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Sammanfattning 
Det fria skolvalet syftade till att bidra till ökad valfrihet för elever dock försvårade ett ökat utbud för 
elever att fatta väl underbyggda gymnasieval. Studiens utgångspunkt var att få ökad insikt i hur 
elever resonerade kring sitt gymnasieval i ett retrospektivt perspektiv. Studien syftade till att få 
fördjupad förståelse om hur gymnasieelever reflekterade över hur sitt gymnasieval blev. Centralt var 
elevernas tankar, känslor samt den sociala bakgrundens påverkan. Som teoretisk utgångspunkt 
användes Careership teorin samt Giddens identitetsbegrepp. Studien hade en kvalitativ metod och 
åtta gymnasieelever i årskurs 3 intervjuades. Studiens resultat visade att eleverna upplevde ökad 
osäkerhet vid flera tänkbara utbildningsalternativ, eleverna var omedvetna om den sociala 
bakgrundens påverkan i gymnasievalet samt att eleverna som valt gymnasieprogram utifrån intresse 
överlag var nöjda med sitt gymnasieval. 
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Inledning 
I regeringens proposition (1992/93:230) lyfts friskolereformen inom gymnasieskolan vilket syftade 
till att erbjuda bredare variation, större mångfald samt ökad valfrihet för elever och föräldrar att fritt 
kunna välja skola. Konkurrens mellan skolorna skulle på sikt bidra till att kvalitén på 
gymnasieutbildningen höjs samt att likvärdigheten stärks. 25 år senare hävdar Fridolin, Ekström och 
Shekarabi (2016, 6 november) i Svenska Dagbladet att fria skolvalet snarare bidragit till sämre 
likvärdighet och sjunkande kunskapsnivå i den svenska gymnasieskolan. Valfriheten visade att 
strukturella faktorer blivit allt mer avgörande och bidragit till att det segregerande klassamhället 
återspeglas i dagens klassrum. Detta styrks även av Lund (2006) som menar att elevens gymnasieval 
har påverkats av den sociala bakgrunden och kontentan har blivit att skolsystemet inte skapar 
likvärdiga skolor utan elever möts av skilda förutsättningar och krav. Vidare bidrog detta till att 
skolan inte blivit den tilltänkta sociala arenan där elever med olika sociala bakgrunder möts 
(Panican, 2015). 
 
Det fria skolvalet har bidragit till att gymnasieskolor konkurrerar om elever samt skapar sig en egen 
profilering för att locka olika typer av elevgrupper. Skolornas marknadsorienterade 
profileringsstrategier tillsammans med den ny reformerade gymnasieskolan har bidragit till en 
uppdelning av elever vilket inneburit att skolan inte blivit den inkluderande mötesplats som den var 
tilltänkt (Panican, 2015; Lund, 2007). En osäkerhet bland elever upplevs före, under och efter 
gymnasiet (Lovén, 2000) vilket bidragit till att många elever inte kunnat hantera den individuella 
valprocessen till gymnasiet (Lund, 2006). Detta har mynnat ut i att även elever bidragit till 
reproducering av självsortering inom skolan utifrån deras sociala bakgrund i valet mellan 
yrkesprogram eller högskoleförberedande program (Panican, 2015).  
 
Det ovan beskrivna visar på en valprocess som blivit allt mer komplex för den enskilda eleven och 
ställer högre krav på elevens kompetens att göra väl underbyggda val (Lund, 2007). Gymnasievalet 
är inte outforskat dock riktar sig forskning främst mot grundskoleelevers utbildningsval (Panican, 
2015; Lund, 2006; Broady & Börjesson, 2002) med fokus på attityder inför gymnasievalet, själva 
valprocessen och uppdelningen av olika elever inom skolor men också från kommun till kommun. 
Däremot finns det relativt lite forskning kring elevers reflektionsprocess kring gymnasievalet ur ett 
retrospektivt perspektiv. Denna lucka är viktig att fylla på grund av att ett bakåtperspektiv inte bara 
fångar upp reflektionsprocessen inför gymnasiet utan även under och efter gymnasiet. Dåtid och 
nutid kopplas samman och mynnar ut till den bestående frågan; hur blev gymnasievalet för eleven? 
Denna fråga ämnar vi att studera och denna studie är viktig för all skolpersonal, i synnerhet studie- 
och yrkesvägledare, för att få större insikt och förståelse för hur elever reflekterar kring 
gymnasievalet och vilka element som påverkar dem. I ett större perspektiv är denna studie relevant 
för kommunernas utformning av riktlinjer och mål med grundskolans studie- och yrkesvägledning. 
Detta för att elever, oavsett social bakgrund, ska erbjudas likvärdig studie- och yrkesvägledning.   
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Syfte och frågeställningar 
Studiens utgångspunkt var att genom kvalitativa intervjuer med åtta gymnasieelever i årskurs 3 få 
ökad insikt i hur elever resonerade kring sitt gymnasieval i ett retrospektivt perspektiv. Syftet var att 
få fördjupad förståelse om hur gymnasieelever i slutet av sin gymnasieutbildning reflekterade över 
hur sitt gymnasieval blev.   
 

x Hur har valfriheten påverkat elevers tankar och känslor inför gymnasievalet? 
x Hur kan mönster mellan elevers självständighet och sociala bakgrund urskiljas i 

gymnasievalet? 
x Hur blev gymnasievalet när eleverna blickade tillbaka? 
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Begreppsförklaringar 
 
Nöjd beskrivs som en känsla av tillfredställda behov inom ett särskilt område alternativt i allmänhet 
(NE, 2018). I studien används begreppet nöjd utifrån ett givet område, gymnasievalet. Begreppet 
används inte för att mäta graden av nöjdhet hos eleverna utan begreppet används i förhållande till 
elevernas berättelser huruvida de var nöjda eller inte.  
 
Medveten och omedveten påverkan användes i studien för att beskriva hur bundna eleverna var till 
sin sociala kontext. Medveten påverkan omfattades av direkta och indirekta råd från andra inom den 
sociala omgivningen och omedveten påverkan omfattades av mönster som kunde utläsas i elevernas 
berättelser. 
 
Social bakgrund är ett svår definierat begrepp som kan innefatta mångt och mycket. Vanligen 
definieras sociala bakgrund utifrån föräldras yrke eller utbildning vilket också är den definition som 
studien utgått ifrån (UKÄ, 2016).  
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Bakgrund 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse om den senaste gymnasiereformen, Gy11, samt aktuell 
uppföljning av Gy11 för att förklara hur dagens gymnasieskola ser ut. Därefter lyfts tidigare och 
aktuell forskning som kopplas till studiens ämnesområde fram. Avslutningsvis förklaras de teoretiska 
utgångspunkterna för studien.  

Gy 11 
En ny struktur för gymnasieskolan stod på agendan mellan åren 2008 och 2009 och bottnade i 
regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (Prop. 2008/09:199) och 
utredningen Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Tillsammans resulterade 
detta i den gymnasieskola som finns idag.   
 
I propositionen (2008/09:199) målas en bild upp av en gymnasieskola som utvecklats till en alltmer 
varierad arena - där olika skolor, både kommunala och fristående, utformat egna specialutformade 
program. Med denna bild i bakgrunden ville man tydliggöra utbudet för att öka elever och föräldrars 
förståelse för de olika gymnasieprogrammens innebörd för framtida ändamål samt förståelsen kring 
elevens kunskaper efter avslutade gymnasiestudier. I sin tur skulle detta leda till att stärka eleven i 
gymnasievalet. För att säkerställa likvärdigheten föreslogs att både kommunala och fristående skolor 
skulle ställas inför samma krav.  
 
Gymnasieskolan förändrades i många avseenden. Ett nytt utbud av nationella program som delades 
in i högskoleförberedande program och yrkesprogram. Yrkesprogram i sin tur erbjuds både som 
skolförlagd och som lärlingsutbildning. Det främsta fokuset var att höja statusen kring yrkesprogram 
och öka möjligheterna till anställning efter gymnasiet. En markant skillnad från tidigare 
gymnasiereformer var att yrkesprogram inte ger högskolebehörighet om inte eleven själv gör ett 
aktivt val (SOU 2008:27; Prop. 2008/09:199) och samtliga elever på yrkesprogram ska erbjudas 
möjligheten att nå upp till grundläggande behörighet till vidare studier (SFS 2010:800). Kärnfullt i 
den nya gymnasiereformen var att gymnasieprogrammen fick en djupare specialisering utan att 
eleverna går miste om allmän kompetens (Skolverket, 2016).  

Uppföljning av Gy11 
I Skolverkets (2016) rapport Uppföljning av gymnasieskolan beskrivs utvecklingen inom 
gymnasieskolan från läsåret 2011/12 till och med läsåret 2015/16. Ett viktigt inslag med den nya 
gymnasiereformen var att förtydliga distinktionen mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 
program. Den förstnämnda studievägen är koncentrerad mot arbetslivet medan den andra ska rusta 
elever för vidare studier vilket Skollagen (SFS 2010:800) fastställer att “utbildningen i 
gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 
arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn” (kap. 15, 3 §).  
 
För läsåret 2015/2016 var fördelningen mellan samtliga tre årskurser följande: 66 procent läste ett 
högskoleförberedande program medan 34 procent läste ett yrkesprogram. De gymnasieprogram med 
högst andel elever var samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps-, ekonomi- och teknikprogrammet. 
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Gällande yrkesprogram var el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt 
fordons- och transportprogrammet de program som hade flest elever.  
 
Skolverket (2016) tar upp att utvecklingen inom gymnasieskolan visat på en stadig minskning av 
elever som sökt yrkesprogram de senaste åren. Elever valde i större utsträckning program som ger 
allmänna kompetenser. Den ojämna fördelningen av elever som gick yrkesprogram respektive 
högskoleförberedande program kunde bland annat förklaras av hur ungdomar och deras föräldrar såg 
på olika utbildningar och yrken då studier visat att det förekommer en negativ bild av yrkesprogram. 
Ytterligare en anledning var att elever ansåg att högskoleförberedande program höll dörrar öppna 
inför framtiden och inte var lika enkelspåriga som yrkesprogram. Vidare kan den ojämna 
elevfördelningen förklaras av bristande information om olika studievägar och dess innebörd. 
Informationen tenderade att dela upp gymnasieskolan i två delar och en slutsats som dras var att den 
efterfrågade utbildningen sällan stämde överens med verkligheten. Sammanfattningsvis pekade den 
tudelade gymnasieskolan på att “bidra till att göra gymnasievalet till en fråga om yrkesprogram eller 
högskoleförberedande program, snarare än ett initierat val mellan de olika separata programmen” 
(Skolverket, 2016, s. 12).  

Grundskolelevers attityder till gymnasievalet 
I Panicans (2015) studie förklaras vilka attityder som grundskoleelever haft till gymnasievalet. Det 
fanns tydliga skillnader i grundskoleelevernas uppfattningar om teoretiska respektive yrkesprogram. 
De elever som var yrkesinriktade ville ha en skolgång med många roliga, praktiska inslag. Samtliga 
som var inne på yrkesspåret hade inte heller betygen för att komma in på ett teoretiskt program men 
upplevde inte heller att de skulle valt ett sådant ifall betygen hade räckt till. Detta motiverades av att 
de var skoltrötta och helst undvek skolförlagd teori. Eleverna menade att de hellre gick ett 
yrkesprogram då det ska förbereda dem inför det kommande arbetslivet och att det i slutänden 
handlade om att få ett jobb så fort som möjligt. Inom de teoretiskt inriktade eleverna, värderades 
istället studiemotivation och siktet var inställt på att få en bred grund att stå på inför fortsatta studier.  
 
Vidare menar Panican (2015) att det fanns ytterligare distiniktioner mellan de två elevergruppernas 
uppfattningar. De teoretiskt inriktade eleverna ansåg att det var bra med höga intagningspoäng till 
teoretiska program då det innebar att omotiverade sorteras bort. Denna sorteringsapparat har lett till 
att eleverna delats in i elever med höga respektiva låga betyg. Detta styrks även av Broady och 
Börjesson (2002) som menade att följderna av betygsurval resulterade i en ökad segregering inom 
skolan.  
 
En slutsats som Panican (2015) lyfter fram i sin studie var att attityder gällande gymnasiala program 
ofta var kopplade till elevernas sociala bakgrund. Det bildas två homogena elevergrupper med 
likasinnade attityder inom den egna gruppen och där elevernas sociala bakgrund hade en avgörande 
faktor. De elever som var inställda på att gå ett teoretiskt program hade minst en förälder med 
högskoleutbildning. Majoriteten av de yrkesinriktade eleverna hade föräldrar med gymnasiet som 
högst avslutad utbildning. Detta visade att elevernas attityder reflekterade en retorik som kopplas 
samman med föräldrarnas yrkesbakgrund. Teoretiskt inriktade elever valde enbart mellan teoretiska 
program vars syfte var att studera vidare. De hade siktet inställt på att göra karriär och menade att de 
enbart såg fördelar med att gå teoretiska program. De yrkesinriktade eleverna valde ofta 
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gymnasieprogram utifrån sina föräldrars yrkesbakgrund. Panican lyfter fram att hans slutsats stämde 
överens med tidigare forskning; att elevernas gymnasieval reproducerade det sociala mönster som 
återspeglas i samhället och grundades utifrån individens sociala bakgrund.  

Det komplexa valet 
Många elever kände en osäkerhet såväl före som under och efter valet till gymnasiet vilket kunde 
förklaras av att flera elever upplevde en avsaknad av tillräcklig mognad och insikt i deras val (Lovén, 
2000). Istället beskrevs gymnasievalet som en förskjutning av valet. Valet tycks istället handla om att 
hålla så många dörrar som möjligt öppna inför framtiden. Att utesluta alternativa vägar efter 
gymnasiet sågs som orosmoln för många elever. Somliga elever valde bort program som skulle passa 
deras specialintresse eller talang i förmån för att ha en försäkran om att inte stänga några dörrar inför 
framtiden (Hjort, Hjärpe & Panican, 2014). 
  
Lidström, Holm och Lundström (2014) beskriver att det generellt fanns en uppfattning om att 
kunskap och vidare studier var betydelsefullt vilket även synliggjordes i elevers sökmönster till 
gymnasiet. I sin studie belyser författarna att de flesta elever sökte sig till teoretiska program och att 
det ansågs vara normen. Elever med högutbildade föräldrar som valde ett praktiskt program ansågs 
normbrytande och måste försvara sina val. Däremot var det mer accepterat om elever med 
lågutbildade föräldrar inte gjorde ett traditionellt val. Panican (2015) betonar dock att det fanns 
många faktorer som påverkade vid gymnasievalet men att elever själva hade det sista ordet.  
  
Vidare nämner Lidström, Holm och Lundström (2014) att råd och rekommendationer från nära och 
trovärdiga personer kan vara avgörande vid gymnasieval. Detta hörde ihop med vilken typ av 
identitet elever hade/ville ha. Valet av gymnasieskola kunde göras för att bekräfta den egna 
identiteten men kunde också möjliggöra för elever att forma en ny identitet. Ofta drogs elever till den 
skola som hade ett rykte som passade dem själva. Panican (2015) styrker vikten av att det var av 
betydelse att de själva fick fatta beslut för att utveckla den egna identiteten.  

Kontextens betydelse 
Dagens gymnasieskola har blivit allt mer individanpassad och ger uttryck för att unga önskar att vara 
fria individer. Forskning visade att unga ofta lyfte fram sitt gymnasieval som självständigt utan 
påverkan från sin omgivning (Panican, 2015; Sandell, 2007; Lund; 2006). I Sandells (2007) 
avhandling låg fokus på kontextens påverkan och hur den yttrat sig. Niondeklassare hade intervjuats 
för att kunna analysera utbildningssegregation inom skolan och dess individualisering med genus i 
fokus. Sandell pekar på att kompisrelationer inte hade någon större påverkan huruvida valet till 
gymnasiet väljs däremot beskrivs det som roligt om kompisar följs åt från grundskola till gymnasiet. 
Det viktigaste inslagen för eleven i gymnasievalet var intressen och dennes personlighet. I det 
vardagliga livet i hemmet diskuterades gymnasievalet inom familjen där föräldrarna ofta kom med 
råd om olika alternativ och uppmuntrade sina barn att göra individualiserade och självförverkligande 
val. Elever betonade att de inte blivit påverkade av föräldrarnas åsikter, däremot framträdde det att 
elever influerades av föräldrarnas yrke när det kom till gymnasievalet. Detta syns tydligast hos killar. 
Föräldrar, ofta pappan, målades upp som en förebild i sitt tänkta framtida arbetsliv. En slutsats som 
hon kom fram till var att elever var mer influerade av sin omgivning än vad de var medvetna om. 
Däremot särskiljde hon på killar och tjejer. Killar tenderade att orientera sig utifrån sin bakgrund och 
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välja gymnasieutbildning som hade starka kopplingar till pappans yrke/bransch än vad tjejer gjorde 
vilket kan tolkas som att tjejer var mer individualiserad i valprocessen än killar.  

Sammanfattning 
Tidigare forskning visar på att den nya reformerade gymnasieskolan (gy11) resulterade i en 
tudelning mellan elever gällande de två gymnasieinriktningarna. Uppföljningen av gy11 visade att 
allt färre elever läser yrkesprogram trots att anledningen bakom gymnasiereformen var att höja 
statusen på yrkesprogram. Denna tudelning tog också i uttryck i hurvida grundskoleelever uppfattade 
de två programinriktningarna. Högskoleförberedande elever eftersträvade bredd och yrkeselever 
önskade roliga, praktiska inslag. Råd från den sociala omgivningen spelade även in vid gymnasieval 
men i slutänden beskrev elever sig själva som fria och självständiga. Det var eleverna som fattade det 
avgörande beslutet. Tidigare forskning visar att elever påverkas av den sociala bakgrunden vid 
gymnasieval då de valde utbildning efter sina föräldrars utbildningsnivå och yrkesbakgrund. 

Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och de teoretiska begrepp som utgjorde 
grunden för analysen av det empiriska materialet. Studien avsåg att undersöka elevernas reflektioner 
kring gymnasievalet och därför var det av vikt att analysera hur deras möjligheter träds fram 
beroende av omgivande faktorer i relation till deras aktörsskap. Därav valet av Careership teorin. 
Valet av Giddens motiveras av att hans identitetsbegrepp fyllde en lucka i det Careership teorin inte 
kunde förklara, det vill säga individens självständighet i en påverkande miljö. Dessa teoretiska 
utgångspunkter användes för att skapa förståelse för den komplexitet som finns mellan sociala 
faktorer och identitetsskapande i samband med gymnasievalet.  

Careership teorin 
Professorerna Hodkinson och Sparkes (1997) ligger till grund för Careership teorin som är en 
sociologisk teori som berör karriärsbeslut. Denna strukturella handlingsteori har sin utgångspunkt i 
att både aktörer och strukturer är väsentliga inslag vid ungas karriärsval. De centrala begreppen i 
teorin är handlingshorisont, brytpunkter och rutiner samt Pierre Bourdieus begrepp fält, habitus och 
kapital. Dock behandlas begreppen handlingshorisont, rutiner och habitus främst i studien. 
Careership teorin vilar på tre integrerande dimensioner som berör de centrala begreppen.  

Pragmatiskt-rationellt karriärsbeslut 
Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver den första dimensionen som så att karriärsbeslut är 
pragmatiskt-rationella samt emotionellt influerade. Pragmatiskt i den bemärkelse att informationen 
som når individen är partisk och inom det som individen vet om. Rationellt i den bemärkelse att 
karriärsval väljs eller avvisas beroende på personliga erfarenheter samt råd från personer i sin 
omgivning som har god kännedom kring yrkesvalet. Emotionellt i den bemärkelse att karriärsbeslut 
anses möjliga om individen får stöttning. Ofta handlar det om att acceptera ett alternativ snarare än 
att välja bland många. Karriärsbesluten är bundna till kontexten och går inte att skilja från 
familjebakgrund, kultur och livshistoria. Hodkinson och Sparkes utgår från Bourdieus teori om att 
samtliga individer föds i en social miljö som ständigt påverkar. Bourdieus begrepp habitus syftar till 
ett system av varaktiga och överförbara dispositioner som samordnar individens tidigare erfarenheter 
och beslutar hur individen uppfattar, agerar och värderar. Dock hävdar Hodkinson och Sparkes, till 
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skillnad från Bourdieu, att habitus är föränderligt då människor samlar på sig nya erfarenheter hela 
tiden. Bourdieus begrepp handlingshorisont är en slags arena där individens handlingar äger rum och 
där beslut fattas. Habitus tillsammans med möjligheterna påverkar individens handlingshorisont. 
Därav kan en individs handlingshorisont både möjliggöra och begränsa världsbilden och de val som 
tas inom den.  

Aktörer med olika kapital konkurrerar på fält 
I den andra dimensionen använder Hodkinson och Sparkes (1997) ett av Bourdieus centrala begrepp 
fält. Det går att jämföra med en marknad och används för att beskriva karriärsval i en social kontext. 
Marknaden består av olika aktörer. Samtliga aktörer strävar efter olika mål och varje aktör bidrar 
med olika kapital. Maktbalansen inom fältet är beroende av vilka kapital som aktörerna bidrar med 
och vilket värde dessa har inom det givna fältet. Därmed kan de vara med och påverka spelreglerna 
inom fältet. Hodkinson och Sparkes förklarar att Bourdieus kapitalformer är ekonomiskt, socialt, 
kulturellt och symboliskt1.  

Livslopp med omväxlande brytpunkter och rutiner 
Den tredje dimensionen innebär att människors livslopp består omväxlande av rutiner och 
brytpunkter vilket Hodkinson och Sparkes (1997) menar har betydelse för karriärutvecklingen. En 
brytpunkt har relevans för individen då identiteten utvecklas och genomgår en förändring. 
Författarna lyfter fram tre typer av brytpunkter: Strukturella brytpunkter bestäms av externa, 
institutionella strukturer, självinitierade brytpunkter syftar till att individen kräver en förändring som 
respons på faktorer i hens liv och framtvingade brytpunkter beror på externa händelser eller andra 
människors agerande. Careership teorin fokuserar även på perioderna mellan brytpunkterna. Rutin 
påvisar hur individen hanterat sitt beslutsfattande som gjorts i en brytpunkt och delas in i fem 
kategorier. Bekräftande, vilket förstärker karriärsbeslutet och en identitetsutveckling tar form. 
Motsägande, individens erfarenhet försvagar det fattade beslutet och hen känner ånger inför sin 
ursprungsförändring. Identiteten försvagas och detta resulterar i att individen självinitierar en ny 
brytpunkt alternativt finner andra sätt att hantera detta på. Socialiserande, innefattar en identitet som 
ursprungligen inte önskades accepteras. I samband med brytpunkten och socialiseringen sker en 
förändring av identiteten. Blockerande, individen har en identitet som den känner starkt missnöje för. 
Individen kan inte ändra situationen och längtar tillbaka till den tidigare identiteten. Utvecklande, 
framgår under en stegvis förändring och lämnar bakom sig sin tidigare karriärsidentitet på ett sätt 
som inte är smärtsamt för individen. 

Självidentitet i det senmoderna samhället 
Den sociologiska samhällsteoretikern Giddens (1999) beskriver sambandet mellan moderniteten och 
det indviduella självet. Modernitet kopplas samman med de instititutioner samt beteendemönster som 
utvecklades i Europa och kom att få större spridning i världen under 1900-talet. Moderna 

                                                             
1 Broadys (1988;1989) tolkning av Bourdieus olika kapitalformer innefattar materiella resurser eller värden. Ekonomiskt 
kapital innebär materiella värden i form av pengar, egendom och andra ekonomiska tillgångar. Kulturellt kapital kopplas 
till den legitima kulturen där språkbruk, utbildningsnivå, kultur anses ha hög status. Socialt kapital handlar om 
oupplösliga förbindelser med andra människor (släktrelationer, sociala nätverk, familj) och är viktiga för att nå uppsatta 
positioner. Det sista, och övergripande, symboliskt kapital är de resurser som igenkännes som värdefullt och tillerkännes 
värde inom en given social kontext.  
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institutioner samt den globala påverkan har spelat ut det traditionella samhällets roll. Förr ansågs 
individer vara traditionellt styrda i hur de borde tycka och agera vilket avspeglades i samhället 
genom att till exempel bagarens son blev bagare. I det senmoderna samhället formas identiteter i 
relation till sin omgivning och unga förväntas till exempel inte att följa sina föräldrars fotstpår på 
samma sätt som tidigare. Individen skapar sin egna identitet och måste ta snabba beslut vilket medför 
att identiteten är föränderlig på grund av att individen ställs inför nya situationer i samhället som 
kräver omställning av åsikter och värderingar. Det viktigaste inom det senmoderna samhället är att 
individen kan förlita sig på den egna identiteten.  
 
Ovan problematiseras identitetsskapandet som en produkt av den enskilda individen men också av 
samhällets globala karaktär, vilket enligt Giddens (1999) ställer krav på att människor bör ha 
reflexiva identiteter för att möjliggöra anpassning till omvärlden. Den reflexiva identiteten är en 
pågående process som konstrueras och omarbetas i interaktion med andra. Det grundar sig i 
förmågan att kunna skapa en berättelse om sig själv. Det rör sig inte om att individer har speciella 
egenskaper utan identiteten formas i olika sammanhang. Då omvärlden är föränderlig och i olika 
livsskeenden ställs krav på anpassning kan identiteten ifrågasättas och leda till ångestkänslor. 
Individen ställs inför olika val som resulterar i att denne reflekterar över vilket som är bäst.  
 
Vidare menar Giddens (1999) att under modernitetens villkor förändras självet, både personligt och 
socialt vilket innebär att det behöver utforskas och omkonstrueras. Självet blir alltså ett reflexivt 
projekt som individen själv ansvarar över. Giddens (1999) förklarar att ”vi är inte det vi är, utan det 
som vi gör oss till” (s. 95) vilket menas med att människor är beroende av vilka situationer de ställs 
inför och hur de vill vara inom dessa sammanhang. Vidare förklarar han att självet inte är ett oskrivet 
blad utan individer har ett inre väsen bestående av psykologiska processer. Däremot vad individen 
väljer och därmed agerar beror på individen själv. Självets utformning kan beskrivas likt en tidsbana 
där det förflutna kopplas samman med framtiden. Idenititetskonstruktionen hänger därav ihop med 
dåtid och framtid då individen skapar en egen historia som sätts i kontexten, vart har hen varit, vart 
är hen och vart är hen påväg.  
 
Sammanfattningsvis pekar Giddens (1999) på att människors livsstilar förr var traditionsbundna och 
mer fokuserade på arv medan människor i dagens senmoderna samhälle väljer livsstil och hur de vill 
leva sina liv. Dessa val anses vara reflexivt öppna för förändringar och centrala frågor som ”vem vill 
jag vara?” värderas.  
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Metod 
Studien har utgått från en kvalitativ metod då studien syftade till att få en djupare förståelse hur 
elever reflekterade över sitt gymnasieval. Trost (2010) menar att kvalitativ metod ämnar att få fram 
ett rikt material som visar intressanta fenomen, mönster och åsikter. Vidare menar han att metoden är 
lämplig vid studier som avser att få förståelse för hur människor resonerar och agerar samt att kunna 
urskilja olika handlingsmönster, vilket var utgångspunkten för denna studie. Olsson och Sörensen 
(2011) anser att kvalitativa studier utgår från ett inifrånperspektiv som innebär att forskaren tar del 
av informantens inre värld och därefter tolkar och beskriver den information som kommer fram. Då 
studiens fokus var att få förståelse över hur elever reflekterade kring sitt gymnasieval var kvalitativ 
metod att föredra framför kvantitativ.  

Urval och avgränsning 
Då denna studie var en småskalig forskning med svårigheter att innefatta ett tillräckligt stort urval 
var ett icke-sannolikhetsurval att föredra. Denscombe (2016, s. 64-65) förklarar att detta urval inte 
behöver vara representativt för hela populationen - i studiens fall åtta elever i årskurs tre som 
studerade på två skilda gymnasieskolor i Västerbotten – och inte gymnasieelever i allmänhet. Detta 
för att elever möter olika gymnasiemarknader beroende på var i landet de bor, vilket försvårade att få 
ett representativt resultat. Istället låg fokus på att försöka fånga upp intressanta reflektioner kring 
gymnasievalet inom den lokalt bundna kontexten.  
 
På grund av tidssbrist valdes ett bekvämlighetsurval vilket kortfattat inneburit att fånga upp de elever 
som fanns tillgängliga (Denscombe, 2016, s.77). Mejl skickades ut till rektorer på samtliga lokala 
gymnasieskolor i Västerbotten (se bilaga 1). Den relativt låga svarskvoten från den lokala ortens 
gymnasieskolor gjorde att en anpassning fick ske därefter. Två rektorer beviljade klassrumstid och i 
vidare kontakt med berörd lärare besöktes två gymnasieskolor. Studien presenterades och ett brev 
lämnades ut till eleverna (se bilaga 2). Samtliga elever som ville ställa upp valdes ut. En eftersträvan 
om balans mellan elever som läser högskoleförberedande och yrkesprogram fanns i åtanke för att få 
en jämn spridning. Denna önskan infriades då fyra elever från vardera program finns representerade i 
studien.  
 
Studien utgick från intervjuer med åtta elever i årskurs 3 på gymnasiet i en ort i Västerbotten. Fyra 
elever gick ett högskoleförberedande program på en mindre kommunal gymnasieskola och fyra 
elever gick ett yrkesprogram på en större kommunal gymnasieskola. Två tjejer och två killar från 
respektive program finns representerade. Den geografiska avgränsningen till en ort i Västerbotten 
motiverades med att det tidsmässigt och ekonomiskt skulle vara mest lönsamt.   

Datainsamlingsmetod 
Studiens datainsamling byggde på forskningsintervjuer då studien ämnade att besvara 
gymnasieelevers uppfattningar och känslor för få en djupare förståeelse kring detta fenomen 
(Denscombe, 2016, s. 263). Enligt Olsson och Sörensen (2011) är meningen med kvalitativa 
intervjuer att förklara och förstå betydelsefulla teman som informanten upplever och därmed är syftet 
att få nyanserade beskrivningar av informantens livsvärld vilket också var centralt i studien. De 
intervjuer som studien byggde på handlade om att fånga elevernas reflekterande uppfattningar, 
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åsikter och känslor kring gymnasievalet vilket förstärkte att intervjuer var att föredra. Intervjuerna 
var semi-strukturerade då studien avsåg att belysa attityder och information i detalj. Innan alla 
intervjuer ägde rum utformades en intervjuguide (se bilaga 3) där olika ämnen och huvudfrågor 
listades upp. Denscombe (2016, s. 266) menar att intervjuaren behöver vara flexibel i den 
bemärkelse att hen kan hoppa i ordningsföljden samt att vara öppensinnad för utveckling då 
intervjupersonen kan gå in på andra områden. Studiens intervjuer har varit utvecklingsbara från 
intervju till intervju och har anpassats efter varje informant vilket har inneburit att vissa teman har 
lyfts fram tydligare i vissa intervjuer och i andra inte.  
 
Målsättningen var att hålla varje intervju mellan 30-45 minuter men utifrån ovan förklarat har 
informanterna fått styra intervjuerna vilket har inneburit att tiden varierat. De åtta intervjuer som 
genomförts har varierat mellan 20 till 90 minuter. Intervjuerna har ägt rum i gymnasieskolornas 
lokalar samt på ett allmänt bibliotek. Informanterna fick själva avgöra var intervjuerna skulle äga 
rum. Samtliga intervjuer spelades in i samtycke med eleverna och under intervjuerna fördes 
anteckningar för att underlätta arbetet i transkiberingarna vilket tas upp i stycket nedan. 

Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av mobiltelefoner och därefter lyssnats igenom. All 
transkibering har gjorts nära inpå varje avslutad intervju för att i största möjliga mån ha 
informationen färskt i huvudet. Arbetsuppdelningen har inneburit fyra intervjuer var vilket har varit 
en tidskrävande process. Eftersom studien byggde på åtta intervjuer med mycket innehåll och ett 
tidspressat schema har transkiberingarna gjorts i grova sammanfattningar utifrån vad informanterna 
berättat samt kompletterat med det antecknade materialet. Inga egna tolkningar har gjorts i detta 
moment. Efter transkiberingarna har texterna bytts sinsemellan och proceduren har upprepats. 
Transkiberingarna lästes igenom noggrant för att få förståelse för helheten, det vill säga få fram vad 
det är informanterna faktiskt berättar. 
 
Efter transkiberingarna kategoriserades det insamlade materialet i olika teman och underteman. 
Studiens analysmetod är därav tematisk och den tematiska metoden är en underkategori till narrativ 
analys. Den tematiska analysmetoden har använts då studien utgick från elevernas berättelser 
(Riessman, 2004, refererad i Bryman, 2011, s. 527). För att urskilja teman beskriver Ryan och 
Bernard (2003, refererad i Bryman, 2011, s. 528) olika förhållningssätt som forskare kan utgå ifrån. 
En av dessa är att leta efter likheter och skillnader i det insamlade materialet för att se hur 
intervjupersonernas berättelser går ihop och går isär. Utifrån studiens frågeställningar togs tre 
centrala teman ut och genom att leta likheter och skillnader i elevernas berättelser utformades 
underkategorier. Dessa underkategorier sorterades upp genom att utröna skillnader i samtliga 
berättelser. När dessa skillnader framkommit inom den stora gruppen sorterades eleverna in under 
relevant kategori. Till sist analyserades det insamlade materialet utifrån teoretiska utgångspunkter 
samt tidigare forskning förankrades.   

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet (tillförlitlighet) samt validitet (trovärdighet) används inom forskning för att förklara 
studiens kvalitet dock värderas inte dessa begrepp i kvalitativa studier på samma sätt som i 
kvantitativa studier (Trost, 2010). LeCompte och Goetz (1982, refererad i Bryman, 2011, s. 352) 
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delar upp begreppen i extern och intern reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning. Extern 
reliabilitet innebär huruvida forskning kan upprepas och få samma resultat. För att höja studiens 
externa reliabilitet beskrivs tillvägagångssättet dock är sociala miljöer och människor föränderliga 
och därmed är det svårt att få samma resultat om studien skulle upprepas. Detta bidrar till att studiens 
externa reliabilitet sänks. Intern reliabilitet berör huruvida tolkningar gjorts i överenstämmelse 
mellan forskarna och för att stärka den interna reliabiliten fördes en pågående kommunikation om 
analys av empirin. En förförståelse om de teoretiska utgångspunkter som studien vilade på bidrog till 
att gemensamma tolkningar skärptes.  
 
Intern validitet handlar om att det finns en samstämmighet mellan empiri och teori. Studien har mätt 
vad den avsåg att mäta genom att intervjuguiden utformades utifrån syfte och frågeställningar. Den 
interna validiteten stärks dessutom då information som inte besvarade frågeställningarna sållades 
bort. Extern validitet innebär hur generaliserbart resultatet är i förhållande till andra sociala miljöer 
och situationer och då studien berör endast åtta elever på två gymnasieskolor anses den externa 
validiteten vara låg (LeCompte och Goetz, 1982, refererad i Bryman, 2011, s. 352).  

Forskningsetiska överväganden 
I studiens intervjuer har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). 
Eleverna blev upplysta om var studien publiceras ifall de skulle vilja ta del av den. Innan 
intervjuerna delgav eleverna deras samtycke att spela. De informerades om att vi var de enda som 
skulle ta del av det inspelade materialet samt att inspelningarna kommer att förstöras när studien är 
inskickad och rättad. Under intervjuerna lyftes att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 
under intervjuens gång kunde välja att avbryta. En annan viktig aspekt som lyftes under intervjuerna 
var studiens syfte och vikten av elevernas deltagande.  
 
Ett av studiens största etiska övervägande har varit att hålla god etik, det vill säga avväga kunskap 
som kommit fram i intervjuerna mot anonymitetsskyddet för individerna som deltagit i studien 
(Larsson, 1994). Vetenskapsrådets forsknings etiska principer (2017) har varit utsgångspunkt 
gällande anonymitet. Eleverna blev upplysta om att deras identitet skulle skyddas i största möjliga 
utsträckning genom att anonymisera deras namn, program och gymnasieskola. För att ytterligare 
skydda eleverna presenteras de som kille och tjej med numreringar för att särskilja elevernas 
berättelser åt samt bokstäver för att förtydliga programinriktning. I resultat gjordes rimliga 
avvägningar i den bemärkelse att vissa ord markerats i elevernas berättelser, [ord], för att inte riskera 
att elevernas identiter röjs. På grund av detta kan viss information/citat uppfattas som otydlig vilket 
skapar en konflikt mellan valditet och etik (Larsson, 1994). I detta avvägandet valde vi att lägga 
tyngd på etik då censuringarna inte gör att citaten stod och föll.  
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys integrerat. Resultatet har utgått från gymnasieelevernas 
berättelser och dessa berättelser har analyserats med hjälp av de teoretiska utgångspunkter som 
studien utgått ifrån. Dessutom förankras tidigare forskning i elevernas berättelser. Med hjälp av 
studiens frågeställningar presenteras tre teman. De tre teman är: det komplexa eller enkla valet, ett 
individuellt och bundet val och när dåtid möter nutid. Detta är en kronologisk ordningsföljd för att 
låta läsaren följa med i elevernas berättelser. 
 
Studiens åtta intervjuer har varit omfattande vilket medfört att gymnasieeleverna inte presenteras var 
och en utan en kortare beskrivning av varje elev finns presenterad i bilaga 4.  

Det komplexa eller enkla valet 
I elevernas berättelser framträdde inträdet till gymnasiet som ett nytt kapitel i deras liv vilket tolkas 
som en strukturell brytpunkt (Hodkinson & Sparkes, 1997). Elevernas reflektioner speglade hur 
deras tankar och känslor inför gymnasievalet uttrycktes. Huruvida denna inträdesbiljett till gymnasiet 
såg ut skiljde sig åt i elevernas berättelser. Det fanns en klar uppdelning i hur eleverna såg på 
gymnasievalet; enkelt och naturligt eller komplext och stort. 

Enkelt, naturligt och inte livsavgörande 
Tre av eleverna i studien såg på gymnasievalet som en naturlig förändring i deras liv. Känslorna 
beskrevs som lättsamma och fria från ångest och andra jobbiga känslor. Tankeprocessen var relativt 
kortfattad då deras gymnasieval helt enkelt kändes rätt för dem. Gymnasievalet grundade sig i 
elevernas intressen och deras personlighet vilket går i linje med tidigare forskning (jfr Sandell, 
2007). Elevernas intresse handlade om vilka skolämnen som de var intresserade av samt vad 
eleverna ansåg var roligt inom skolan. Personlighet i huruvida de såg på sig själva i skolsammanhang 
– om de haft lätt för sig i skolan eller om de varit skoltrötta. Det sistnämnda berördes både av Kille 
1Y och Tjej 1Y vilket även går i linje med Panican (2015) om en skoltrötthet hos yrkeselever. De tre 
eleverna som såg gymnasievalet som enkelt utgick från intressen samt personlighet vilket bidrog till 
vilket gymnasieprogram de skulle välja snarare än vilka gymnasieprogram de valde emellan. Detta 
kan tolkas som att deras handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 1997) både möjliggjorde och 
begränsade dem. Möjliggjorde i aspekten att finna ett passande gymnasieprogram och begränsande 
då de inte såg andra gymnasieprogram som möjliga.  
 

Jag har alltid vetat. Det har inte varit nån ångest så som vissa kompisar. För mig har det aldrig 
varit något problem. (Tjej 1Y) 
 
Det var ganska lätt för mig ..//.. Jag hade inte så svårt att välja, behövde inte tänka på det så 
mycket ..//.. Det kändes som ganska naturligt för mig på nå sätt. (Tjej 2H) 
 
Det är inte hela framtiden ..//.. Det var det jag var mest intresserad av och de kändes roligast. Å 
då sa jag de, de är det enda jag vill gå. (Kille 1Y)  

 
Gemensamt för dessa tre elever var att gymnasievalet beskrivs relativt lättsamt. Gymnasievalet 
avdramatiserades i deras berättelser som en enkel och smärtfri process som knappt hann börja innan 
det tog slut. Utifrån Giddens (1999) tolkas elevernas berättelser som att de eftersträvade stabilitet i  
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gymnasievalet. Eleverna strävade efter att förverkliga sig själva genom att utgå från där och då och 
förlitade sig på den egna identiteten. Detta går även att tolkas som en bekräftande rutin (Hodkinson 
& Sparkes, 1997) då deras gymnasieval förstärks genom att de var nöjda över deras gymnasietid 
vilket tas upp ytterligare i ett senare tema.  

Stort, stressfullt och framtidsavgörande 
Tre andra elever såg gymnasievalet som stort, nästintill livsavgörande. Dessa elever beskrev en mer 
utdragen tankeprocess gällande gymnasievalet än de föregående tre eleverna vilket tolkas utifrån 
Giddens (1999) som att dessa tre elever dragits mellan sina identiteter som ständigt förändrats. 
Känslorna beskrevs olika men gemensamt var att det fanns en underliggande stress.  
 

När jag valde gymnasiet kände jag en stor press, man är ju ung, alltså vad man vill jobba med 
..//.. Jag vet inte, jag tänkte väl att det här ha jag tyckt varit roligt och då provar jag liksom på det. 
För jag orkade som inget mer, det var så mycket press. ..//.. Jag vet inte, det kändes som en stor 
grej att välja vad man skulle göra i framtiden när man är typ femton, sexton. (Tjej 2Y) 
 
Jag kommer ihåg att de var ett jättestort val jag gjorde. ..//.. Jag måste verkligen välja rätt.  
Liksom jag ska kolla in alla skolor, alla program.. nja inte alla program.. men av dom som ja 
funderade på. ..//.. Det är svårt att bestämma vad man vill göra resten av livet när man är femton.  
(Kille 2H) 
 
Jag visste inte hur högt jag behövde satsa ..//.. Alltså att man inte hade nån direkt plan redan i 
sjuan, åttan eller nian egentligen heller, så blev ju den här planlösheten gjorde att man blev 
väldigt villrådig, man försökte ju liksom ge allt, ge järnet för att man inte visste vad som 
behövdes ..//.. överstressad redan i låg ålder. (Kille 1H) 

 
Dessa tre citat är målande för hur gymnasievalet beskrevs som ett stort och stressfullt val vilket går i 
linje med Lovén (2000) men i olika aspekter. Tjej 2Y och Kille 2H målade upp gymnasievalet som 
ett stort beslut som var svårt att fatta vid så ung ålder vilket kan förklaras som en fråga om mognad. 
Kille 1H lyfte snarare fram en ovisshet kring sitt val vilket kan förklaras av att han saknade insikt i 
sitt gymnasieval. Dessutom lyfte den sistnämnda eleven fram en avsaknad av information om 
potentiella utbildningsvägar för att nå sitt drömyrke vilket går i linje med det Skolverket (2016) tar 
upp. 
 
En skiljelinje i de tre elevernas berättelser var att Kille 1H och Kille 2H båda indikerade att de gjorde 
en stor ansträngning för att försäkra sig om att valet blev rätt i slutändan. Detta går i linje med 
Panican (2015) då enbart teoretiska program fanns med som tänkbara alternativ och att de både inte 
ville utesluta olika utbildningsvägar för att hålla dörrar för framtiden öppna (jfr Hjort, Hjärpe & 
Panican, 2014). Tjej 2Y åt andra sidan tolkas utifrån Giddens (1999) som att gymnasievalet kändes 
övermäktigt och att ångesten bottnade sig i att hennes identitet var kluven. 
 
En annan skiljelinje var hur eleverna handskades med stressen inför gymnasievalet. Tjej 2Y 
reflekterade i sitt gymnasieval kring hur hon kände där och då samt att tankarna inför framtiden var 
påfrestande. Kille 2H, däremot, tryckte på pressen av att välja rätt alternativ för honom och 
utforskade varje tänkbart alternativ. Detta kan genom Giddens (1999) reflexiva projekt tolkas som att 
eleverna försökte skapa sin berättelse om sig själva genom att reflektera vart de har varit och vart de 
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är på väg då dåtid och framtid var två framträdande faktorer i dessa elevers reflektioner kring 
gymnasievalet. 

Tvivel, velande och komplexitet 
Studiens resultat visade att ju längre tankeprocessen pågick och desto fler alternativ som sågs som 
möjliga desto mer komplext blev valet. Detta målas även upp i stycket ovan men denna komplexitet 
tog sig i uttryck på ett annorlunda sett hos två elever.  
 

Det är såhär lång fråga som såhära jag fick fundera mycket över. ..//.. Mitt gymnasieval var nog 
slut ungefär hälften av ettan nånting därför då kände jag liksom när jag kom över den där hälften 
av ettan ville jag inte byta linje. Jag orkar inte gå om. ..//.. Jag skulle nog kunnat gå många linjer, 
andra än [gymnasieprogram] och [gymnasieprogram], jag skulle kunna gått [gymnasieprogram] 
och jag vet inte. Jag skulle nog kunnat gjort mycket. (Tjej 1H) 
 
Typ framtiden, typ vad jag vill hålla på med när jag blir äldre. De finns mycket att variera på ..//.. 
Är det verkligen de här jag vill välja? (Kille 2Y) 

 
Tankarna inför gymnasievalet målades upp som en lång process med en hel del velande och tvivel. 
Detta tolkas utifrån Giddens (1999) att förändringsprocessen som de stod inför då kändes 
påtvingande och gymnasievalet nästintill krävande i den bemärkelse att rätt beslut måste fattas 
(vilket också involverade Kille 2H från ovanstående rubrik). Detta velande skapade beslutsångest 
hos eleverna. Reflektioner kring huruvida valet var rätt eller inte ifrågasattes och gemensamt för de 
båda eleverna var att de hade funderingar under sin gymnasietid på att byta program. Dock stannade 
det vid funderingar och de båda blev kvar på sina gymnasieprogram. Detta kan tolkas som att det 
uppstod en socialiserande rutin (Hodkinson & Sparkes, 1997) då tankar om att byta program fanns 
innan och under gymnasietiden men situationen och människor (klasskamrater och bra lärare) runt 
omkring gjorde att de förlikade sig med sina beslut. Dessutom kan det handla om det Giddens (1999) 
tar upp om reflexiva identiteter: med hjälp av sin omgivning skedde en anpassning till den rådande, 
sociala miljön. Intressant var hur Tjej 1H reflekterade över sitt gymnasieval idag. Hon beskrev hur 
hon hade kunnat se sig själv inom många olika program vilket kan tolkas som att hon inte riktigt 
visste då vem hon ville vara och sökandet efter en identitet infann sig (Giddens, 1999).  

Fler valalternativ gör gymnasievalet mer komplext 
Utifrån elevernas berättelser om gymnasievalet framträdde en högst individuell bild upp i 
beslutsfattandet vilket återkommer i efterföljande tema. Hur gymnasievalet beskrevs hos eleverna 
tenderade att bero på hur reflekterande eleverna var kring sitt gymnasieval samt vad de hade för 
tidigare erfarenheter av skolan. För de elever som bestämde sig tidigt fanns inte riktigt utrymme för 
vidare reflektioner vilket förstärke dem i deras val. De fattade beslut utifrån sin handlingshorisont 
(Hodkinson & Sparkes, 1997) för vad de såg som möjligt och begränsningarna gjorde att alternativen 
var få eller ibland inga alls. Tidigare forskning lyfte fram att elever ofta kände sig osäkra inför 
gymnasievalet (Lovén, 2000) vilket studien förstärker dock pekar resultatet på en vidare vinkel, 
nämligen att denna osäkerhet tenderade att öka ju mer utrymme för reflektion som ges. Dessutom 
visade tidigare forskning att flera elever lyfte fram saknaden av mognad att fatta stora beslut (Lovén, 
2000) vilket också återspeglas i studiens resultatet. Eleverna berättade att det var ett stort val för en 
sextonåring att fatta och de vågade inte riktigt ta ett för stort steg, till exempel flytta till en annan 
stad. Sammanfattningsvis skulle det fria skolvalet leda till att stärka elever i deras gymnasieval 
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(Prop. 2008/09: 1999) dock påvisar studiens resultat något annat. Slutsatsen är att ju fler alternativ 
som studiens elever utgick ifrån och ansågs möjliga att välja, desto svårare och mer komplext blev 
deras gymnasieval. Utifrån Giddens (1999) kan detta tolkas som att eleverna hade svårt för 
anpassningar och förändringar, vilket resulterade i ångestkänslor. Valfriheten tordes istället bidra till 
en ökning av elevernas villrådighet. Detta tolkas som att eleverna var emotionellt styrda och 
känslorna i sin tur påverkade tankarna och elevernas reflektionsprocess. Denna process var beroende 
av gymnasievalets omfång ur ett subjektivt perspektiv så ju längre tid tankeprocessen pågick desto 
mer osäkra blev eleverna inför gymnasievalet.  

Ett individuellt och bundet val  
I tidigare tema berördes elevernas tankar och känslor angående gymnasievalet. Detta avsnitt tar vid 
där föregående slutade, huruvida gymnasievalet var individuellt eller om det var bundet till elevernas 
sociala bakgrund. Samtliga elever lyfte fram att gymnasievalet fattades utifrån dem själva dock 
återfanns mönster av påverkan utifrån den sociala bakgrunden och sociala omgivningen i elevernas 
berättelser.  

”Jag gör ju vad jag vill” 
I studiens resultat framgår att samtliga elever såg gymnasievalet som sitt eget och att det var de 
själva i slutändan som fattade det avgörande beslutet (jfr Panican 2015; Sandell 2007; Lund 2006). 
De flesta elever understrykte att de inte brydde sig om andras åsikter. Det vill säga att i deras 
gymnasieval togs ingen hänsyn till vänner (jfr Sandell 2007), föräldrars intentioner eller åsikter från 
andra viktiga personer i elevernas närhet.  
 

Mina föräldrar är ganska öppna så dom har låtit mig göra vilket val jag vill sen ha dom sagt vad 
tycker men det spelar inte så stor roll ..//. Jag gick i en klass där jag tror alla valde 
[gymnasieprogram] och sånt där så jag hade inte direkt, pratade inte direkt med klassen om det 
så. ..//.. Jag gör ju vad jag vill. (Tjej 1Y) 
 
Alltså jag har alltid varit typ intresserad av det, alltså även om ingen i min familj eller någon som 
jag egentligen känner så har arbetat med det nånting. ..//.. Alltså, jag tänker väl att det är mitt val 
och inte någon annan som ska bestämma åt mig känner jag. (Tjej 2Y) 

 
Dessa två citat visar att dagens gymnasieskola blivit mer individanpassad och att eleverna ses som 
fria individer och genom att vara självgående beslutsfattare så utvecklas den egna idenitetet (Panican, 
2015; Sandell, 2007; Lund; 2006). Vilket även går i linje med Giddens (1999) om att nutidens 
individer är reflexivt öppna vilket tolkas som att eleverna skapade det liv som överensstämde med 
dem och deras viljor. Vidare var eleverna reflexiva i den bemärkelse att de fattade egna beslut och 
gick sin egen väg utan att ta hänsyn till den sociala omgivningens inverkan.  

Någonstans i gränslandet 
I huruvida gymnasievalet kan ses som individuellt eller bundet kan vara svårtolkat i en del berättelser 
från eleverna. Kille 1H, till skillnad från de andra, gjorde ett icke-traditionellt val kopplat till sin 
sociala bakgrund. Han har lågutbildade föräldrar och valde ett högskoleförberedande program vilket 
också förklaras av tidigare forskning som ett mer accepterat val än att göra vice verse (Hjort, Hjärpe 
& Panican, 2014). Han utgick från en egen målmedvetenhet men däremot hade hans sociala 
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bakgrund snarare bidragit till en effekt av att vilja lyckas, ett slags självförverkligande (Giddens, 
1999). 
 

Inte från föräldrarna i alla fall utan jag visste att, öö, i alla fall min mamma då eftersom att hon är 
sjukpensionär och hon liksom har väl känt att hon har sina begränsningar, hon kan inte förvänta 
sig så mycket mer av oss barn men ändå så lyckas vi bli högpresterande ungdomar (skratt) som 
väljer studieförberedande och sen väljer universitet så att ja.. hon har på något sätt lyckats 
motivera oss genom att hon själv inte kunde. ..//.. Man vill ju som bevisa något utan att hon har 
sagt nånting, så att det blir som ändå ett eget push. (Kille 1H)  

 
Giddens (1999) drar paralleller mellan senmodernitet och reflexivitet vilket i detta fall kan tolkas 
som att Kille 1H såg sig som en självständig individ som fattade beslut utifrån sig själv. Istället för 
att följa sin mammas tradition valde han en annan väg i livet för att nå självförverkligande och skriva 
sin egna berättelse. I detta enskilda fall tolkas det som att hans sociala bakgrund inte haft en 
påverkan i gymnasievalet vilket motsäger tidigare forskning (jfr Panican, 2015, Broady & Börjesson, 
2002). 
 
I Kille 1Ys berättelse framgick en annan bild. Gymnasievalet var individuellt i den bemärkelse att 
han genom praso valde att se på ett gymnasieprogram som var riktat mot mammans yrke men han 
resonerade sig fram till att det inte var något för honom. Däremot berättade han att hans pappas 
bortgång under sommaren mellan åttan och nian väckte ett sug hos honom. 
 

Sen jag var liten så var pappa hemma och fixade huset då var man alltid och hjälpte till, hur liten 
man än va. Men det blev starkare när han gick bort ..//.. Det var en liten del till varför jag ville gå 
[gymnasieprogram] också för att de var de han gick, det var inte det han jobbade med, men det 
var det han gick. (Kille 1Y) 
 
Jag hade bara en förälder under min uppväxt ..//.. Hon gick ju [samma gymnasieprogram] och 
min syrra [gymnasieprogram] och jag är ju spegel, eller motsatsen till min syrra och en 
avspegling av min mamma. (Kille 1H) 

 
Den ena gjorde ett avstamp från sin sociala bakgrund men influerades av sin mammas intressen 
medan den andra reproducerade den sociala bakgrunden under influens av sin bortgångna pappa. 
Dock urskiljs samma mönster i bådas berättelser; den nära relationen till en förälder satte spår i deras 
gymnasieval. Vårt resultat bekräftar tidigare forskning gällande att killarnas ena förälder fungerat 
som en förebild vid karriärsval (Sandell, 2007). Detta tolkas som att de var emotionella snarare än 
pragmatiskt-rationella i sina gymnasieval (Hodkinson & Sparkes, 1997) då resultatet visar att 
eleverna hade ett känslomässigt band till sina föräldrar snarare än att de i samråd med sina föräldrar 
fattade ett avgörande gymnasiebeslut. 

”Asså jag kände ingen press från mina föräldrar men...” 
Som tidigare poängterat lyfte samtliga elever fram att de haft det slutgiltiga ordet i frågan om 
gymnasievalet samt att vissa elever vittnade om att föräldrar kan fungera som känslomässiga avtryck 
i elevernas utbildningsval. Trots det ovan beskrivna visar studiens resultat att många influerades av 
sina föräldrar vilket också bekräftas av tidigare forskning, att föräldrar uppmuntrar sina barn att göra 
självinitierade val (jfr Sandell, 2007). Hur föräldrarna influerade eleverna skedde på olika sätt. 
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Jag tror att mina föräldrar och många av dom jag känner trodde att jag skulle välja 
[gymnasieprogram] men det kändes ju inte som att det var liksom nån press på att jag skulle göra 
det, utan det var bara liksom, dom kände mig, dom visste att jag antagligen skulle välja de men 
det är inte så att, liksom att jag känt någon press på att välja något speciellt på grund av dom runt 
mig. ..//.. Hon följde med mig på nån besökskväll på [gymnasieprogram] och hon såg hur roligt 
jag tyckte det var så då var hon som lugn efter det så, ehm, nämen jag var ju som sagt så säker på 
vad jag skulle välja så jag har inte liksom diskuterat valet så mycket. (Tjej 2H) 

 
Detta kan utifrån Giddens (1999) tolkas som att Tjej 2H och hennes sociala omgivning delade 
samma uppfattning om vem hon var och vem hon vill vara. Dessutom formas identiteten i 
interaktion med andra vilket i hennes fall tolkas som att det var viktigt att få sin mammas 
bekräftelse för att upprätthålla sin identitet. Gymnasievalet var ett verktyg för att upprätthålla 
detta då hon valde utifrån sitt intresse. En annan elev lyfte fram ett annan perspektiv. 
 

Asså jag kände ingen press ifrån mina föräldrar men jag vet ju som vad dom tycker också eller 
vad man ska säga eller vad dem tycker är bra. Men dem hade inte, asså om jag hade valt å gå 
nånting annat hade dom inte sagt nånting. Dom var faktiskt lite såhär men ska du verkligen gå 
[gymnasieprogram] för att du det här är ju inte dina ämnen egentligen så det visste ju dom. (Tjej 
1H) 

 
Tjej 1H berättade att hennes föräldrar låtit henne fatta det avgörande beslutet men att de har funnits 
med under tankeprocessen och ifrågasatt valet utifrån vad de trodde varit bäst för henne. Detta går i 
linje med Sandell (2007) då hennes föräldrar målades upp som ett bollplank gällande potentiella 
utbildningsvägar. Ifrågasättandet från föräldrarna kan utifrån Giddens (1999) tolkas som sociala 
influenser som försökte hjälpa henne att orientera och hitta en livsstil som stämde överens med den 
hon ville vara. Tjej 1H och tjej 2H har gemensamt att deras föräldrar funnits som influenser och 
försökt uppmuntra dem att finna något som stärkt deras idenitetet snarare än aktivt påverkat dem i 
gymnasievalet. I andra fall har den sociala omgivningen haft stor påverkan gällande elevernas 
gymnasieval. 
 

Min pappa ville ju som i början typ kanske när jag gick i sjuan åttan att jag skulle gå i hans 
fotspår och bli [yrke]. ..//.. Han visste ju att jag liksom inte var en sån här höjdare på att plugga så 
dom hade som inga förväntningar på att jag skulle gå som typ [gymnasieprogram] eller 
[gymnasieprogram] eller nå sånt där. (Kille 2Y) 

 
Ja, jag har haft olika funderingar men jag tror mest att det liksom är andras funderingar men jag 
vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men jag, om, jag tror att många andra kanske har påverkat 
och det är väl, äh, jag vet inte hur jag ska förklara det ..//.. ja också kanske lärare också och syv 
på grundskolan, föräldrar kanske ..//.. Jag tänkte att dom, ja,  dom, alltså dom gick också 
[gymnasieprogram] båda två. (Kille 2H) 

 
Kille 2Y lyfte fram sin pappas påverkan i gymnasievalet men berättade att hans mamma inte 
varit lika delaktig i samtalen om framtida gymnasieprogram för att hon inte var lika insatt i de 
tänkta yrkesutbildningarna. Detta mönster känns igen i Sandells (2007) studie som påvisade att 
pappors sysselsättning kan ha betydelse för killar när de fattar sina gymnasieval. Kille 2H lyfte 
inte bara upp föräldrarnas påverkan utan även andra i sin tillvaro. Detta kan tolkas som att hans 
habitus formats från olika håll vilket gjort att hans handlingshorisont begränsades till enbart ett 
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gymnasieprogram (Hodkinson & Sparkes, 1997). Gemensamt för de båda var att de fattat 
pragmatiskt-rationella beslut som byggde på partisk information från betydelsefulla människor i 
deras omgivning. 

Fritt val inom bundna gränser 
Utöver det ovan beskrivna hade samtliga yrkeselever föräldrar som är lågutbildade och 
majoriteten av de högskoleförberedande eleverna har en förälder eller båda som är högutbildade 
vilket styrker tidigare forskning om att familjens utbildningsbakgrund kan ha betydelse vid 
gymnasievalet (jfr Panican, 2015). Detta var dock inget som eleverna själva reflekterade kring 
mer än att enstaka elever lyfte fram att de ville gå i sina föräldrars fotspår. Tre av fyra 
yrkeselever har valt ett yrkesprogram som gick i linje med deras föräldrars sysselsättning. Tjej 
2Y har gjort ett gymnasieval som gick ifrån sina föräldrars yrkesbakgrund. Dessa två 
meningsinnebörder både förstärker och motsäger tidigare forskning (Sandell, 2007). Detta kan 
förklaras av att Tjej 2Y gjorde ett mer individualiserat val vilket också är mer framträdande hos 
tjejer än hos killar (Sandell, 2007).  
 
Trots att eleverna poängterade att deras gymnasieval var individuellt och att valet fattas utifrån 
dem själva kan slutsatsen, i samma spår som Sandell (2007), dras att eleverna i studien var mer 
influerade av sin omgivning än vad de själva gav uttryck för. Vårt resultat tar vid där Sandells 
(2007) tar slut: denna omedvetenhet följde med eleverna från grundskolan in i gymnasiet. 
Rekommendationer från föräldrar målades upp som en avgörande faktor vid gymnasievalet vilket 
går i linje med Lidström, Holm och Lundström (2014). Oavsett om det var genom känslomässiga 
band, föräldrar som influerat eller aktivt styrt så visar studiens resultat mönster på att det skedde 
en reproducering av elevernas sociala bakgrund vid valet till gymnasiet. Gymnasievalet var 
format av elevernas habitus (Hodkinson & Sparkes, 1997), det vill säga sin sociala bakgrund och 
kontextuella miljö. Utifrån elevernas utsagor dras slutsatsen att det fanns en tydligt mönster 
mellan självständighet och social bakgrund. Gymnasievalet var fritt men studiens resultat påvisar 
också att denna frihet endast existerade inom handlingshorisontens bundna gränser.  

När dåtid möter nutid 
I de tidigare teman målades elevernas tankar och känslor inför gymnasievalet upp samt huruvida 
gymnasievalet var individuellt eller bundet. Detta tema tar upp hur eleverna reflekterade över hur 
deras gymnasieval blev samt hur deras gymnasietid beskrevs. Elevernas berättelser vittnade om att 
de vägde in olika faktorer som gjort gymnasietiden positiv och negativ. Resultatet visar att elevernas 
uppfattningar kring skolgången skiljde sig åt och hur de reflekterade kring sitt val av 
gymnasieprogram när de blickade tillbaka. 

”Även om jag hade varit smart hade jag inte gillat att plugga” 
I yrkeselevernas berättelser målas gymnasietiden upp som rolig och lärorik. Detta kan förklaras av 
att deras gymnasietid bestått av många praktiska inslag (jfr Panican 2015) eftersom samtliga fyra 
längtat bort från det teoretiska innehållet som präglat grundskolan. 
 

Ja man får va aktiv å såhär, jobba med händerna. Inte så jätte mycke för å sitta stilla. ..//.. Det är 
ju lätt å få jobb, har man hört i alla fall beroende på hur det ser ut. Sen var jag också ganska 
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skoltrött efter högstadiet så att de ja kändes skönt å, man hade hört att de inte va så mycke plugg. 
(Tjej 1Y) 
 
Jag hade inte kunnat tänka mig något annat. Även om jag hade varit smart hade jag inte gillat att 
plugga. (Kille 2Y) 
  
Jag kan inte sitta å plugga å jag är int den personen, jag har väl lite.. Amen, så jag ville bara göra 
nånting annars går det inte ihop (Kille 1Y) 
 
Jag var ju också såhära kanske inte den som var mest brydd om skolan heller och liksom då jag 
visste asså jag orkade ju som knappt med skolan å att veta då vad jag skulle göra sen vart ju som 
ganska stor press. (Tjej 2Y) 

 
Gemensamt var att deras tidigare erfarenheter av grundskolan format deras habitus (Hodkinson & 
Sparkes, 1997) till att vilja söka sig mot skolämnen som passade dem bättre. Detta kan även härledas 
till Lidström, Holm och Lundström (2014) då den nya kontexten möjliggjorde för yrkeseleverna att 
forma en ny skolidentitet som bättre stämde överens med dem. Genom elevernas habitus begränsades 
deras handlingshorisont till att välja yrkesprogram för att komma ifrån de teoretiska momenten och 
få större utrymme för praktiska inslag. Enligt Giddens (1999) tolkas detta som att eleverna 
utvecklade självet då de kopplade ihop tidigare skolerfarenheter med gymnasievalet. Avstamp i 
skoltrötthet och längtan mot något nytt tolkas som att eleverna utvecklade sitt reflexiva projekt till att 
skapa en ny identitet som närmade sig deras tänkta yrke. När yrkeseleverna blickade tillbaka på sin 
gymnasietid var samtliga nöjda och ansåg att de skulle valt samma gymnasieprogram om valet vore 
idag. 
 

För mig kändes det bra, det var väl ungefär som jag tänkte mig. (Tjej 1Y) 
 
Nä a alltså jag är ju glad att jag inte bytte för just då kunde jag ju lika gärna bytt kändes det som. 
(Kille 2Y) 
 
Nämen bah att arbeta med kroppen på sättet, på det sättet man gör. Asså har man hört mycket att 
man har kul på jobbet å, jamen det är mycket att umgås på jobbet som [yrke] oftast. Det är ju som 
på praktiken nu, jag hade ju skitkul med han jag jobba med, hände grejer hela tiden liksom, så 
just det var som jag förväntade mig. ..//.. Jag är nöjd, jag hade int... hade jag gått tillbaka nu hade 
jag inte valt nå annat. (Kille 1Y) 
 
Jag tycker att det blev jättebra, jag är jättenöjd. (Tjej 2Y) 

 
Kille 1Y, tjej 1Y och tjej 2Ys berättelser vittnade om att utbildningen blev som de förväntade sig och 
att de trivdes bra på utbildningen vilket genom Hodkinson och Sparkes (1997) tolkas som att deras 
gymnasietid präglats av bekräftande rutiner. Kille 2Y beskrev sin gymnasietid som stressig på grund 
av de teoretiska kurserna. Funderingar fanns i år två att byta till ett annat gymnasieprogram. I hans 
berättelse gick det att urskilja en period som utvecklats från motsägande till utvecklande rutin då han 
beskrev att han var nöjd att han blev kvar på programmet. I Kille 1Ys berättelse framkom en 
framtvingad brytpunkt (Hodkinson & Sparkes, 1997) då han under gymnasetiden fick en skada som 
omöjliggjorde en framtid inom den tänka branschen. Istället ska han arbeta inom ett annat praktiskt 
yrkesområde. Detta tolkas som att hans handlingshorisont begränsade honom då han inte kunde se 
alternativa yrken eller utbildningar som avvek från hans tidigare yrkesspår. Resterande tre elever 
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hade som målsättning att arbeta inom den valda yrkesbranschen vilket utifrån Giddens (1999) tolkas 
som att eleverna bibehöll samt förstärkte sin yrkesidentitet.  

”Ett brett program att jag kan göra vad jag vill senare” 
Medan yrkeseleverna lyfte fram vikten av att gå ifrån tidigare skolerfarenheter lyfte de 
högskoleförberedande eleverna istället upp att de snarare ville bredda sina teoretiska kompetenser 
och förbereda sig för vidare studier.   
 

Äh mer så här ba oj jag har ingen aning vad jag vill göra i framtiden så bäst att va bred ungefär. 
Sen hade jag som inget emot att plugga heller. Jag är väl inte såhära plugghäst, plugg hjärna men 
alltså om jag anstränger mig så går det ändå bra. Så det var mest bah å jag har ingen aning vad 
jag vill göra så det. (Tjej 1H) 
 
Hm asså egentligen det tror den största faktorn till att jag valde det jag gjorde när det kommer till 
program är att det är ett så brett program att jag kan göra vad jag vill senare, för jag visste som 
inte vad jag ville bli å det är jag fortfarande osäker på men det liksom det är nog den största 
anledningen till att jag valde [gymnasieprogram] jag kan läsa precis vad jag vill. Öhm å jag är 
som jag valde då är jag fortfarande lite inne på sakerna som kräver en ganska hög behörighet, ha 
en ganska hög behörighet äh å det får man ju på [gymnasieprogram]. (Tjej 2H) 
 
Många snackade som väldigt mycket om [gymnasieprogram] då kunde man bli vad som helst. Eh 
å det är ju klart man får ju jättebred behörighet å jag tyckte det var kul också med 
[gymnasieprogram]ämnena. (Kille 2H) 
 
Jamen vi hade nån slags intervju i början av sjuan när dom presenterade sig, den nya 
mentorsgruppen. Öh och då hade dom de att jamen vad är din dröm, vad är ditt yrk asså 
drömyrke, vad vill du jobba med, vad vill du plugga mot såhär. Öh när man då sa det man ville 
plugga mot, jag sa [yrke] så jag hade ju ingen plan hur långt man behövde, jag visste ju ba att 
man behöver sjukt höga betyg och då vart det ju då sa dom det aa, då, då är det att ligga i. (Kille 
1H) 

 
Samtliga elever som läste högskoleförberedande program lyfte fram bredden dock framgick det 
tydligast hos tjej 1H, tjej 2H och kille 2H. Eleverna värnade inte i samma utsträckning som 
yrkeseleverna om att kursinnehållet skulle stämma överens med vad de tycker var roligt, vilket kan 
förklaras av att ambitionerna undergrävde intresset (jfr Hjort, Hjärpe och Panican, 2014). Både kille 
1H och kille 2H berättade om framtida universitetsstudier vilket visade att båda hade 
karriärsdrömmar (jfr Panican, 2015). Genom Giddens (1999) kan elevernas gymnasieval tolkas som 
reflexiva projekt då de kopplade sina erfarenheter av skolgången med hur de såg på sin framtid vilket 
också kan förstås som att de var bunden till sin livshistoria (Hodkinson & Sparkes, 1997). Studiens 
resultat visar att de tre förstnämnda eleverna var reflexivt öppna i deras resonemang om att 
utbildningen skulle ge dem breda möjligheter inför framtiden. Kille 1Hs reflexiva projekt 
utvecklades genom att han likt yrkeseleverna med hjälp av sin gymnasieutbildning utvecklades mot 
en yrkesidentitet då hans drömyrke funnits med sedan grundskolan. I kille 2Hs berättelse framgick 
detta inte lika klart då han under sin gymnasietid funderat fram och tillbaka på vad han ska studera 
vidare till men som nu landat i en universitetsutbildning som inte går i linje med han 
gymnasieprogram. I elevernas reflektioner kring sitt gymnasieval framträdde en varierad syn. 

 
Jag valde rätt, jag har trivts väldigt bra här på skolan. Öhm tvåan var väl lite stressig men jag har 
ändå trivts bra på mitt program också med min klass å jag är väldigt nöjd med mitt val. (Tjej 2H) 
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Nu har jag som ändå insett i efterhand att jag kanske borde gått [gymnasieprogram] egentligen. 
För det jag vill bli, äh, jag hade fått den behörigheten som jag behöver om jag hade gått 
[gymnasieprogram]. Nu har jag den ändå liksom för jag går [gymnasieprogram] men det hade 
kanske varit roligare att gå [gymnasieprogram]. Nu till exempel läser jag en kurs som jag inte 
behöver för behörigheten och hade varit skönt att slippa den och istället kanske läst nått som 
förberett mig lite bättre. (Kille 2H) 
 
Jag tyckte det var jobbigt. För det var något jag ofta gick och grubblade på och sen blev det 
liksom ändå inte bra ändå. ..//.. Så mitt gymnasieval är något jag ångrar. (Tjej 1H) 
 
Vad jag inte förstod när jag gjorde mitt gymnasieval var att jag kunde gått [gymnasieprogram] 
lika gärna. Å sen se till att bara plugga dom ämnena bra å ändå ha samma chans att liksom skriva 
ett högskoleprov, söka in på mina betyg, komma in på ett basår sen plugga 
[universitetsutbildning] istället för att stressa. Det visste inte jag om och det hade jag nog hellre 
gjort, gått [gymnasieprogram] eller nått sånt där. (Kille 1H) 

 
När eleverna blickade tillbaka på sin gymnasietid synliggjordes en tydlig skillnad från yrkeseleverna; 
de var inte lika nöjda. I resultatet framgår det att endast tjej 2H skulle valt samma program idag som 
hon gjorde då. Genom Hodkinson och Sparkes (1997) tolkas hennes gymnasietid som en bekräftande 
rutin då hennes berättelse vittnade om ett lyckat val av gymnasieprogram. I de andra tre elevernas 
berättelser framträdde deras gymnasieprogram som ett felval på grund av att de förbisåg sina 
intressen. En annan reflektion var att andra vägar kunnat leda mot samma framtidsmål. Deras 
gymnasieval kan enligt Hodkinson och Sparkes tolkas (1997) som en motsägande rutin då eleverna 
ångrade sitt val av gymnasieprogram. Kille 1H menade att ett annat gymnasieprogram säkerligen 
hade kunnat minska den stressnivå som han idag dras med. Denna stress var något som funnits med 
sedan grundskolan då han satsat hårt genom alla sina skolår.  

Öppna eller stängda dörrar 
I elevernas berättelser gick det att att urskilja att deras syn på gymnasievalet hade förändrats men på 
olika sätt. Eleverna upplevde gymnasietiden som en bättre skoltid än grundskolan då de fått närma 
sig en kontext som mer stämde in på deras identiter. Detta kan härledas till ”vi är inte det vi är, utan 
det som vi gör oss till” (Giddens, 1999, s. 95) som innebar att eleverna sökte sig till en kontext där de 
kunde få utlopp för (i yrkeselevernas fall) sina personligheter och intressen samt (i 
högskoleförberedande elevers fall) utmaningar och ambitioner.   
 
I studiens resultat framgår att eleverna såg tillbaka på sitt gymnasieval på olika sätt. Samtliga 
yrkeselever var nöjda med sitt gymnasieval medan en av de högskoleförbereande eleverna var nöjd 
med sitt gymnasieval. Vidare gick det att urskilja mönster som visade att intresset för det valda 
gymnasieprogrammet var väsentligt för huvuvida eleverna var nöjda eller inte nöjda. Yrkeseleverna 
värderade i större utsträckning sitt intresse vid gymnasievalet medan de högskoleförberedande 
eleverna värderade att hålla dörrar för framtiden öppna. Det som framgår i studien är att elevernas 
habitus (Hodkinson & Sparkes, 1999) förändrats under gymnasietiden då de idag reflekterade över 
sitt gymnasieval på ett annat sätt än vad de gjorde då när valet togs. Denna bredd som 
högskoleförberedande eleverna talade om blir så pass stor att de hade svårt att avgöra vilken framtida 
dörr de borde öppna medan yrkeseleverna redan funnit sin dörr in till yrkeslivet. Detta leder till 
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slutsatsen att ju bredare handlingshorisont eleverna hade för framtiden desto snävare blev 
möjligheterna inom den.  
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Diskussion 
Inledningsvis sammanfattas studiens resultat kortfattat utifrån de tre frågeställningarna. Därefter 
diskuteras slutsatser och studiens resultat. Vidare diskuteras vald forskning och teoretiska 
utgångspunkter samt vikten av denna studie för studie- och yrkesvägledare. Diskussionen landar 
sedan i metoddiskussion där metodval, perspektiv samt kritik till studiens avgränsningar lyfts fram. 
Avslutningsvis diskuteras förslag till fortsatt forskning.  

Studiens resultat 
Studiens resultat visade att elevernas känslor och tankar inför gymnasievalet varierade från lätt till 
svårt och däremellan fanns tvivel. Ju mer eleverna reflekterade över sina känslor och tankar inför 
gymnasievalet och ju fler tänkbara valalternativ desto större blev deras osäkerhet. Studiens resultat 
visade även att eleverna ville vara fria och självständiga, vilket de i regel också varit, i deras 
gymnasieval. Dock hade den sociala omgivningen och sociala bakgrunden ett järngrepp om eleverna 
vilket de också varit omedvetna om. Dessutom visade studiens resultat att yrkeseleverna var nöjda 
över sitt gymnasieval då deras gymnasietid blev ungefär som de tänkt sig medan de 
högskoleförberedande eleverna inte var lika nöjda.  
 
Denna studie omfattade åtta gymnasielever vilket gör att vi inte kan dra några generella slutsatser om 
hur elever i allmänhet resonerar kring gymnasieval. Studien visade dock att eleverna upplevde 
osäkerhet kring gymnasievalet samt blev mer influerade av sin sociala bakgrund än vad de var 
medvetna om, vilket bekräftas av tidigare forskning. Vi tror att elevers bristande insikt och avsaknad 
av verktyg gör att de, både inaktivt och aktivt, lyssnar in den sociala omgivningens råd och 
rekommendationer. Genom olika informationskanaler bildas en eko-kammare av röster där elevers 
individuella uppfattningar och subjektiv information vävs ihop. Denna omedvetenhet kan ifrågasätta 
om elever gör självinitierade val och står fria från sin sociala bakgrund. Kopplat till våra teorier kan 
vi i vårt resultat se ett tydligt mönster; eleverna ville vara Giddens (självständiga) men uppvisade 
Hodkinson och Sparkes (bunden till sin livshistoria). Trots att detta bekräftas av tidigare forskning 
anser vi att vår studie tillför en djupare insikt, inte bara för hur eleverna reflekterade inför 
gymnasievalet men också efter gymnasievalet.  
 
Utifrån de svar vi fått på våra frågeställningar kan vi urskilja ett mönster mellan känslorna inför valet 
och efter valet. De elever som beskrev gymnasievalet som enkelt och naturligt var också de elever 
som i slutändan var nöjda med sina gymnasieval. Det går även att urskilja mönster av att de elever 
som vägde in intresse i gymnasievalet också var de som var mest nöjda. Det ovan beskrivna pekar på 
studiens viktigaste resultat: de högskoleförberedande eleverna var mer missnöjda med sitt 
gymnasieval än yrkeseleverna. Som tidigare nämnt har tidigare forskning främst fokuserat på elevers 
tankar inför gymnasiet och det finns även annan tidigare forskning som lyfter felval och avhopp 
inom gymnasieskolan. Dock visar vår studie en annan infallsvinkel; de missnöjda 
högskoleförberedande eleverna som valde att stanna kvar inom programmet.  
 
Detta kan förklaras av att ambitionsnivåerna skiljde sig åt mellan eleverna innan, under och efter 
gymnasiet. Yrkeseleverna ville ha en rolig gymnasietid samt få jobb efter gymnasiet. Det tordes 
heller inte spela någon specifik roll vad för jobb bara det var ett jobb inom ramen för deras intressen. 
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De högskoleförberedande elevernas ambitioner var att få bra betyg, bredda sin kompetens samt att 
hålla alla möjligheter inför framtiden öppen. Däremot präglades deras gymnasietid av stress, 
funderingar på att byta program samt avsaknaden av ett socialt liv då skola och fritid flätas ihop 
vilket bottnade i deras missnöje. Vi tror att missnöjet kan förklaras av att de högskoleförberedande 
eleverna inte tagit hänsyn till deras intresse vid valet till gymnasiet. Vår erfarenhet av studien är att 
eleverna bara såg sitt gymnasieprogram som det enda tänkbara, breda alternativet för framtiden. 
Mellan raderna i elevernas berättelser kunde ett mönster urskiljas, nämligen att eleverna indikerade 
på att ”om jag vetat detta idag, skulle jag..” vilket gör att vi tror att en avsaknad av insikt kring 
alternativa utbildningsvägar till stor del kan förklara missnöjet. Huruvida detta missnöje kan 
motverkas förklaras nedanför.  
 
Resultatet pekar på att studie- och yrkesvägledarnas arbete, både i grund- och gymnasieskolan, bör 
utvecklas. Som studien visade, och även annan forskning, att elever var bundna till sin sociala 
bakgrund och därför anser vi att elevers reflektioner bör utmanas genom djupgående 
vägledningssamtal för att förbereda dem inför framtida brytpunkter. Vidare visade vårt resultat att 
elever är i behov av att diskutera gymnasievalet med någon utanför den sociala omkretsen oavsett 
om det är studie- och yrkesvägledare eller någon annan profession inom skolan. Vårt resultat pekade 
dock på att ju längre reflektionsprocessen pågick för elever desto mer osäkra blev de inför 
gymnasievalet. Dessa utdragna reflektioner tror vi kan vändas till elevernas fördel om de får bolla 
sina tankar med en till synes objektiv person. Dessutom visade studiens viktigaste resultat att studie- 
och yrkesvägledarna bör arbeta med att bredda elevernas handlingshorisont genom att se till fler 
utbildningsalternativ samt vägarna dit för att försöka undvika att elever känner sig missnöjda med sitt 
gymnasieval. Vi tror att studie- och yrkesvägledare dels bör arbeta med elevernas självekännedom. I 
vid och snäv vägledning arbeta med att utmana elevers fördomar om utbildning och yrken för att 
sedan tillgodose elever med djupgående information om olika utbildningsvägar som kan leda till 
samma mål. Ju bättre självkännedom och ju mer information om potentiella utbildningsvägar desto 
bättre rustad står eleven inför sin framtida karriär. Väsentligt är också att kommuner bör utforma 
mål- och riktlinjer kring studie- och yrkesvägledning för att ge yrkesprofessionen förutsättningar i 
deras arbete med att stärka elever att göra väl underbyggda gymnasieval. Detta skulle även bidra till 
en mer likvärdig studie- och yrkesvägledning inom landets kommuner.  
 
Studiens valda litteratur har bidragit till att delvis kunnat nyansera empirin genom att forskningen 
fångat upp vårt problemområde men däremot bidrog den inte till att ge förståelse för hur elever under 
sin gymnasietid reflekterar över sitt gymnasieval. Detta gör att studiens empiri inte helt understryks 
av forskning. Till viss del anser vi att detta undergrävt studiens syfte. Med hjälp av mer relevant 
forskning mot vårt syfte hade vi kunnat specificera oss tydligare och genom det erhållit mer 
djupgående empiri. På grund av det vida syftet ser vi vårt resultat som relativt allmänt och inte så 
djupgående som vi önskat. Det bör tilläggas att annan relevant forskning kan finnas dock har vi med 
hjälp av våra sökord inte hittat detta.  
 
De teoritiska utgångspunkter vi valt att använda anser vi är relevanta till vår empiri. Genom 
Careership teorin har vi genom elevernas berättelser tolkat hur bundna de varit till den sociala 
kontexten. Giddens identitetsteori har använts för att det svenska skolsystemet och dess valfrihet 
kopplas ihop med hur teorin ser på den senmoderna människan. Genom Giddens har vi även kunnat 



26 
 

tolka elevernas identitetsskapande i gymnasievalet. De teoretiska utgångspunkterna ger en god 
förståelse för hur eleverna påverkades av den sociala omgivningen - det vill säga en tolkning om hur 
elevers reflektioner växelverkar med kontexten. Vi anser dock att det hade varit användbart att 
använda en teoretisk utgångspunkt som fokuserat på det kognitiva. Då elevernas reflektionsprocess 
varit det centrala tror vi att kognitiva begrepp möjligen kunnat bidra till djupare förståelse kring 
tankar och känslor.  

Metoddiskussion 
Vi ansåg att valet av kvalitativ metod var lämpligt för denna studie då syftet var att få djupare 
förståelse för elevernas reflektioner ur ett retrospektivt perspektiv. Genom intervjuer med elever 
kunde tankar, känslor och resonemang fångas upp. Semi-strukturerade intervjuer möjliggjorde att vi 
hade utrymme att ställa följdfrågor direkt vid intervjutillfället vilket gjorde att eleverna kunde 
utveckla sina utsagor och utröna eventuella frågetecken. Dessa återkopplingar ökade dessutom 
studiens reliabilitet. Sammanfattningsvis bidrog valet av metod till att vi fick nyanserade 
beskrivningar och en helhetsbild över hur elever reflekterar kring gymnasievalet. Vi var medvetna 
om att en kvantitativ metod hade bidragit till ett bredare perspektiv. Tidsmässigt hade vi kunnat nå ut 
till fler gymnasieelever med enkäter men då hade vi gått miste om elevernas nyanserade berättelser.  
 
I diskussion har det retrospektiva perspektivet betydelse för resultatet av studien funnits med. 
Studien var delvis riktad mot ett avsnitt i elevernas livshistoria vilket gjorde att det blev 
efterhandskonstruktioner. Det har gått flera år sedan eleverna stod inför sitt gymnasieval och därav 
har de kunnat analysera sina motiv flera gånger och de har förmodligen genomgått en 
mognadsprocess som gör att de ser på sitt val på ett annorlunda sätt idag. Dock var det denna 
reflektionsprocess som vår studie syftade till att undersöka. Däremot anser vi att en liknande studie 
skulle dra större vinning på att intervjua samma elevgrupp men vid olika tillfällen i livet. Förslagsvis 
skulle en intervju äga rum under grundskolan, en under gymnasietiden samt en efter avslutad 
gymnasieutbildning. Vi tror att berättelserna hade kunnat ta annorlunda uttryck vid en sådan studie 
då eleverna hade befunnit sig mitt i den givna situationen.  
 
Vi var medvetna om att studiens geografiska begränsning till en ort är en anledning, utöver urvalets 
storlek, till att urvalet inte är representativt för hela populationen. Om vi hade intervjuat 
gymnasieelever från olika orter hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut då det råder olika 
lokala villkor på gymnasiemarknaden. Dock anser vi att det finns en poäng med att studera 
gymnasieelever inom samma geografiska område då decentralieringen skapar lika villkor för 
gymnasieutbildningen (Broady & Börjesson, 2002). Detta innebar att de gymnasieelever vi intervjuat 
utgått från samma lokala förutsättningar och därav har vi fått en djupare förståelse kring deras 
gymnasieval utifrån en lokal kontext.  
 
En central diskussionsfråga i vår studie har varit studiens omfång. Åtta intervjuer har gett oss ett 
berikat datamaterial med många intressanta infallsvinklar. Den del av empirin som syftar till att 
besvara studiens frågeställningar har lyfts fram. Detta har förvisso resulterat att vi fått en god 
helhetsbild av elevernas livsberättelser men gått miste om djupet i studiens tre centrala teman. Kort 
sagt har vår studie gett oss lite kunskap om mycket inom det berörda forskningsområdet. Vi var 
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därför kritiska till vår studies avgränsning och insåg i efterhand att tydligare avgränsning hade gett 
oss en mer fördjupad insikt i elevernas reflektionsprocess.  
 
Fortsatt forskning 
I diskussionen lyfts missnöjet bland de högskoleförberedande eleverna upp. Detta resultat är relativt 
okänt och vår studie skulle kunna bidra som komplement till fortsatt forskning genom att en större 
studie skulle kunna undersöka hur utbrett detta fenomen är i landets gymnasieskolor.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev till rektorer 
 
Hej! 
 
Jag, Frida Nederlund, och Erik Westerlind studerar till studie- och yrkesvägledare på Umeå 
universitet och läser sista terminen vilket innebär att vi just nu skriver vårt examensarbete. Vi gör en 
studie som syftar till att beskriva hur elevernas sökmönster till gymnasiet kan förklaras och skulle 
vilja få tag i frivilliga elever som läser i årskurs 3 att intervjua. Vi fick förklarat att den bästa vägen 
är att gå genom rektor som kanske kan lyfta frågan med sin personal (lärare/mentorer). 
 
Finns det möjlighet att vi kan komma in i en årskurs tre-klass på er skola och presentera vår studies 
syfte och förhoppningsvis hitta någon/några elever som kan tänkas ställa upp på en intervju? Detta 
tar max femton minuter att presentera studiens syfte. Intervjuerna beräknas ta ungefär 45 minuter.  
 
Återkom gärna svar om det är möjligt eller ej så vi vet.  
 
Ha det fint 
 
Frida och Erik 



 

 

Bilaga 2 
 
Missivbrev till elever 
 
Hej 
Vi läser sista året på studie- och yrkesvägledarprogrammet och håller just nu på att skriva 
examensarbetet. Vår studie syftar till att undersöka hur elever tänker kring gymnasievalet. Vi vill 
fånga reflektioner innan, under och efter gymnasievalet för att få förståelse över tankeprocessen. 
 
Vi söker elever som går i årskurs 3 på gymnasiet att intervjua. Intervjuen beräknas ta ungefär 30-45 
minuter. Samtalet kommer att spelas in och materialet kommer enbart att vara tillgängligt för oss. 
När examensarbetet är klart kommer allt inspelat material att raderas. Det är frivilligt att ställa upp 
och intervjupersonerna har rätt att avbryta under intervjuen ifall de så önskar. Anonymitet kommer 
att beaktas. Eleven, utbildningen och skolan kommer att ha figurerade namn. Under intervjuen 
kommer fika att erbjudas. 
 
Vi vore mycket tacksamma om du skulle vara intresserad av att delta i studien. Våra kontaktuppgifter 
hittar du längst ner i brevet.  
 
 
Frida Nederlund   Erik Westerlind 
XXX XXX    XXX XXX 
XXX XXX    XXX XXX 



 

 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
BAKGRUNDSINFORMATION 
Vilken ålder har du? Vilket kön identifirerar du dig som? 
Vart är du uppväxt? Vart bor du? 
Är du född i Sverige? Är dina vårdnadshavare födda i Sverige? 
Vad har dina vårdnadshavare för högsta avslutad utbildning? Vilka yrken har dina vårdnadshavare?  
Vart gick du i grundskolan? Hur var din upplevelse av grundskolan? 
Vad har du för intressen? 
 
ÖPPNINGSFRÅGA 
Vad är gymnasievalet för dig? 
 
FÖRE GYMNASIET 
Vilka skolor och program var aktuella? Vad landade du i? Berätta om ditt resonemang. 
Berätta om viktiga inslag/faktorer/människor gällande ditt gymnasieval. 
Vilken typ av information fick du/sökte du?  
Hur såg ditt stöd ut inför gymnasievalet? 

 
UNDER GYMNASIET 
Har du bytt inriktning/program/skola? Haft funderingar? 
Berätta om dina uppfattningar kring olika program/skolor.  
Vad är dina åsikter om det fria skolvalet? 
Berätta om positiva aspekter och hinder med ditt utbildningsval.  
Har dina tankarna/känslorna/uppfattningarna som fanns med tidigare förändrats under din 
gymnasietid? 

 
EFTER GYMNASIET 
Hur ser du på dina framtidsutsikter? 
Berätta om dina framtida planer. 

 
AVSLUTANDE FRÅGOR 
Hur blev valet när du tittar tillbaka? 
Om gymnasievalet var idag. Hade du gjort samma val? 
Finns det något annat som du vill berätta som du tycker är viktigt gällande gymnasievalet? 



 

Bilaga 4 
 
Intervjupersoner 
 
Kille 1Y (Intervjuad 2018-04-12) 
Läser ett yrkesprogram på en större kommunal gymnasieskola. 
Gymnasieutbildade föräldrar.  
 
Kille 2Y (Intervjuad 2018-04-17) 
Läser ett yrkesprogram på en större kommunal gymnasieskola. 
Gymnasieutbildade föräldrar. 
 
Tjej 1Y (Intervjuad 2018-04-12) 
Läser ett yrkesprogram på en större kommunal gymnasieskola. 
Gymnasieutbildade föräldrar.  
 
Tjej 2Y (Intervjuad 2018-04-12) 
Läser ett yrkesprogram på en större kommunal gymnasieskola. 
Gymnasieutbildade föräldrar. 
 
Kille 1H (Intervjuad 2018-04-19) 
Läser ett högskoleförberedande program på en mindre kommunal gymnasieskola. 
Gymnasieutbildade föräldrar. 
 
Kille 2H (Intervjuad 2018-04-26) 
Läser ett högskoleförberedande program på en mindre kommunal gymnasieskola. 
Universitetsutbildade föräldrar. 
 
Tjej 1H (Intervjuad 2018-04-21) 
Läser ett högskoleförberedande program på en mindre kommunal gymnasieskola. En 
universitetsutbildad förälder och en gymnasieutbildad förälder. 
 
Tjej 2H (Intervjuad 2018-04-23) 
Läser ett högskoleförberedande program på en mindre kommunal gymnasieskola. 
Universitetsutbildade föräldrar. 
 


