elevers val till gymnasieskola, och det handlar om att ta reda på av 

vilka orsaker eleven valde det program som eleven gick på och vilka faktorer eller 

orsaker som ligger bakom valet. Enligt Skolverkets rapport (2010) är det samspelet 

mellan kamrater, föräldrar samt yrkesvägledare som är de yttre orsakerna till elevers 

programval. I Giotas (2001) undersökning kan man tydligt se att eleverna uttrycker sig 
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på olika sätt; exempelvis att det är ett måste att gå vidare till gymnasieskolan efter 

grundskolan. Eleverna menar även att det är ett måste att ha en utbildning för att 

kunna möta arbetsmarknaden och kunna konkurrera med andra om det arbete eleven 

söker sig till. Rapporten från Skolverket (2010) nämner också att det finns andra 

aspekter än bara yttre social påverkan. Det är elevens intressen och mål med sitt 

framtida yrke som spelar en roll för elevers val av gymnasieskola och det program 

eleven väljer. Den skola eleven väljer kan ha en effekt på elevens vidare drift genom 

sin utbildning. Vidare visar undersökningen att fler elever på studieinriktade program 

(59 %) än de som går på yrkesförberedande program (50 %) funderar på att studera 

efter gymnasiet. Det var ca 75 % av eleverna som deltog i Skolverkets (2010) 

undersökning som trodde att man måste läsa vidare för att kunna nå det yrke de sökte 

sig till. Den största andelen som trodde detta är de elever som gick på de 

studieinriktade programmen.    

2.3 Elevers intresse för studier 

En annan undersökning som skolverket har gjort handlar om elevers självförtroende 

och skolans vardag (2003), som koncentrerade sig på information, kommunikation, 

lust att lära och tid för lärande. Även här så gjordes en enkätundersökning som 

undersökte elevers intresse för skolarbete. Resultatet visade att 43 % av eleverna som 

deltog tyckte att skolarbeten var intressanta, 49 % tyckte att det var roligt att lära sig 

olika saker i skolan. I samma undersökning så görs en definition på vad som menas 

med begreppet intresse: ”Intresse motsvarar inre motivation, alltså den självdrivna 

lusten att göra saker, i motsats till yttre motivation, som innebär att man gör något för 

att andra belönar det. Faktorns värde handlar om det senare – övertygelsen om att 

man kommer att bli belönad i framtiden om man satsar nu. Det framtida värdet av 

skolan täcker inte helt begreppet yttre motivation. Till det senare hör också att bli 

motiverad av kortsiktiga belöningar från andra. Den sociala prestige, som följer med 

att lyckas, värdesätts mera än själva lärandet och behärskandet av något i sig, vilket 

istället hör till den inre motivationens kännetecken. Både den inre och den yttre 

motivationen är starka drivkrafter, men den yttre är mera utsatt om man inte lyckas 

prestera som förväntat” (Skolverket 2003:54).  

Definitionen beskriver att den som har en inre motivation lyckas bättre efter ett 

misslyckande jämfört med den människa som drivs av yttre motivation kan uppleva 

misslyckande som ett socialt nederlag, som kan leda till sämre självvärdering, enligt 
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Skolverket (2003). Kombinationen av inre och yttre motivation är något som skall 

gynnas och samspela för bästa resultat för människans drivkraft. Vidare skriver 

Skolverket (2003) att uthållighet är som bensin till både inre och yttre motivation och 

har starka samband med intresse och värderingar. Giota (2002) trycker också på 

motivation ur ett interaktionistiskt elevperspektiv, att vuxna frågar elever för lite om 

hur de uppfattar skolan och skolans målsättning, vad elever har för syften med att 

tillägna sig kunskaper, färdigheter och kompetens som de vuxna tycker är viktiga för 

elever. Det är viktigt att hitta en balans mellan elevers målsättningar och skolans 

målsättning genom att gynna elevernas motivation och syfte att lära sig, skriver Giota 

(2002). Bästa målsättningarna för elever är beroende på många faktorer. Genom att 

inte ta hänsyn till elevers syfte att lära sig, kan elevens motivation till lärande 

försämras. Elevers uppfattningar av olika situationer i skolan kan påverka vilken 

motivation de kommer att utveckla till lärandet. Vuxna ställer ständiga krav på elever 

och dessa kan ha både positiva och negativa effekter på elevers egna krav och 

självförverkliganden. Genom att vuxna försöker se ur ett elevperspektiv och försöker 

förstå hur deras verklighet och inre värld ser ut, kan det gynna en förståelse för de krav 

som ställs på elever (a.a.).  

2.4 Elevens uppfattning av sin förmåga, självbild och 

självkänsla  

Giota (2002) skriver att elever ofta underskattar sina förmågor och att det resulterar till 

att motiveringen till att söka sig till lite svårare uppgifter eller aktiviteter uteblir. I dessa 

fall måste vuxna försöka motivera och visa de motiv som ligger bakom processen att 

agera i en uppgift, samt hjälpa eleverna med sin tro på förmågorna de har.  Elevers 

svaga tro på sig själva i kombination med ett misslyckande kan ge negativa 

konsekvenser som lägre självförtroende och förlust av motivation att gå vidare eller att 

försöka. För att eleverna skall få hjälp med självförverkligande, utveckling i studierna 

och motivation behöver utomstående människor, exempelvis lärare, ta hänsyn till hela 

individens bakgrund, resurser och personlighet.  De olika personliga faktorer som 

Giota (2002) tycker är viktiga hos eleven är: elevens mål, föreställningar om sig själv 

som elev och ungdom, kapacitet upplevelse/ kompetensupplevelse, och känslor. 

Dessa faktorer kan ge förståelse för varför elever agerar och värderar på de sätt som de 

gör, värderingarna hänger ihop med vilka mål eleven sätter upp eller strävar efter. 
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En annan effekt som påverkar hur motivation och utveckling ser ut hos elever kan 

vara läraren. Läraren kan ha en stor effekt på hur eleven upplever sig själv och hur 

elevens motivation ser ut. En lärares förväntningar exempelvis som inte möter elevens 

förmåga eller förutsättningar kan påverka elevens självuppfattning och presentationer, 

detta kan i sin tur påverka andra skolämnen negativt. Hur skoluppgifter och aktiviteter 

är utformade har också en avgörande roll på hur elevernas motivation påverkas, detta 

kopplas till Skolverkets rapport (2003) om elevers intressen och värderingar. Elever 

måste finna ett visst värde för sitt lärande och sin utveckling i skoluppgifterna för att 

få vidare motivation att göra dem. Elevers intresse och vilja att starta och slutföra en 

uppgift för att nå sina mål är kopplat till olika motivationsteorier:  

2.5 Vad är då motivation? 

Ordet motivation kommer från det latinska ordet ”movere” som betyder ”att röra sig” 

(Jenner 2004). Denna ”rörelse” mot ett mål måste ha ett visst värde som skapar en 

mening för individen. Ordet används flitigt i skolans värld om elevers prestationer, 

intressen, värderingar, vilja och energi att studera. Ahl (2004) tittar närmre på ordets 

olika benämningar som exempelvis motiv, motivation, motivering, att motivera: (1) Att 

någon har ett motiv kan relateras till ett mål eller till ett resultat. (2) Motivation är 

någon man kan ha eller kan skaffa sig med syfte att nå ett mål. (3) Motivering till att 

agera kan kopplas exempelvis till den enskilda människan, ett mål, ett syfte eller en 

framgång beroende på situation och/eller handling, man motiverar helt enkelt sitt 

agerande eller icke agerande. (4) Att motivera någon innebär att en människa ser ett 

värde i det som en annan människa kan handla efter. För att få en översikt av det 

komplexa motivationsbegreppet redovisar jag några av de olika teorierna i följande 

avsnitt.   

2.5.1 Inre och yttre motivation 

En vanlig uppdelning av motivationsbegreppet är att skilja mellan inre och yttre 

motivation. Giota (2002) menar att teorin om den inre motivationen är kopplat till ”att 

göra något”, och att resultatet skapar en viss glädje, stolthet, självförverkligande eller 

känsla av välbefinnande hos människan. Det kan tolkas som en inre belöning av 

känslor av att nå ett resultat. Det är inom människan den inre motivationen befinner 

sig eller skapas. Giota (2002) menar att denna motivation och belöning är en bättre 
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slags motivation för alla elever, oavsett om de är starka eller svaga som individer. 

Imsen (2006:460) skriver att ”Grunden för all motivation är ”känslor”. Upplevelsen av 

positiva känslor kan förhöja människan och styrka hennes tro på sig själv och sina 

förmågor. Giota (2002) menar att känslan av stolthet med sina presentationer kan vara 

viktigare än att lyckas i skolan. Om inte känslan av stolthet, glädje eller 

självförverkligande förekommer hos människan kan inte självbilden stärkas och 

negativa känslor som rädsla och syn på sig själv blir svagare. Vidare kan effekten av 

detta bli att viljan att agera försämras då tron på den egna förmågan saknas. Basch 

(1988, ref. i Sonnby, Borgström, 2005) tar upp: understanding psychotherapy, som 

innebär att det är känslor som ger våra liv mening och ger oss upplevelsen att våra 

tankar och handlingar är viktiga och angelägna. Det är kvaliteten och styrkan på våra 

emotioner (känslor), som ger den motivation eller den motiverande kraften i våra 

liv(a.a.). Då är det samspelet mellan människans tankar, känslor, behov och motiv som 

resulterar i motivation, menar Imsen (2006).  

Yttre motivation kan ses som yttre faktorer, exempelvis andra människors 

förväntningar som kan ha inverkan på elever. Ur ett elevperspektiv så kan betyg eller 

bedömning exempel på yttre motivation, som får eleverna att sträva framåt och göra 

det som resulterar till ett bra betyg. Ahl (2004) skriver att yttre motivation kommer 

från omvärlden, och det är mest högpresterande elever som har nytta av denna sorts 

motivation. Dessa två motivationsteorier förekommer oftast i en kombination, 

eftersom målet med att arbeta och tjäna pengar kan vara att skapa glädje och 

självförverkligande hos den enskilda människan. Skolverket (2003) trycker på att 

kombinationen av inre och yttre motivation skall användas och att det gynnar den 

enskilda eleven. 

2.5.2 Historiska tolkningar av motivation  

Jenner (2004) beskriver de historiska tolkningarna av motivation. I hedonismen 

innebar motivation att människan strävade efter njutning och välbefinnande och att 

undvika smärta och obehag. Denna filosofi har integrerats i både psykologin och 

pedagogiken med tiden. Bristen i denna historiska teori som Jenner (2004) beskriver är 

att det finns människor som njuter av att inte njuta, eller njuter av smärta. Imsen 

(2006) menar att det är grundläggande för människor att sträva framåt eller söka sig 

mot ett visst mål, och speglar också de olika behovsteorierna som ryms inom 

begreppet motivation: Jenner (2004) refererar till teoretiker som William James, 
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William McDougall och Sigmund Freud, som beskrev sina tankar och teorier om 

människans inbyggda instinkter. Från dessa författare refererar Jenner (2004) till att 

individer är utrustade med instinkter eller drifter som ligger bakom olika beteenden. 

Instinkt ligger i människans anlag, en medfödd benägenhet som leder till att 

människan beter sig på ett bestämt sätt, och dessa drifter är antingen mekaniska eller 

ändamålsenliga. Med ändamålsenliga menas att drifterna är målsökande. Sigmund 

Freud som Jenner (2004) refererar till, menar att människans medfödda drift har en 

källa, ett mål, ett objekt och en styrka. Driftens resultat är att uppnå målet och källan 

av målet är ett behov som måste tillfredsställas. Objektet är medlen som människan 

måste ta till för att nå ett mål, och styrkan i driften är beroende på hur starkt 

människans behov av att uppnå målet är (Jenner, 2004). 

2.5.3 Drivkraftteorier 

Enligt Jenner (2004) fortsatte Sigmund Freud sin forskning om människans drifter, 

som vidareutvecklades till drivkraftsteorin. Drivkraften hos människan är kraften att 

driva sig själv framåt beroende på ansträngning. Denna drivkraft kan till en viss del 

vara medfödd, men kan även läras in under tid beroende på erfarenheter. En annan 

aspekt i drivkraftsteorin var att människans förväntan av det mål som var utsatt 

påverkar viljan och drivkraften hos individen. Giota (2002) skriver att det finns en 

medfödd drivkraft som innebär att människan instinktivt försöker uppnå ett mål. 

Giota (2002) menar då att det är skillnad på denna instinktiva motivation och att målet 

i sig skapar drivkraften, ett instinktivt val baseras exempelvis oftare på känslor, medan 

ett val baserat på målet i sig snarare baseras på analys av erfarenheter av misslyckande 

och framgång.  

2.5.3 Kognitiv teori 

Inom den Kognitiva teorin förklaras mänskligt beteende och de psykologiska 

drivkrafterna. Begreppet kognition beskriver tankar och kunskapsprocesser hos 

människor, och tankar, förväntningar och aningar är de viktigaste styrfaktorerna i 

mänskligt beteende (Jenner, 2004). Människan motiveras genom ett målorienterat och 

medvetet beteende eller avsikter som människan själv bestämmer. Val av mål eller en 

önskan av att nå ett mål är några av de många faktorer som spelar roll, exempelvis kan 

faktorerna vara tidigare erfarenheter, förmåga, nivå av självförtroende och/eller sociala 

resurser. Valet av ett visst mål är beroende på vinst och förlust under processen och i 
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slutändan. En enkel förklaring är att värdet av målet måste väga mer än förlusterna 

samt sannolikheten att misslyckas. Imsen (2006) trycker på att målet hänger ihop med 

människans värdering av att nå målet.  

Valet av att agera eller att inte agera mot ett mål 

             våg 

 

 

             Målets värde 

                                          Sannolikheten av misslyckande – Förlust   

                   av: Malou Werner från beskrivning av (Jenner 2004:40) 

Jenner (2004) skriver att motivation kan vara en inre faktor som sätter igång 

människans beteende och handlande inifrån. Med tankarna utvecklas mål som skapar 

agerande och det är drivkraftens bensin. Vidare kan målet i sig styra människans 

beteende, drivkraft och agerande för att kunna nå det eftersträvade målet. En annan 

aspekt som Jenner (2004) trycker på gällande människans drivkraft och mål, är att 

dessa är sammanhängande med människans självförtroende. Hur högt eller svagt 

självförtroendet är påverkar vilka mål en person söker sig mot, en person med högt 

självförtroende är beredd att ta högre risker än en person med svagare självförtroende. 

Psykologen Qiestad (ref. i Jenner, 2004) menade att graden av självtillit är det som ger 

motivation, detta kan tolkas som att tron på sig själv skapar rörelse framåt. Förutom 

självförtroende, kan även människor runt den enskilda individen påverka människans 

motivation genom att styrka/försvaga hennes eller hans självbild.  

2.5.4 Teorier om individ och sociala faktorer för motivation 

Jenner (2004) skriver att motivationen även påverkas av individfaktorer och sociala 

faktorer. Med individfaktorer menas: personlighetsdrag, värderingar, erfarenheter, 

arvsanlag och tankesätt. Sociala faktorer menas med: relationer och roller, andras 

förväntningar eller värderingar, organisationsförhållanden och socialisationsbakgrund. 

Jenner (2004) trycker också på att det finns tre faktorer som påverkar mer än annat i 

motivationen. Det första är (1) målet som ligger inom individens ram och verkar 

möjligt att uppnå, resultatets värde och sannolikheten att misslyckas. Det andra är (2) 

avståndet till målet som avgör om känslan av misslyckande finns eller inte. Tredje är 
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(3) problem eller konflikter: - ”varför ens försöka” eller bagatellisera problemen 

genom att bryta ner målet till små mål. Dessa faktorer anser Jenner (2004) att en 

pedagog kan använda sig av i sin didaktik, och nämner även att: visa att verkligheten 

överskattas, dvs. sänka målen, visa att möjligheterna att lyckas underskattas: dvs. höja 

målen och hur högt ribban skall ligga när målsättning görs. Skapandet av realistiska 

mål har inget med ambitionsnivån eller viljan från eleven att göra, utan har snarare att 

göra med att försöka undvika misslyckanden. Misslyckande kan bli till en slags 

försvarsmekanism som gör att eleven inte kommer våga misslyckas igen eller försöka 

igen på samma aktivitet. För att en individ skall få hjälp med att sätta upp delmål samt 

vara delaktig i processen till målet, måste utomstående ge trygghet som behövs för att 

våga vilja att gå framåt och motivera individen. Ett första delmål i processen är viljan 

att gå framåt. Skapande av delmål är beroende på slutmål, situation, individen och 

andra yttre faktorer (Jenner, 2004).  

2.5.5 Intresse, Mål och värde för motivation 

Sjöberg (1997) skriver om studieintresse och en intresserad elev lär sig något, och en 

ointresserad elev får inte ut så mycket av sina studier även om man använder sig av de 

moderna pedagogiska metoderna. En intresserad elev kan självständigt arbeta och ta 

ansvar för sina studier. Med intresse så menas det att eleven befinner sig i ett 

emotionellt tillstånd av lust, passion och stärkt uppmärksamhet, som allmänt uppfattas 

som att människan mår bra av, och presterar bra när man håller på med något som 

man är intresserad av (a.a.). Wigfield, A & Cambria, J (2009) skriver om värde, mål och 

intresse i förhållande till motivation, och att det uppsatta målet måste kunna möta 

människans behov och värderingar, exempelvis att lärare skapar uppgifter och 

aktiviteter som eleven kan relatera till. Kan ett intresse för målet väckas inom eleven 

kan den se en viss vinst och värde i att engagera sig. Det finns ett värde för läraren att 

ha information om elevers mål, intresse, fritidssysselsättningar, värderingar för att 

kunna fånga elevernas olikheter (a.a.). 

2.5.6 Människans ”natur” för motivation 

Ahl (2004) kategoriserar upp olika människor som har en viss ”natur” i sitt beteende 

som resulterar till hur deras motivation ser ut. Detta kan relateras till vad Jenner (2004) 

beskrev om att det finns individuella och sociala faktorer som spelar roll i valet av mål 

och människans motivation (a.a.). (1) Den sociala människan har en benägenhet att se 
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att den sociala vinsten är av mer värde än den individuella. Den sociala människan 

påverkas av socialisationen, normer och grupptillhörighet som i sin tur påverkar 

människans värde och motivation. (2) Den fysiska människan drivs av instinkter och 

dens beteende orsakas av känslor associerade till drivkrafter som styrs av primära 

behov. Detta är kopplat till drift- och instinktteorin. (3) Den läraktiga människan 

utvecklas genom att nå en viss belöning av inre och eller yttre faktorer exempelvis 

glädje, egna förmågor, bra betyg eller pengar. (4) Den kunskapande människan är den 

människan som strävar efter kunskap om omvärlden och sig själv. (5) Den 

behovsstyrda människan drivs av att förverkliga sig själv och att utveckla en positiv 

självbild. När ett specifikt behov är uppfyllt och tillfredställt försvinner motivationen 

tillfälligt, för att komma tillbaks när ett nytt behov upptäcks. Motivet för lärande 

kommer inifrån, ett inre behov av att utvecklas som människa. (6) Den 

prestationsinriktade människan drivs av att processen till målet är mer värt än målet i 

sig för att testa och utmana sina förmågor. Att kategorisera människor på detta sätt är 

en del av såkallad attribution theory, som innebär att kunna se vad som är orsaker till 

ett visst beteende hos människor (Ahl, 2004).  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är dels att undersöka några gymnasielevers upplevda 

motiv och drivkrafter bakom val av studieinriktning, och dels att undersöka om det 

finns skillnader mellan elever i olika utbildningsprogram vad gäller deras motivation att 

delta och att prestera i det utbildningsprogram som de har valt. 

Frågeställningar: 

- Vilka orsaker anger eleverna som betydelsefulla för att de valde att studera på valt 

utbildningsprogram? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan elevers angivna orsaker från ett praktiskt 

respektive ett teoretiskt program? 

- Vilka förklaringar har eleverna till vad som skapar eller lockar fram deras 

motivation att studera på valt program? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan elevernas förklaringar vad som skapar 

eller lockar fram deras motivation från ett praktiskt respektive ett teoretiskt 

program? 

- Hur ser sambanden ut mellan elevernas svar med de dominerande teorier och 

förklaringar rörande vad som motiverar elevers studieinsatser? 

3.1 Avgränsningar 

Examensarbetets avgränsningar består i att undersöka en skola och två program. I 

denna undersökning är avgränsningen till ett yrkesinriktat program som är hotell och 

restaurangprogrammet och ett studieinriktat program som är samhällsvetenskaps-

programmet. Antal intervjupersoner begränsades till sex för att kunna få djupare svar 

från intervjupersonerna. Avgränsningen har varit nödvändig för att kunna slutföra 

arbetet under den tid som varit tillgänglig. Självfallet hade det varit intressant, om tid 

hade funnits, att intervjua fler elever, vilket hade kunnat ge en fördjupad och bredare 

bild av arbetets frågeställningar. 
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4. Metod 

4.1 Undersökningsmetod 

4.1.1 Litteratur undersökningsmetod 

Examensarbetet började med en litteraturundersökning om motivationsteorier. För 

denna undersökning använde jag av Linnéuniversitets bibliotek och handledarens hjälp 

för att lokalisera litteratur som skulle kunna vara av användning till examensarbetets 

bakgrund och resultat. Sökorden som användes var motivation, motivationsteorier, 

motivering, gymnasieskola och elev. Dels var det att få kunskap och vetenskaplig fakta 

inom motivationsforskningen, dels från syftet var att koncentrera sig på elevens 

motivation till studier, var det givet att undersöka litteratur och undersökningar inom 

detta område. 

Skolverket hade en del undersökningar och universitetsstudenters uppsatslitteratur var 

till hjälp för att få fram visäntlig fakta inom arbetets område. En sammanfattning av 

litteraturen gjordes som är examensarbetets bakgrund och utgör grunden till arbetets 

syfte och frågeställningar.  

På grund av den tidsram arbetet skulle ske inom, begränsades urvalet av litteratur till 

några av de mest väsentliga teorierna om motivation, men också till undersökningar 

som ger en varierad bild av forskningen om elevers motivation och studieval.   

4.1.2 Empirisk undersökningsmetod 

Vid val av undersökningsmetod hade jag att välja mellan enkät eller intervju av elever. 

Eftersom detta examensarbete utgår från ett elevperspektiv och elevers upplevelse, 

känslor och tankar, beslutade jag att undersökningsmetoden skulle bestå av intervjuer. 

Fördelen med valet av denna metod är att den ger en mer rättvis och trovärdig syn på 

vad elever anger vad som haft betydelse för de val som de gjorde inför gymnasiet, 

istället för att jag som författare skulle ge eleverna några få alternativ i en enkät om de 

orsaker som påverkat deras val av gymnasieinriktning.  

Valet av metod byggdes dels på att skapa en mer kvalitativ bild av några få elevers 

erfarenheter och inblick i deras val av studier, dels var det att undersöka elevernas 
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motivation till att delta och prestera i det valda studieprogrammet, och att kunna 

analysera varje elevs svar samt kunna göra en jämförelse mellan svaren om det fanns 

likheter och skillnader mellan elever från respektive program. Det är väldigt komplext 

att försöka skapa en enkät som ger en trolig bild av vad den enskilda eleven har för 

motivation eller vad som skapar den. Ett mer personligt möte behövdes för detta 

syfte.  

4.2 Urval av respondenter 

En del av examensarbetets syfte var att undersöka några gymnasielevers upplevda 

motiv och drivkrafter bakom val av studieinriktning och då gjordes 6 intervjuer med 

elever p.g.a. examensarbetets tidsram. Eleverna skulle gå på samma skola så att 

jämförelsen skulle kunna vara mer trovärdig och att alla eleverna kommer från samma 

skolmiljö. 

Den del av syftet som var att jämföra elever från respektive program gjordes 

bedömningen att respondenterna skulle gå i årskurs 1, 3 elever från hotell och 

restaurangprogrammet och 3 elever från samhällsvetenskapliga programmet inriktning 

ledarskap, så att inte en längre tid hade gått från den tiden de gjorde val till de 

respektive utbildningsprogram. Denna bedömning inkluderade också att alla 

respondenter skulle vara flickor och dessa två urval skulle ge en mer trolig data till 

frågeställningarna. 

 Undersökningen gjordes under slutet av elevernas första år på gymnasiet, så de har 

fått tid att skapa sig en bild av sitt utbildningsprogram och kommit in i det respektive 

programs utbildningssystem. Det kallas att ett kvoturval gjordes, som innebär att 

intervjuaren identifierat grupper som är av relevans och väljer ut antal respondenter 

som i detta fall blev 6 stycken (Carlström & Carlström, 2006). Inga andra urval gjordes 

utifrån elevens bakgrund eller personlighet, för att i själva resultatet se om dessa 

faktorer hade en påverkan till de val eleven gjorde eller den motivation eleven anger till 

att studera. Nackdelen till detta kan ge en väldig bred bild om orsaker och motivation 

hos eleverna, men examensarbetet utgår ifrån elevperspektivet och den enskilde 

eleven.       
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4.3 Genomförande av undersökning samt etiska överväganden 

När jag började formulera intervjufrågor utgick jag från en strukturerad intervjumetod. 

Med det menas att man utformar fasta intervjufrågor som riktas till samtliga 

intervjuade, samt följdfrågor som är beroende av respondentens svar på den ställda 

frågan (Carlström & Carlström, 2006). Intervjufrågorna utformades med utgångspunkt 

i de frågeställningar som jag redovisat i kapitel 3 (se även bilaga 1). För urval av skola 

och elever hänvisas till rubriken ”Urval av respondenter 4.2” i denna rapport. En 

pilotundersökning genomfördes med val av respondent från de klasser som skulle 

delta i undersökningen, för att få en bild av intervjufrågorna och följdfrågornas 

effektivitet. Eleverna visste inte om att de var med en pilotundersökning under 

intervjun, men fick reda på det efter intervjun. Dessa elevers svar förekommer inte i 

detta arbete eftersom det var en utprövning inför undersökningen. Inga ändringar 

gjordes i den strukturerade intervjumallen som ligger under bilaga 1. 

När urvalet av skola och elever gjordes, tog jag hjälp av lärare från de respektive 

program med förfrågan om respondenter. Eleverna som valde att delta blev 

kontaktade och fick information om intervjun och bestämde en gemensam tid när 

intervjun skulle äga rum och vart på deras skola intervjun skulle förekomma.  

Ett följebrev skickades till respondentens mejl som finns i detta arbete under bilaga 1. 

I detta följebrev informerade jag om syftet och intervjufrågorna, så att respondenterna 

skulle kunna skapa sig en bild av och förståelse för undersökningen samt kunna 

förbereda sig inför intervjun. Denna metod skulle ge respondenten betänketid, för att 

kunna gå genom frågorna och skapa en tankeprocess runt undersökningens syfte och 

intervjufrågor. Med krav på konfidentialitet, information, samtycke och nyttjande, 

hade alla delar rörande de etiska överväganden och krav som ställs på 

samhällsvetenskapliga undersökningar uppfyllts enligt dåvarande Humanistiskt 

samhällsvetenskapliga forskningsrådets anvisningar (HSFR, 2002 samt Carlström & 

Carlström, 2006). 

När mötet med de enskilda respondenterna förekom, förklarade jag syftet med 

undersökningen igen, frågade om de hade läst följebrevet samt intervjufrågorna. 

Följebrevet fanns även på plats ifall respondenten inte hade gått genom det och 

berättade att intervjun skulle spelas in och varför det gjordes och respondenten fick 

godkänna inspelningen på plats. Jag utgick från de strukturerade intervjufrågorna, men 

andra följdfrågor tillkom beroende på respondenternas respons på de olika frågorna.  
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4.4 Databearbetning och analys 

När databearbetningen skulle ske, gjorde jag transkribering av varje intervju, dels för 

att få en givande analys när jag skulle besvara arbetes frågeställningar, och kvalitativ 

bearbetning för examensarbetets resultat och diskussion, samt för examensarbetes 

trovärdighet och för att kunna använda materialet för vidare forskning, (Carlström & 

Carlström, 2006). Genom att kunna se vart varje elev besvarade på en specifik fråga 

kunde jag lättare jämföra svaren mellan varandra samt analysera tillsammans med 

arbetets bakgrund vad eleverna blir motiverade av eller har för motivation. Det 

resulteras till hur sambanden ser ut mellan elevernas svar med de dominerande teorier 

och förklaringar rörande vad som motiverar elevers studieinsatser. Namngav 

respondenterna med det egna programmets förkortning och siffra, exempelvis (SP1: 

Samhällsprogrammet elev 1.) eller (HR1: Hotell och restaurangprogrammet elev 1.), 

för att få en logik när frågeställningarna skulle besvaras under resultatet, både för mig 

som författare och för läsaren. 

4.6 Metodkritik 

Det som kunde gjorts annorlunda med intervjuerna är att intervjuerna kunde skett på 

en annan plats än själva skolan som respondenterna gick på. Befinna sig i en annan 

miljö kan vara en faktor som kan bidra och/eller påverka respondenternas svar. Istället 

för enskild intervju med respondenten kan en gruppintervju/ eller gruppintervjuer ge 

annorlunda utgång på svaren, samt ger det en möjlighet för eleverna att påminna, 

diskutera och komma fram till svar som den enskilde respondenten kanske inte kunde 

komma fram till på egen hand.   



17 

 

5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna. Inledningsvis redovisas elevernas 

svar på orsaker till varför de valde det utbildningsprogram som de går på idag. 

Därefter redovisar jag deras motivation för att studera på det valda programmet, och 

likheter och skillnader mellan eleverna från de två respektive programmen. I tredje 

avsnittet redogörs för samband mellan dominerande motivationsteorier och 

förklaringar rörande vad som motiverar elevernas studieinsatser. Eleverna har 

gymnasieprogrammets förkortning och ett nr som identifierar varje elev som deltog i 

undersökningen.   

5.1 Orsaker som är av betydelse för valet av utbildnings-

program. 

5.1.1. Samhälls- och ledarskapsprogrammet 

Ur intervjumaterialet ställdes det frågor som eleverna kunde besvara gällande deras val 

av inriktning till gymnasieskolan, vidare skulle frågorna kunna locka fram de 

betydelsefulla orsakerna till sitt val.    

Eleverna berättade om hur de tänkte när de skulle välja inriktning till gymnasieskolan 

och (SP1) uttryckte sig - ” Ja tänkte att ja vill ha en bred linje, ä ja visste inte va ja vill 

bli, så ja vill komma in på högskolan då, så att jag har en bred behörighet så de stod ju 

då mellan natur och samhäll…”. Vidare berättade (SP1) att den inriktningen hon väljer 

måste vara rolig för henne, och tog med den värderingen när valet ägde rum. 

Gymnasiet skulle ge henne nya utmaningar och hon skulle kunna - ”… läsa mer 

vuxet…”, som (SP1) uttryckte sig om sina studier på gymnasieskolan. (SP1) berättade 

att hon var orolig inför valet, för vad hon skulle välja, och enligt henne så förekom det 

stora krav på henne från sig själv och att hon skulle prestera bra.  (SP1) menade att 

föräldrarna inte hade någon direkt påverkan på hennes krav eller val (något som även 

gällde de andra SP eleverna), men att de elever som presterar bra väljer ett teoretiskt 

program, och de var en slags fördom, enligt henne, som kan vara en av orsakerna till 

hennes val. Enligt (SP1) så förekom dessa krav för att – ” Ja vet inte, ja vill liksom 

lyckas i livet, bli nåt stort, de va .. de va liksom såna stora grejer som gjorde att jaa, 

a…”.   
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Elev (SP2) berättade om hur hon tänkte inför valet: – ”Ää, jo alltså samhäll för att de 

va brett, för ja visste inte va ja ville bli å de vet ja inte fortfarande ja valde ju de som ja 

tycker om som, alltså tycker om samhällsämnena å alltid tyckt om de…”. (SP2) 

menade att de betydelsefulla orsakerna till hennes val är att hon ansåg att 

samhällsprogrammet skulle ge henne mer möjligheter att studera vidare och upptäcka 

det yrke hon skulle vilja inrikta sig på i framtiden.  

Enligt (SP3) var det ett klart val från början och sa – ”Alltså för mig va de ett lätt val 

om man säger så för ja kände så att ja ää har jättemycket mål med livet, stora som små, 

ja vill eller mitt mål är ju att rädda världen, de kan ja ju inte göra riktigt men ja kände 

att ja vill ha en bred linje…”. Alla tre eleverna nämnde att de finns mer möjligheter om 

man väljer en bred linje, exempelvis som samhällsprogrammet, bredden verkar vara av 

betydelse för dessa elever. 

Intresset för programmet är ämnena i själva inriktningen och det var ett gemensamt 

uttalande från eleverna. Kunskapen om människan är ett centralt ämne i programmet, 

som att lära sig om människan, arbeta med människor och hjälpa människor, och det 

utgör en del av orsakerna till varför dessa elever valde denna inriktning.   

När det gäller de människor som kan ha påverkat dessa elever, säger (SP1) att de är– 

”… mammas kompisars barn som hade gått samhäll å ledarskap å pratade mycket med 

dom och frågade dom, så de va ju mest, så de va mest ungdomar så som man pratade 

med.” Hon tyckte att hon fick reda på lite mer av andra ungdomar som berättade hur 

de var på programmet och hur det var på skolan, i stället för att höra rektorns 

version/vision, menar (SP1). Hon nämnde också att det var grundskolans 

studievägledare som påverkade hennes sätt att tänka inför valet. Enligt (SP2) var det 

hennes bror, samt klasskompisar som var de personerna som hade en påverkan på 

varför hon valde samhäll. (SP2) berättade att: - ”… min bror å han gick teknik men nej 

de tyckte ju inte ja är intressant, men han sa att välj nåt som e roligt men som är bra 

och mina föräldrar va ju så där stöttande och så självklart andra människor som min 

klass sa att välj nåt kul…”. (SP3) nämner inte någon specifik person som påverkade 

henne eller var orsak till att hon valde samhäll, men intresset för människan och 

kunskapen som man skulle få för att kunna hjälpa andra människor var en stor orsak 

till varför hon valde som hon gjorde. (SP3) sa att hon hade blivit påverkad och är 

fortfarande påverkad av all ”ondska”, som hon kunde se på nyheterna. Det påverkade 

henne mycket enligt henne, och gav henne en vilja att försöka uppnå en position i 

framtiden, där hon kunde hjälpa människor och ha möjligheter att förändra.  
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De alternativ som dominerade hos eleverna var samhäll, natur, dans, och media, men 

alla tre eleverna uttrycker sig att samhäll passade dem bättre, för deras intressen, kunna 

studera vidare och skulle ge dem mer möjligheter i framtiden. Med dessa värderingar 

kunde eleverna tänka sig att arbeta exempelvis som psykolog, läkare, lärare, arbete 

inom FN eller EU, ifall eleven skulle vilja det i framtiden.  

En orsak till valet av denna inriktning som delades av alla tre eleverna på 

samhällsprogrammet, var skolans och programmets goda rykte. Eleverna menade att 

skolans samhällsprogram var känd för att pusha sina elever, ett lärande som eleverna 

skulle få nytta av för sin utveckling inom utbildning och sitt självbefinnande. Samt att 

den sociala miljön på skolan var en miljö som bestod av en accepterade och 

respekterade anda av att elever är individer som kan vara sig själva. 

5.1.2. Hotell och restaurangprogrammet 

Elev (HR1) hade en problematisk grundskoletid, enligt henne, som grundade sig i 

sociala tvister runt om hennes familj. Det drabbade hennes utbildning genom att hon 

inte befann sig i skolan varje dag, något som berodde på familjesituationen och 

skolkande. Det resulterade i att hennes motivation och lust till att studera tynade bort. 

(HR1) berättade hur hon tänkte när hon skulle välja inriktning: - ” Eee i nian så valde 

jag faktiskt omvårdnad .. som var mitt första val, men eeeii jag gick på Klara och så. 

Sen så när jag började på Klara när jag började så kände jag att jag inte ville gå 

omvårdnad, det var inte så roligt…”. Klaraskolan är en skola där man kan studera upp 

sina grundskoleämnen, berättade (HR1) i intervjun. I intervjun menade (HR1) att hon 

hade pluggat upp sina betyg, men att vissa program var svårare att komma in på, 

exempelvis stylist, som krävde högre betyg än vad hon hade åstadkommit.  

Elev (HR2) hade en annan förutsättning när hon berättade om hur hon tänkte när 

valet till gymnasieskolan skulle göras, och hon sa: -” Ja, ääm ja hade många val, ja hade 

nio stycken så ää hur ja tänkte va ää…”. Dessa nio alternativ som (HR2) hade inför sitt 

val var media-, samhälls-, omvårdnads-, samt hotell och restaurangprogrammet som 

var några av hennes val. Hon berättade att ett program skulle kunna ge henne en 

utbildning och ett jobb inom ett yrke som de fanns gott om arbete och möjligheter att 

kunna arbeta utomlands. Hon såg att hotell och restaurangprogrammet kunde uppfylla 

dessa mål och krav hon ville ha på sina studier och inriktning på gymnasiet. Dessa 

tankar om restaurangyrket delade också (HR1) och (HR3) med (HR2), som skulle ge 

dem en god plats på arbetsmarknaden. (HR2) fick frågan vad som fick henne att välja 
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hotell och restaurang till slut p.g.a. att hon hade andra alternativ också, och det var 

hennes pappas påverkan, berättade (HR2). Pappan hade berättat för henne om 

möjligheterna att arbeta utomlands, att de fanns pengar att hämta och att de var lätt att 

få jobb i restaurangbranschen.  

(HR3) berättade i intervjun att hotell och restaurang var det program som hon skulle 

gå på. Det fanns inget intresse för någon annan inriktning, för att intresset låg i att 

kunna laga mat, servera och få kunskaper i bar-teknik på gymnasiet. (HR3) hade inte 

funderat så mycket på orsakerna varför hon valde som hon gjorde, förutom att hon 

fick laga mat och baka hemma som gjorde henne intresserad av mat och 

dryckeskunskap. Under intervjun berättade (HR3) att det val hon gjorde var mest för 

hennes intresse varför hon valde som hon gjorde. (HR3) berättade att – ” jag gick på 

en känsla”, när hon gjorde sitt val och de mål hon skulle försöka uppfylla var att klara 

gymnasiet och kanske arbeta utomland i framtiden.  

När det gäller de människor som hade en påverkan eller var orsak till HR-elevernas 

val, berättade (HR1) att det var hennes bror som påverkade hennes val. Hon berättade 

att han var kock och hade gått på hotell och restaurangprogrammet själv, och 

berättade för henne att det skulle ge henne mycket praktik, sociala möten med nya 

människor och att de är ett roligt arbete. (HR1) tryckte också mycket på att det var 

möten med nya människor hela tiden när man jobbar inom den branschen, som också 

var en orsak till hennes val av inriktning, samt att det var bra att kunna laga mat som 

hennes mamma gillade att göra och var duktig på enligt (HR1). (HR2) tyckte också de 

var en bra kunskap att kunna laga mat och att matlagningen var en och är ett stort 

intresse för henne . (HR2) berättade: -” ja är väldigt konstnärlig av mig å tyckte om att 

laga mat å tycker inte om att bara rita hela tiden så bild va ju inte bara för mig såå, a … 

de påverkade mig ganska mycket med dekoration eller så här med uppläggning på 

tallrik…”. Hon berättade också om en dokumentär som påverkade henne till att välja 

denna inriktning och sa: ” de va något annat som påverkande mig också och de va en 

dokumentär som äää de va en kille ää som sa att han kunde surfa på dagen och jobba 

på kvällen å tyckte de va ett mycket bra jobb, för ja e väldigt intresserad av att lära mej 

att surfa också, då tänkte ja om ja har ett sånt jobb också så kan ja också få den fritiden 

på dagen och hitta rätt ställe å så…” (HR2) 

Yrkets arbetstider hade då en påverkan, menar (HR2), som skulle ge henne möjligheter 

att utforska fritidsintressen.  
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5.1.3. Likheter och skillnader mellan eleverna från respektive program. 

En likhet som finns mellan eleverna från ett praktiskt program och ett teoretiskt 

program angående vad som påverkat deras val av studieinriktning, är att det finns 

människor som har påverkat eleverna på ett individuellt sätt. Eleverna har ett mål med 

sin utbildning, men målen i sig har olika riktningar. Eleverna från hotell och restaurang 

är inriktade på ett yrke som skall kunna ge dem ett arbete efter gymnasiet som de 

nämner i sina intervjuer. Medan samhällseleverna berättar att de inte har bestämt sig 

för något specifikt yrke, bara att det skall finnas möjligheter för dem att studera vidare 

till ett yrke eller fler, som de kommer att inrikta sig på senare på universitet eller 

högskola. Deras obestämdhet beror, enligt samhällseleverna, på att de vill ha 

möjligheter att kunna utbilda sig till många inriktningar på universitetsnivå eller 

högskolenivå, och att ett yrke i framtiden inte är nog för dem. Enligt samhällseleverna 

är deras mål väldigt stora och ovetskapen om hur de skall lyckas nå målen är en 

process genom deras studier för att finna vägen.   

Det finns det en skillnad mellan programeleverna när det gäller de personer som 

eleverna nämner som orsak till eller som kan ha påverkat deras val. HR-eleverna 

berättade att deras familjemedlemmar hade nog en påverkan och hade hjälpt dem med 

deras val av inriktning. Samhällseleverna uttryckte däremot att deras föräldrar inte 

hade påverkat deras val, utan de var istället andra ungdomar från gymnasiemässor, 

skolans elever och exempelvis familjens vänners barns åsikter och tyckande om skolor 

och olika inriktningar. En samhällselev hade även pratat med skolvägledaren innan 

valet till inriktning.   

Intresset för den valda inriktningen är individuell, men det ligger ett intresse hos 

eleven för programmets inriktning som eleverna delar sinsemellan. HR-eleverna delar 

intresset för programmets ämnen och det sociala med yrket. Kunskapen att kunna laga 

mat är både ett intresse och ett värde att i framtiden kunna för dessa tre elever. 

Möjligheterna att kunna åka utomlands och arbeta är ett intresse som HR-eleverna 

delar, och har det som ett mål. Samhällseleverna har mål att skaffa sig ett yrke med 

möjligheter som HR- eleverna också har, men skillnaderna är att deras mål med 

studierna är att kunna påverka samhället i framtiden, enligt samhällseleverna. Ett yrke 

är ett delmål för att kunna skapa en position, som kan leda till deras önskan att kunna 

påverka och hjälpa människor i världen.  
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En annan likhet mellan dessa elevers orsaker från respektive program, är att båda har 

intresse för programmets ämnen, eftersom lärandet om respektive ämnen ger dem 

kunskap att kunna nå sina mål.  

5.2 Motivation att studera på valt program 

5.2.1. Samhälls- och ledarskapsprogrammet 

De tre intervjuade eleverna betonar att de har väldigt stora krav på sig själva och (SP1) 

berättade om detta krav: -” … alltså jaaa har såå där ganska mycket krav på mig själv, 

ofta alltså mina föräldrar har inga krav på mej såå, utan de e mest ja som kan vill 

prestera bra”. Det följer med svaret varför kraven finns: - ” Ja vet inte, ja vill liksom 

lyckas i livet, bli nåt stort, de va .. de va liksom såna stora grejer som gjorde att jaa, 

a…”. (SP2) uttrycker sig – ” för jag har nog ä vad skall man säga .. höga krav på mig 

själv kan man säg ää vill vara duktig liksom… Vet inte… De bara inprintat…”. (SP3) 

menar: - ” Ja har väl stora förväntningar, jag vill göra mycket…”, som var en orsak till 

varför hon valde samhällsprogrammet, men också har det med hennes mål att göra. 

Eleverna delar åsikten att det är ett måste att slutföra studierna och att det är 

motiverande för dem att vara så duktiga som möjligt. Eleverna berättar om känslan att 

lyckas med uppgifter och andra aktiviteter som förekommer på deras program. De 

berättar om glädje och bra känsla som de får och som bekräftar deras förmåga. (SP1) 

menar också att det är en skyldighet att gå till skolan och göra det hon ska, ändå att 

gymnasieskolan är frivillig, så skall man följa upp det man har valt och slutföra det, 

enligt (SP1). 

Motivet till att gå på samhällsprogrammet och inriktning ledarskap är att det ger, enligt 

eleverna, kunskap om samhället, människan och personlig utveckling. Med att gå på 

gymnasiet och lära sig, uttrycker (SP2) för att: - ”… ja vill få ut nåt av gymnasiet, ja vill 

inte bara åka räktatta hehe, räkmacka liksom ää ha nåt bra, lära sig nåt bra liksom…”. 

Motivet att studera för (SP2) är att hon vill lära sig saker för att hon är nyfiken person, 

det är kul att veta saker och att utvecklas av kunskapen som hon får. (SP1) uttrycker 

sig att studierna i sig är motiverande för hennes utveckling som person, som innebär 

enligt henne: ”Mmm, ää, alltså ja har tänkt så här att man behöver ju, även om man 

inte blir ledare för sig sjä eller för andra, man vill inte bli chef eller så, så behöver man 

ju alltid vara sin egen ledare eller så, för man behöver ju alltid ää, man ställs ju alltid 

inför svåra val åå .. så man de underlättar ju om man har kunskap, om hur man 
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reagerar, alltså  som människa alltså, a biologiskt åå mest så, man vet att de e okej att 

regera så som ja gör å så. Med kunskap så löser man ganska mycket så…” (SP1). 

(SP3) berättar att det är alltid kunskap som motiverar studierna, och det handlar alltid 

om kunskapen, enligt henne. - ” Man blir en bättre människa, man utvecklas så otroligt 

mycket. Man mår allmänt bra…” (SP3). (SP1) har liknande åsikter om kunskap, och 

hon berättar att kunskap kan lösa så många problem som kan förbättra världen som 

hon skulle vilja kunna förmedla till andra människor i framtiden. Den kunskap som 

eleverna får ta del av i sitt lärande blir också betygsatt på den mängd kunskap som de 

kan visa för lärare. Dessa tre elever hade aldrig fått en icke godkänd bedömning på ett 

prov under sitt första år på gymnasiet, och enligt två av eleverna hade de aldrig fått ett 

icke godkänt i grundskolan heller. (SP1) menar att betyg är viktigt, och att det är 

grunden till motivationen att anstränga sig för sina studier, enligt henne. (SP2) 

berättade att ifall hon fick ett godkänt på ett prov så skulle hon ångra sig att hon inte 

ansträngde sig mer inför provet, och (SP3) menar att om man inte får så bra betyg som 

möjligt, – ” kan det sänka alltihopa”. Det kan leda till att möjligheterna till vilken 

studieinriktning deras utbildning skall gå vidare till efter gymnasiet bli begränsade, 

enligt (SP3). Hon nämner också att det förekommer en stor press från andra elever 

som anstränger sig mycket med sina studier och strävar efter betyget: mycket väl 

godkänt i det mesta. Det leder till att hon känner att hon måste vara bäst och är 

beroende av bra betyg för framtida studier.    

De ämnen som programmet har är motiverande för elevernas lärande, för att de är av 

deras intresse och enligt dem själva kan de se sin utveckling när de har studerat ett 

ämne. Ett exempel som (SP3) har, berättar hon att: ”… man kan analysera människor 

och de tycker ja är helt underbart. Att man kan se allt i sin omgivning, för att 

människor gör finns de ju en tanke bakom de att de, att de e så otroligt lärorikt och 

man tror inte på de när man väl sitter där men man lär sig så otroligt mycket… Man 

har fått så mycket kunskaper och jag kan inte förstå hur mycket ja har lärt mig bara på 

ett år med alla olika ämnena vi har”. (SP3) 

Eleverna tycker att de lär sig lite av olika kunskapsområden som kan hjälpa dem med 

val av yrke, samt att intresset för allmänkunskap är både viktig och roligt, enligt 

eleverna. Alla tre eleverna uttrycker sig att det är en plugglinje och att det är mycket då 

och då, men det är värt det ändå att det känns ibland som ”måsten” för dem. De 

förklarar att värdet med att man måste lära sig vissa saker, ger dem en bit kunskap om 
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olika ämnen som kan ge dem en inblick på vad de vill studera och inrikta sig på i 

framtida studier.  

Eleverna utryckte sig om vissa känslor som är motiverande för deras studier. (SP2) 

menade att hon har en känsla, en drivkraft som får henne att göra läxor hemma och 

studera på det ämne som hon tycker är svårast. Hon kan inte förklara vart den 

kommer från, men den hjälper henne att studera. (SP2) berättar att: ”Ja gillar, ja älskar 

den där känslan efteråt när man har kämpat jättemycket å man får bekräftelse att man 

kan de här å man är duktig, den känslan gillar ja liksom därför man gör de, som i matte 

om vi säger då, för de e mitt sämsta ämne de kan man känna den, hade man fått den 

känslan varje gång man får tillbaka proven så hade man ju kämpat, men om inte de 

hade gått bra så aha, tror ja att man inte hade fortsatt att kämpa, för då, alltså när folk 

skiter i saker så tänker ja på de å då förstår man varför folk skiter i de, för man orkar 

inte bara, för man kämpar å kämpar så får man ingenting tillbak, hade man inte fått 

den här känslan av bekräftelsen eller va man ska säga skulle man ju inte kämpat för då, 

hade man inte tyckt skolan e rolig, eller de hade inte vart värt de” (SP2). På frågan om 

vad hon menade med bekräftelse så svarade hon: ”Alltså läraren e ju väldigt så här, att 

”ja ha rätt å ni har fel” så här, att man ska alltid kämpa imot nånting liksom att man 

skall bli duktigare eller så för hade du fått alltså så ää ett papper att ”du kan de här” 

eller ”du är duktig på de här”, skulle man ju bara ha känt att e sådär, de e ju lite på 

våran skola att man kämpar för att bli bättre, man liksom, inte personligt att de e 

kunskapen man blir bättre på å de e bekräftelse, när man får reda på att man kan de 

här eller så” (SP2).   

(SP3) berättade att hon blir motiverad av den lycka hon får att klara av exempelvis 

prov, och känner att hon når upp till målen, standarden och idealet. Med idealet 

menade hon att man är plötsligt stor, viktig och att hon betyder någonting. (SP3) är en 

av eleverna som säger att hennes lärare påverkar hennes motivation, med att driva sina 

studier och utveckling framåt. Hon menar att lärare pushar henne att utvecklas, 

exempelvis att kunna kommunicera och redovisa inför grupper, och värderar den 

hjälpen mycket. (SP1) och (SP2) tycker att lärarna är bra för förståelsen, information 

och bra hjälpmedel när de studerar, men säger inte att lärarna motiverar dem, utan det 

är deras bekräftelse genom betygen som ger dem motivation.    
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5.2.2. Hotell och restaurangprogrammet 

(HR1) började motivera sitt program, och enligt henne så rekommenderade att man 

inte skulle vara blyg, vara social och både gilla ämnena och träffa nya människor hela 

tiden, och att det är roligt, om man skulle välja hennes inriktning. (HR2):s motivering 

till programmet, berättade hon att: ”Man får sån gemenskap, sina klasskamrater så man 

får en sån väldigt stor gemenskap, man får göra mycket tillsammans, a man lagar en 

rätt tillsammans å samarbetar å så, tycker definitivt att man ska gå på hotell och 

restaurang, äää de e mat liksom ää man får ju äta maten å så, alltså de e väldigt kul 

erfarenhet å upplevelse att gå där…” (HR2). 

HR3 visste inte riktigt hur hon skulle motivera sitt program, men tyckte om att hon 

fick lära sig att laga mat, servera och kunna lära sig bar-teknik i sin utbildning. Det 

fanns ett stort intresse, enligt (HR3), som fick henne att vilja välja inriktningen hotell 

och restaurang, och hon nämnde i intervjun att intresset kom till henne när hon fick 

hjälpa sin mamma hemma i köket.  

Intresset för inriktningen är individuell hos eleverna. För (HR2) är det konstnärliga 

intresset som lockade henne att välja denna inriktning, och berättade att det är hennes 

motiv att studera och lära sig kockyrket. De tre eleverna hade också intresset för att få 

ett arbete efter gymnasiet och kunna få möjligheter att arbeta utomland. Det finns en 

glädje med yrket som skapar visa känslor hos en av eleverna, och (SP3) berättade att 

det är en: – ” Väldigt stor glädje, tillexempel om man få en ihop en jättebra rätt å man 

bli jätteglad” (HR2).  

(HR1) berättade om sin bakgrund gällande grundskolan som var hennes motivation att 

inte hamna i en svacka så hon skulle ha samma beteende som hon hade under 

grundskolan. (HR1) berättar: - ”Jag satsar på skolan för att ja inte gick i skolan typ, i 

grundskolan å att nu satsar jag på skolan för att jag kan jobba å få en utbildning ååå en 

bra framtid å så”. (HR1) berättade vidare att satsningen på skolan är på grund av att 

kunna ta studenten, få ett slutbetyg och kunna skaffa sig ett bra arbete i framtiden. 

(HR2) berättar att hennes satsning på sina studier är – ”… väldigt viktigt för mig för 

… för ja äää ja vill verkligen vara bra på att laga mat såå då tycker ja att de ja fåår av 

skolan å sånt är viktigt så ja kan bli så bra ja kan…”. Det värde som (HR3) nämner 

med studierna är hennes intresse, att hon får lära sig det hon är intresserad av och att 

gå ut gymnasiet med kunskap om programmets ämnen. Eleverna värderar programmet 

på olika sätt, och (HR1) fick frågan om de är viktigt att gå på lektionerna och göra de 

uppgifter som ges till henne och svarade: - ” Mjaa, a dee ee dee väl. Ja går ju på alla 
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lektioner å gör de ja ska göra på lektionerna och ja om inte gör det så finns de ju 

annars ingen mening me att gå till skolan liksom … Men ää ja kommer till skolan å gör 

de jag ska”.  

Intervjun innehöll en fråga om hur de hanterar ett icke godkänt prov och vad är det 

som får dem att försöka igen. (HR1) berättade att hon blev kanske lite ledsen, men 

gick till läraren direkt för att se när hon kunde göra omprov för att kunna plugga mer. 

Hon berättade vidare att hennes grundskoletid hade resulterat i många icke godkända 

betyg, och hon ville inte att samma beteende skulle förekomma på gymnasiet. Hon 

hade förstått hur viktigt det är med studier, och siktade på godkänt i alla ämnen. (HR1) 

menade att det som påverkar hennes motivation är att inte vara som hon var i 

grundskolan, och nu när hon går på hotell och restaurangprogrammet kan även 

hennes bror hjälpa till och ge stöd för hennes studier. (HR3) delade en del av (HR1s), 

tankar om att hon också skulle bli ledsen att hon inte hade pluggat tillräckligt, men 

vidare skulle hon försöka igen och studera mer inför omprovet.  (HR2) berättade att: - 

”Ja vill ju helst visa för mig själv också, hur mycket ja kan å sen så vill ja ju att mina 

lärare ska se mina framsteg ja kan göra å så…”. (HR2) tyckte att prov var ett 

kunskapstest för stunden. Så länge hon visste vad hon kunde och kunde visa det i 

andra tillfällen än proven, så kunde lärare se hennes utveckling på det sättet i stället.  

5.2.3. Likheter och skillnader mellan eleverna från respektive program 

De krav som samhällseleverna kände och beskrev i intervjuerna, förekom inte hos 

HR-eleverna. Kraven att prestera och ha höga betyg fanns i samhällsprogrammet, 

enligt samhällseleverna. Kraven på dem själva var också höga och en elev uttalade sig 

att - ” det är bara inpräntat”, menar eleven. Betygen var viktiga för samhällseleverna 

och möjligheterna att studera vidare på vilken inriktning de skulle välja efter gymnasiet.  

Samhällseleverna delar både intresse för programmets ämnen och de möjligheter som 

motiverar dem att få bra betyg och prestera för sina studier. HR-eleverna har också ett 

intresse för sitt program och de ämnen som de får ta del av, samt att de ger 

möjligheter att resa efter gymnasiet. Skillnaderna mellan eleverna från respektive 

program är att HR-eleverna inte värdesätter om de får höga betyg eller ej, vilket 

samhällseleverna gör. Eleverna blir motiverade av betyg, men graden av den yttre 

motivationen är annorlunda mellan programmens elever. 

De likheter som dessa elever har gemensamt för deras motivation, är att de ser 

möjligheter att uppnå sina mål med studierna. Att få möjligheten till att resa efter 
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gymnasiet var ett gemensamt mål för alla sex eleverna. Skillnaderna var att HR-

eleverna kunde se en möjlighet att kunna arbeta under sina utlandsresor inom deras 

yrke som de studerar till. För samhällseleverna var resande något som de skulle göra, 

men kunde inte motivera eller visste inte vad de skulle arbeta med under sitt resande.  

HR-elevernas motivation till sina studier var att de har ett yrke efter gymnasiet och var 

ett gemensamt mål. Enligt samhällseleverna har de inget yrke efter gymnasiet, vilket 

innebär att de måste studera vidare, men deras mål var mer långsiktiga och de såg sin 

utveckling som en långtidsprocess.  
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5.3 Sambanden med motivationsteorierna och elevernas 

förklaringar till deras motivation.   

Den inre motivation som uppstår kommer från människans inre som kan lockas fram 

eller skapas när människan skall agera eller handla för att uppnå ett resultat. Giota 

(2002) menar att teorin om den inre motivationen är kopplat till ”att göra något”, och 

att resultatet skapar en viss glädje, stolthet, självförverkligande eller känsla av 

välbefinnande hos människan. Eleverna som deltog i undersökningen tog upp känslan 

av att lyckas och den goda känslan som uppstod av deras framsteg på ett prov på 

samhällsprogrammet eller när hotell och restaurangeleven tillagade en måltid på rätt 

sätt. Samhällseleverna menade att de kände sig duktiga och en elev kände att hon kom 

upp till standard, sina mål eller ideal när man hade klarat av exempelvis en redovisning 

inför klassen. Även elevens värde som människa, tyckte hon blev bekräftat av lärandet 

i sitt program. Samhällseleverna berättade att de hade reflekterat över den glädje och 

självbefinnande av att nå resultat i skolan och det var en inre motivation för dem när 

nya skoluppgifter skulle utföras. Yttre motivation kan ses som yttre faktorer, 

exempelvis andra människors förväntningar som kan ha inverkan på elever (Giota 

2002). Motivationen kan lockas fram eller skapas hos eleverna genom yttre belöningar 

som ett betyg, som en samhällselev menade är grunden till hennes drift att studera. 

Samhällseleverna hade som gemensamt mål att studera efter gymnasiet vid någon 

tidpunkt. För att komma in på universitet eller högskola, enligt eleverna behövde de få 

så bra betyg som möjligt, för att inte förstöra några möjligheter till någon speciell 

vidare inriktning i sina studier. Hos dessa elever är det intag till högre studier som är 

motivation till deras studier på gymnasieskolan.  HR-eleverna har som mål att få ett 

slutbetyg, ta studenten och få ett arbete inom sin inriktning av sina studier.  

Yttre motivet är ett arbete som lockar fram drivkraften hos dessa elever. Dessa två 

motivationsteorier förekommer oftast i en kombination, eftersom målet med att arbeta 

och tjäna pengar kan vara att skapa glädje och självförverkligande hos den enskilda 

människan. Skolverket (2003) trycker på att kombinationen av inre och yttre 

motivation skall användas och att det gynnar den enskilda eleven. Hos dessa elever 

finns det inre motiv och som leder både inre och yttre belöningar av att uppnå ett 

självbefinnande och att uppnå yrkespositioner som ger dem möjligheter att kunna 

påverka sig själva och/eller andra människor.  
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Drivkraftsteorin syftar på att drivet både är medfött eller kan skapas av ett mål som 

människan väljer att nå. Drifterna från människan är målsökande och att människor är 

utrustande med instinkter eller drifter som ligger bakom olika beteende (Jenner 2004). 

Eleverna motiverade sina studier och berättade om hur de tänkte och kände för sina 

studier på sitt respektive program. En elev berättade om sin drivkraft till att studera ett 

ämne som hon hade mycket svårt för och var medveten om sitt engagemang, men 

kunde inte förklara varför hon envisades med att lägga så mycket energi på det, och 

vart energin kom från. Alla eleverna har mål som de strävar efter, både objektiva och 

subjektiva resultat som har en källa till varför drivet finns hos dem. Källan av målet är 

ett behov som eleverna vill tillfredställa. Styrkan att driva framåt är att nå något som 

eleverna vill ha eller har behov av exempelvis för vidare utveckling på ett personligt 

plan eller för sina vidare studier. Eleverna tycker att skolan är det hjälpmedel som ger 

dem möjligheter att nå sina mål och deras behov av deras mål bestämmer styrkan av 

deras drivkraft till målet. 

Wigfield, A & Cambria, J (2009) skriver om värde, mål och intresse i förhållande till 

motivation, och dessa elever ser ett värde med sina studier för att nå sina uppsatta mål. 

Värdet med att gå på lektionerna och göra de angivna uppgifterna som ges till dem har 

en mening med att fullfölja. För det första så är eleverna intresserade av respektive 

program och de ämnen som ingår, och för det andra har de en förståelse varför de 

behöver kunskap och färdigheter med ointressanta ämnen för att kunna nå deras mål. 

Motivationen ligger mycket i elevernas intresse som de värderar och källan till deras 

mål är att utveckla det som eleverna är intresserade av och deras värderingar om 

studier och framtida arbeten.  

Inom den kognitiva teorin skapas eller lockas motivation fram genom människans 

tankeprocess och val människan gör. Elevens beteende kan spegla elevens tankar, 

förväntningar, aningar som de väljer att agera efter. Det är ett val mellan att handla 

eller att avvika och dessa elever är målorienterade och är medvetna av sina val och 

avsikter som de har med den inriktning som de själva har bestämt. Jenner (2004) 

menar att människan motiveras genom medvetet beteende, något som dessa elever 

förmedlade under intervjuerna. Valet av ett mål eller önskan att nå ett mål är beroende 

av olika faktorer som exempelvis tidigare erfarenheter, förmåga, nivå av 

självförtroende och/eller sociala resurser (a.a.). Eleverna berättade om orsakerna till 

sitt val av inriktning och även orsakerna som exempelvis erfarenheter som associerar 

till sitt respektive program, tron på sin förmåga att förändra och utveckla. Eleverna har 

individuella faktorer som gör att eleverna väljer eller önskar att nå ett mål, men 
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gemensamt för dem är att slutföra gymnasiet för att gå vidare till sitt mål att arbeta, 

kunna resa, studera vidare eller bara fullfölja behovet av sina intressen i livet.    

Ahl (2004) redovisar olika uppfattningar om människans ”natur”, och menar att 

motivationen skapas beroende på hur människan värderar sina mål och vad behovet 

är. Eleverna i undersökningen kan kopplas till den läraktiga människan, och Ahl (2004) 

menar att den människan utvecklas genom att nå en viss belöning av inre och eller 

yttre faktorer exempelvis glädje, egna förmågor, bra betyg eller pengar. Den läraktiga 

eleven får också kunskap som dessa elever vill få färdigheter och förståelse för sig 

själva, sitt yrke och omvärlden. Samhällseleverna ville kunna påverka samhället i 

framtiden och påverka andra människor, samt att de har en motivation som speglar sig 

i Ahls (2004) förklaring av den behovsstyrda människan. Den människan drivs av att 

förverkliga sig själv och att utveckla en positiv självbild. HR-eleverna däremot antydde 

inget sådant beteende enligt vad som framkom i intervjuerna, men alla elever har en 

del av vad Ahl (2004) kallar den prestationsinriktade människan i sig. Eleverna 

genomgår en process under flera år fram till ett visst mål, och de drivs av vad de får 

uppleva och lära sig och de värderar alla erfarenheter som de får på vägen, och drivs 

inte bara av målet i sig.  
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6. Diskussion 

6.1 Diskussion om elevers orsaker till valt program 

Valet av inriktning till gymnasieskolan kan komma att ha stor betydelse för individens 

framtida position på arbetsmarknaden eller fortsatta högskolestudier. När elever väljer 

till gymnasiet kan det vara oroväckande, nervöst, men ändå spännande och roligt med 

en ny skola och ett steg in till vuxenlivet.  

Orsaker till det val av inriktning som elever gör, beror enligt Giota (2001) på de olika 

inre faktorer hos eleven som har effekt på elevens agerande och värderande, 

exempelvis elevens mål, intressen, föreställningar om sig själv, kapacitetupplevelse eller 

kompetensupplevelse och känslor. För HR-eleverna var det intresset för själva 

praktiken av yrket och de arbetsuppgifter som tillhör restaurangbranschen. Eleverna 

hade ett behov att följa upp sina intressen för inriktningen som de valde och som var 

orsak till deras beslut av inriktning.  Skolverket (2003) menar att intresse motsvarar en 

inre motivation och medför en drivkraft för att nå den framtida belöningen. Målen var 

konkreta för HR-eleverna och enligt HR- eleverna var målen med deras studier på 

gymnasiet att få ett yrke och börja arbeta efter gymnasiet. Vidare skulle yrket ge 

möjligheter att kunna både resa och flytta utomlands, vilket var andra intressen för 

HR-eleverna. Det kan uppfattas som delmål, att klara av gymnasiet, vidare skaffa sig 

erfarenheter om sitt yrke för att kunna utforska andra intressen. Det kan tydas som 

mål med elevens självbefinnande att göra, att följa sina intressen är en inre motivation 

som får eleverna att göra saker som de måste för att uppnå den känslan av belåtenhet 

av att utveckla sitt intresse.  

Samhällseleverna menade att de inte hade ett direkt mål för vilket yrke de skulle utbilda 

sig till, och valet av inriktning berodde på att eleverna inte hade den vetskapen, eller att 

eleverna inte kunde besluta vilken yrkesroll de skulle studera till. Orsaken till varför 

dessa elever valde en teoretisk inriktning berodde nog på ovetskapen, samt att dessa 

elever hade ett behov av att kunna välja mellan olika yrkesroller, något som ett 

praktiskt program inte kunde ge dessa elever. Det fanns ett värde i att studera vidare 

hos samhällseleverna. Deras behov och värdering av att ett yrke som exempelvis 

psykolog eller att arbeta inom FN skulle ge dem ett självvärde, samt möta deras behov 

att kunna påverka och hjälpa människor. Eleverna från samhällsprogrammet hade krav 

på sig själva att lyckas med livet, att bli något stort, och även att deras framtida 
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yrkesroll skulle få människor att lyssna och komma till dem för hjälp. Samhällseleverna 

var medvetna om den långa process de går igenom för att finna mer konkreta mål av 

yrke/yrken. Intresset för studierna var både individuella och lika mellan 

samhällseleverna. Intresset för lärandet och den kunskap som studierna innehöll på 

samhällsprogrammet kunde eleverna identifiera sig med, vilket också var en 

bidragande orsak till val av inriktning.  

Enligt Skolverkets rapport (2010) är det samspelet av kamrater, föräldrar samt 

yrkesvägledare som är de yttre orsaksfaktorerna till vilket program elever går på idag. 

Denna undersökning visar att det är en variation av yttre sociala påverkan på elevernas 

studieval. Bland HR-eleverna var det för en elev hennes bror som informerade om 

programmets innehåll och vad det innebar för systern, ifall hon valde den inriktningen. 

För en annan elev var det hennes pappa som påverkade henne genom att ge 

information om restaurangbranschens möjligheter, samt en dokumentär som gav 

henne upplysning om möjligheterna att kunna utföra yrket och utveckla sina 

fritidsintressen. För en tredje elev var det erfarenheten av matlagning och bakning med 

hennes mamma som skapade ett intresse som hon ville utveckla. Bland 

samhällseleverna var det inte föräldrarna som var de dominerande yttre faktorerna, 

utan det var andra ungdomar, media och yrkesvägledare som hade en inverkan på 

varför eleverna valde samhällsinriktningen. Grundorsakerna, något som även eleverna 

själva tryckte på, är deras tidigare erfarenheter, värdet av utveckling av deras intressen 

och ett inre behov av självförverkligande i det program som de går på idag.   

Oavsett vem eller vad som var yttre påverkande faktor/faktorerna, så menar jag att det 

är människor som förmedlar information, erfarenhet, lärande och kunskap som eleven 

kan ta del av. Elevernas erfarenheter, uppfattningar om omvärlden och om sig själva 

påverkar deras uppfattning av de egna behoven, och kan påverka deras attityder till 

och värderingar av skola och studier. Alla elever har olika bakgrund och det är elevens 

erfarenheter som har stor betydelse för de val eleven gör.     

6.2 Diskussion om elevernas motiv och motivation att studera 

på valt program 

Samhällseleverna motiverade sitt program och berättade att kunskapen som de fick av 

lärare gav dem kunskap om människan och omvärlden, samt kunskap för vidare 

studier efter gymnasiet. Samhällseleverna menade att det var en personlig utveckling 
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som de upplevde av sitt lärande som gav dem både insikter och energi till att fortsätta 

studera. Deras orsaker till val av inriktning berodde på att eleverna kunde se ett värde i 

de uppgifter och aktiviteter som kan leda dem till det yrke eller yrken som de vill 

arbeta med i framtiden. När dessa elever kan identifiera sig med sina skoluppgifter och 

aktiviteter i sin utbildning, så gynnar det elevernas inre motivation. En av de inre 

faktorer som kan ses som en inre motivation är att samtliga tre elever hade ett starkt 

behov av att bli något av betydelse. Jag tolkade detta som en stor orsak till val av 

inriktning och den drivkraft eleverna får av det behovet. Att känna att de har en 

mening och ett värde borde eleverna förstå att de har, men troligtvis menar de: en 

betydelse för omvärlden, ett ambitiöst mål som kan ta en livstid att uppnå. Men de 

positiva känslor som uppstod hos samhällseleverna när de hade framgång i sina 

studier, kan betyda att den kunskap och utveckling som sker mot deras mål, stärker 

elevernas självkänsla, självförtroende, och tron på deras förmåga och prestationer 

vilket ger dem drivkraft till nya utmaningar.  

Prestationen av att studera ökar också av andra elevers påverkan och agerande inom 

samhällsprogrammet. Eleverna menade att man skall vara så duktig som möjligt, och 

att de som är smarta går på en teoretisk inriktning. Ett stereotypiskt tänkande av 

eleverna, som kan tolkas som att intelligensnivån är avhängig vilket program man går 

på. Det kan ses som både negativ och positiv bränsle till elevernas prestationer, men 

prestationerna skall också ha en personlig mening för eleven. De yttre faktorerna i 

detta fall hos eleverna är grupptrycket att prestera på en hög nivå, och att en hög 

prestation också är ett måste så att eleverna inte förlorar några möjligheter när de skall 

studera vidare. Den sociala prestigen i att nå upp till den prestationsnivå som enligt 

eleverna krävs, kan ses som både en yttre och en inre motivation. Deras prestationer 

blir belönade av andra, men de känner även en glädje av att lyckas. Skolverket (2003) 

menar då att elevernas yttre motivation är mer utsatt ifall eleverna misslyckas och 

enligt dessa elever på samhällsprogrammet var det mer känsloladdat att misslyckas på 

ett prov än var det var för HR-eleverna.    

HR-eleverna motiverade programmet med att inriktningen skapade eller gav dem en 

gemenskap, en social miljö, både med klasskompisar och med de sociala möten 

eleverna får genom inriktningens praktiska moment som servering och matlagning för 

allmänheten på skolan. Det kan tolkas som att den sociala miljön som inriktningen 

medför ger eleverna motivation att gå i skolan. Denna yttre faktor av social påverkan 

stärker viljan och den inre motivationen hos eleverna att studera på det valda 
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programmet, genom att det ger eleverna känslan av gemenskap som är en positiv 

känsla.  

Intressen för HR-eleverna är olika, men kategoriseras i samma inriktning på 

gymnasieskolan. Intresset för att möta nya människor varje dag lockas av en elev, att 

lära sig laga mat, servera och vara bartender är en annan elevs intresse och 

matlagningskonsten är den tredje elevens intresse. Det är olika orsaker till varför de 

valde inriktningen, men de befinner sig i samma branschkategori. Elevernas motiv och 

intresse är en smula annorlunda, men grunden ligger i intresset som är en självlust att 

studera enligt skolverket (2003). Dessa elever har yttre motivation som belöning och 

den belöningen är ett arbete efter gymnasiet, men det finns ett behov att utveckla det 

egna intresset som är en inre faktor, vilket ger eleverna drivkraft att studera och 

slutföra sina studier.  Behovet av att utveckla sitt intresse för lärandet, kunskapen och 

erfarenheter av inriktningen ger dessa elever glädje. Den lust och drivkraft eleverna 

förmedlade i intervjusvaren, tyder på att det som får eleverna att studera påverkas inte 

så mycket av betyg, provresultat eller lärare. Det är deras inre orsaker som är de inre 

faktorerna som driver deras vilja att studera på valt program. 

Kombinationen av inre och yttre motivation menar Skolverket (2003) är en 

förutsättning för alla elever. Dessa elever som går på respektive program har både inre 

mål som skall uppnås exempelvis behov med självförverkligande genom sitt intresse, 

och yttre mål med belöning av bekräftelse för sin prestation i sina studier, som 

samhällseleverna värderar mest av.   

Samhällseleverna har en instinkt och känsla av att de kan göra vad de vill och uppnå de 

mål som de har. Jenner (2004) skriver att motivation kan vara en inre faktor som sätter 

igång människans beteende och handlande inifrån. Med tankarna utvecklas mål som 

skapar agerande och det är drivkraftens bensin. Intresse, erfarenheter och andra 

människor som har haft en påverkan på dessa elever har påverkat elevernas inre 

process som tillför nya tankar och funderar om sina studier. Tankarna leder till en inre 

motivation av känslor, mätning av behovet och värdet i valet som eleverna gjorde och 

som kan resultera till självförverkligande och/eller självbefinnande med de yttre 

belöningar som tillkommer med att nå målen med sina studier.  

Samhällselevernas resurser som självförtroende, tron på sin förmåga och självbild 

styrker elevernas motivation och ger dessa elever drivkraft att handla och agera både 

för sitt intresse samt det måsten som ingår att nå målen. Ambitionerna som 
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samhällseleverna har och den prestation som dessa elever utför är bevis på både att de 

har och blir påverkad av inre och yttre motiv, och den kognitiva förmågan styrker 

motivationen som leder till en energi av drivkraft som grundar sig i deras behov.  

Hos dessa sex elever är det både behov av inre och yttre belöningar som 

självbefinnande och yrke som lockar fram deras motivation. Intresset och värdet av 

målet är också inre faktorer som spelar roll i elevernas motivation, samt de resurser 

och möjligheter målet ger är värdefullt för eleven.  

6.3 Slutord 

Denna undersökning om elevers upplevelse av orsaker och motivation till vald 

studieinriktning i gymnasieskolan ger en viss inblick både av den enskilde eleven och 

av elever från en praktisk och teoretisk inriktning på gymnasieskolan. Kritiskt sett är 

det svårt att undvika individualiteten när man jämför grupper av människor, i detta fall 

från olika studieinriktningar. Det som gör elever individuella är alla de små (och ibland 

stora) händelser som har skapat eller lett dem till vissa val och handlingar i livet. 

Analysen av elevers val av inriktning är beroende på vad eleven säger vad det är för 

orsaker eller det som har påverkat deras val. Skolan är till för alla och att göra en 

jämförelse mellan två inriktningar på gymnasiet skapar förståelse för elevernas 

olikheter, hur varje elevs motivation är både individuell och jämförbar med andra 

elevers motivation att studera. En enkätundersökning av Skolverket (2010) som 

presenterades i kapitel 2, gav en överblick av många elevers svar om orsaker till vald 

inriktning. Vikten ligger inte i de statistiska siffrorna för lärare utan den enskilde 

elevens svar på vad hon eller han har för orsaker och motiv för vald inriktning. Det 

kan ge svar på vad som motiverar eleven och hur andra människor kan motivera eller 

ge bränsle till elevens drivkraft inom sina studier.  

Som lärare ser jag ett behov och ett värde med att ta reda på varje elevs orsak till val av 

inriktning, för att kunna vara ett hjälpmedel och resurs till elevens utveckling. Elever 

har behov, och kunskap om de behoven ger en förståelse för elevens val och agerande. 

Ett förslag till vidare forskning inom detta område skulle vara att undersöka didaktiska 

metoder om huruvida vetskapen om elevers orsaker och motiv till studier kan hjälpa 

lärare att påverka och stärka elevens drivkraft till sina studier. Metoder som skulle 

motivera elever att nå skolans mål och deras egna mål för självförverkligande och 

välbefinnande. Inom det psykologiska perspektivet för motivation skulle vidare 
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forskning kunna vara en litteraturstudie om kognition som leder till en sammanfattad 

rapport som kan ge lärare bättre förståelse och insikt om elevers studiebeteende och 

agerade i skolmiljö.     
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8. Bilagor 

BILAGA 1 Följebrev & intervjumall (antal sidor: 3) 

Linnéuniversitetet Växjö Kalmar  

Följebrevet      

Hej! 

Jag är gymnasielärarstudent i yrkesämne från Linnéuniversitet med inriktning Hotell - och 

Restaurangprogrammet och skulle du vilja delta i en intervju för ett examensarbete som 

ingår i min yrkeslärarutbildning?   

Jag vill först upplysa att detta är ett frivilligt deltagande och du som intervjuad elev kan 

avbryta ditt deltagande från denna undersökning när som helst. Intervjumaterial, frågor och 

svaren kommer att användas i ett examensarbete på universitetsnivå 15hp.   

De elever som deltar i intervjun kommer att bemötas med respekt. Urvalet av elever som 

kommer att delta är: 

1) Gymnasieårskurs: ett 

2) Kön: pojkar och flickor 

3) Program: Hotel och restaurang och Samhällsvetenskapsprogrammet  

Jag som intervjuare har tystnadsplikt och ingen personlig information om respondenterna 

(elever) kommer att publiceras i examensarbetet. Intervjun sker med bandspelare och 

intervjufrågorna delar jag ut tillsammans med detta följebrev, för att kunna erbjuda en 

helhetsbild på vad vi förväntar oss av undersökningen.  

Dokumentationen efter intervjun kommer jag att dela ut till dig som respondent om 

önskemålet finns. Detta är för att du skall kunna godkänna och stämma av med innehållet, 

så att jag har uppfattat intervjusvaren korrekt. För ytterligare information kan du vända dig 

till mig på det nr eller mejl adress som står på detta följebrev.  

Jag vill tacka dig redan nu för att du tar dig tid med undersökningsmaterialet och den tid 

intervjun kommer att ta. Jag hoppas att du deltar i mitt examensarbete.  

Mycket vändliga hälsningar/ Malou Werner 

http://lnu.se/
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Telefonnr: 0733742659 Mail: mwecc09@student.lnu.se eller malou_werner2000@yahoo.se 

Examensarbetets syfte 

Syftet med detta examensarbete är dels att undersöka några gymnasielevers upplevda motiv 

och drivkrafter bakom val av studieinriktning, och dels att undersöka om det finns 

skillnader mellan elever i olika utbildningsprogram vad gäller deras motivation att delta och 

att prestera i det utbildningsprogram som de valt. 

Intervjufrågor. 

1) Kan du berätta för mig hur du tänkte när du skulle välja inriktning till 

gymnasieskolan?  

2) Hur kände du dig inför valet? 

Ex: Oro, roligt, spännande m.m.  

Följfråga: Varför tror du att dessa känslor förekom?  

3) Vilka alternativ (enligt dig) hade du inför valet till gymnasieskolan? 

4) Vad påverkade dig till att välja den inriktning som du gjorde? 

Ex: Andra människor, dina känslor och förväntningar av en inriktning, studier 

efter, mål, kan vara olika orsaker.  

Andra följdfrågor kan förekomma beroende på hur eleven uppfattar frågan eller 

hur eleven reagerar på att bli intervjuad m.m. 

5) Kan du motivera varför man skall gå just ditt program? 

6) Tycker du är viktigt med att gå på lektionerna och göra de uppgifter som ges till 

dig? 

Följdfråga: Svar ja/nej: utveckla 

Följdfråga: Om eleven svarar att det är för att läraren tycker det: – berätta då 

varför du gör skolaktiviteter och går på lektioner, varför satsar du på skolan? 

Eller: Vad tycker du att lektionerna och uppgifterna ger dig om vi nu struntar i vad 

läraren tycker? 

mailto:mwecc09@student.lnu.se
mailto:malou_werner2000@yahoo.se
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7) Kan du berätta roliga/positiva saker om att gå på detta program? 

Följdfråga: Varför? 

8) Kan du berätta tråkiga/negativa saker om att gå på detta program? 

Följdfråga: Varför? 

 

9) Hur hanterar du ett icke godkänt prov?  

Följdfråga: Vad får dig att försöka igen? 

 

10) Berätta för mig vad som motiverar dig att studera? 

(Vad hjälper dig att klara av uppgifter och andra aktiviteter i skolan? (inre faktorer: 

vilja, viss känsla när man har lyckats, vill prestera/lärandet, yttre faktorer: betyg, 

andra människor(vem?).)   

 

11) Berätta för mig vart du är om 10 år (Vad gör du, vart bort du etc.). 
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