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SAMMANFATTNING

Syftet med studien är att förstå och beskriva sex ungdomars erfarenheter av vad som ligger bakom de-
ras beslut att byta gymnasieprogram eller studieinriktning.
 Bakgrunden till studien är att en ny gymnasieskola startar hösten 2011 och inför detta var aktuell 
kunskap om orsakerna bakom byte av studieväg och studieavbrott av stor betydelse. Skolverket har i 
samverkan med bland annat Statistiska centralbyrån (SCB), universitet och högskolor studerat frågan 
kring avbrott så brett som möjligt. Avbrott, byten eller avhopp innebär att utbildningen tar längre tid 
vilket innebär en ökad kostnad för kommunerna och en tidsförlust för individen. Målet med denna stu-
die är att utifrån elevernas perspektiv kunna bidra med kunskap till det övriga vetande vi har om feno-
menet i fråga. Det är individens uppfattningar och personliga erfarenheter som är i fokus och som kan 
ge ytterligare en bakgrundsbild till kvantitativa data.
 Pierre Bourdieus teorier kring habitus, fält och kapital används som analysverktyg för att finna för-
klaringar till olika fenomen. Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer och utgår 
från de intervjuades beskrivningar av livsvärlden där en central utgångspunkt är elevernas erfarenheter. 
 Resultatet visar att de faktorer som spelar in när elever byter gymnasieprogram eller inriktning inom 
ett program rör individuella och sociala bakgrundsförhållanden samt skolans organisation och verksamhet. Bytet 
innebar för alla ungdomar ett större ansvar och mer studier. Det som framträder tydligast som avgö-
rande för ungdomarnas byte är att de upplevt att de på sina tidigare skolor inte fått möjlighet till den 
kunskapsutveckling de anser att de behöver.

Nyckelord: Gymnasieskola, genomströmning, habitus, fält, kapital.
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BAKGRUND

”Jag kan alltid välja, men jag bör veta att även när jag inte väljer, så gör jag ett val.” 
(Sartre, 1946, 1999, s.41) 

Att välja

Varje dag möter jag i mitt arbete elever som delar samma erfarenhet; de har bytt skola, gymnasiepro-
gram eller studieinriktning och i vissa fall bostadsort. Detta eftersom gymnasieskolan som eleverna går 
på och jag arbetar i har riksintag och riktar sig till elever som redan läst årskurs ett på det naturveten-
skapliga eller det tekniska programmet. Jag har många gånger funderat på bakgrunden till valet – vad 
påverkar deras val? 
 Med tanke på de många valmöjligheterna från 17 nationella program med mycket stora varia-
tionsmöjligheter, specialutformade program och utbildningar som erbjuds av fristående huvudmän till-
sammans med det översvämningslika informationsflödet niondeklassarna ställs inför, ser jag det som 
mycket positivt att nästan alla ungdomar klarar av att göra ett val och gå vidare till gymnasieskolan.    
Det är många faktorer som spelar in och påverkar ungdomarna i vad de väljer att läsa för inriktning och 
om de slutför studierna. Faktorer som spelar in och påverkar valet kan röra psykologiska, sociologiska 
och ekonomiska faktorer som rör den bakgrund man kommer från, ens uppväxtmiljö och uppfattning-
ar om och erfarenheter av vad som är möjligt1. 
 Inte mindre komplicerat har det blivit med det nya intagningssystemet till högskolan med möjlighet 
till meritpoäng2, som i praktiken innebär att eleverna måste vara taktiska i sina val redan från början. 
 Utbudet på program och inriktningar har ökat lavinartat vilket inte bara innebär möjligheter för 
ungdomarna utan även en konkurrenssituation mellan de olika gymnasieskolorna. En ökad valfrihet har 
även inneburit en ökad rörelse mellan och inom programmen och många elever väljer att byta inrikt-
ning eller program. Detta påverkar såväl samhället i stort med ökade kostnader som de enskilda gymna-
sieskolorna som ska dela på allt färre elever. Störst betydelse har det kanske för den enskilda individen. 
Vissa elever lämnar gymnasieskolan utan fullständiga studier och andra får en förlängd studiegång. 
 Till er lärare, skolledare och andra som kan finna intresse av denna studie, ber jag er ha i minnet: Att 
välja rätt är inte lätt!

Framtidsvägen

Regeringen tillsatte 2007 en särskild utredare som skulle lämna förslag till en framtida struktur för gym-
nasieskolan. Denna utredning resulterade i Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). In-
för utredningen var aktuell kunskap om orsakerna bakom byte av studieväg och studieavbrott av stor 
betydelse och Skolverket startade därför ett projekt för att i samverkan med Sveriges kommuner och 
landsting, Statistiska centralbyrån (SCB) och universitet och högskolor studera frågan kring avbrott så 
brett som möjligt. Detta har bland annat resulterat i att Skolverket (2007a) har sammanställt register-
uppgifter gällande gymnasieelevers studieresultat, Studieresultat i gymnasieskolan – en statistisk beskrivning av 
ofullständiga gymnasiestudier och under 2007 genomförde SCB en undersökning, Ungdomar utan fullföljd gym-
nasieutbildning, riktad till ungdomar som påbörjade gymnasieskolan höstterminen 2000. I en komplette-
rande intervjustudie undersöktes vad som ligger bakom en ung människas beslut att hoppa av gymnasi-
et eller byta studieinriktning på gymnasiet (Skolverket, 2007b). 
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1 I vilken utsträckning faktorerna påverkar skolresultaten på nationell nivå, dvs. riksgenomsnitt och spridning i skolprestatio-
ner, finns att läsa i Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009a).
2  En sökande kan få maximalt 2,5 meritpoäng. Lägst betyget Godkänt i ämnena moderna språk, engelska, matematik samt 
områdeskurser krävs. Områdeskurserna är olika för olika utbildningar och kan ses som fördjupning eller specialisering i rele-
vanta gymnasiekurser men som inte är behörighetsgivande.  Högre betyg ger inte mer poäng. Kurser som är behörighetsgi-
vande för en viss utbildning kan inte ge meritpoäng för samma utbildning (Högskoleverket, 2010).



Kritik 

När regeringen tillsatte en utredare som skulle lämna förslag till en framtida struktur för gymnasiesko-
lan efterlystes som, jag beskrivit ovan, kunskap om varför ungdomar byter studieväg eller gör studieav-
brott. I yttranden till utredningen (SOU 2008:27) framkommer kritik till förslaget bland annat från Ut-
bildningsvetenskapliga fakultetsnämnden (UFN) vid Göteborgs Universitet. Fakultetsnämnden påpekar 
där att ungdomar som byter inriktning och gör avbrott inte bara är ett svenskt fenomen och lyfter fram 
att det i västvärlden finns en övergripande diskussion kring genomströmning och att det även på inter-
nationell nivå är svårt att hitta tydliga jämförbara resultatmått. Fakultetsnämnden ställer sig även und-
rande till de genomströmningssiffror som presenteras i betänkandet där de menar att utredningens för-
slag till effektivitetsförbättringar och besparingsberäkningar om halverade utgifter som en följd av idéer 
om förbättrad genomströmning efter reformen, måste problematiseras. De menar att utredningen har 
använt sig av inaktuell information och påpekar att genomströmningen är bättre än sitt rykte och refe-
rerar till forskning (Svensson, 2007) där mer positiva siffror läggs fram (UFN, 2008). 
 Kritik har även framkommit från Högskoleverket att de skillnader i programstrukturen som planeras 
kommer innebära att det blir betydligt svårare att byta under gymnasietiden. De menar att: "[D]et finns 
en risk att byte av program, särskilt mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande program, in-
nebär att eleven mer eller mindre måste börja om från början." (Högskoleverket, 2008)

Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse kring de ofta komplexa sammanhang som ligger bakom 
en ungdoms beslut att byta gymnasieprogram eller studieinriktning, skola och i vissa fall bostadsort. 
 Frågeställningarna rör vilka faktorer som spelar in när elever byter gymnasieprogram eller inriktning 
inom ett program.

Begrepp

Med genomströmning menas att en elev börjar en utbildning på ett nationellt program och slutför den in-
om stipulerad tid, tre år, med grundläggande högskolebehörighet och utan att göra avbrott, byten eller 
avhopp som innebär att utbildningen tar längre tid. Det finns också elever som är behöriga för studier 
på ett nationellt program men som väntar på att komma in på sitt förstahandsval, de benämns som vän-
tare. Genomströmningen i utbildningssystemet kan också inkludera hur grundskolan förbereder för be-
hörighet till gymnasieskolan. Om inte eleven är behörig efter sina grundskolestudier behöver eleven 
mer tid för studier på de individuella programmen (SOU 2008:27, s. 311). 

Regeringens proposition 

I maj 2009 lämnade regeringen över sitt förslag, Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (Prop. 
2008/09:199), till riksdagen som biföll propositionen hösten 2009. Den nya gymnasieskolan ska börja 
gälla hösten 2011 (Utbildningsdepartementet, 2009).
 Flera förslag i propositionen bedöms komma leda till färre avhopp och programbyten och att fler 
elever därmed kommer att klara av sina gymnasiestudier på tre år. En ökad genomströmning kommer, 
enligt propositionen, inte bara att gynna eleverna genom kortare utbildningstid utan även att innebära 
en effektivare användning av kommunernas resurser (Prop. 2008/09:199, s. 122, 147).
  Skärpta krav för behörighet till gymnasieskolans högskoleförberedande program föreslås, vilket ska 
leda till att eleverna ska vara bättre förberedda för studier i gymnasieskolan och därmed ha bättre förut-
sättningar att fullfölja sina gymnasiestudier. Förslaget innebär att det för behörighet till ett högskoleför-
beredande program, förutom godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, 
ska krävas godkänt i minst nio andra ämnen. De behörighetskrav som kommer att gälla för yrkespro-
gram är inte framtagna i propositionen (Ibid, s. 147).
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 Vidare förs det fram att en möjlighet att individuellt anpassa nationella program i kombination med 
att skolans huvudmän förbättrar sitt aktiva arbete med särskilt stöd i gymnasieskolan, bör leda till färre 
studieavbrott och programbyten (Ibid). 6
 Även inrättandet av nationella programråd för yrkesprogrammen och tydligare krav på arbetsplats-
förlagt lärande och utvecklad samverkan mellan gymnasieskolan och arbetslivet kommer, enligt rege-
ringens bedömning, att leda till bättre information till ungdomarna om vad utbildningen innehåller och 
vart den leder, vilket i sin tur kan leda till färre avhopp och att eleverna blir mer motiverade (Ibid).
 En annan faktor som kan bidra till en förbättrad genomströmning i gymnasieskolan är, enligt rege-
ringen, en väl fungerande studie- och yrkesvägledning och i propositionen föreslås att bestämmelser 
som rör tillgång till studie- och yrkesvägledning förtydligas genom att föreskriva detta i skollagen (Ibid).
 Förslagen förutsätts leda till en halvering av de elever av en årskull som går mer än tre år i gymnasie-
skolan. I förslaget har de räknat ut att om 4 000 färre elever går ett fjärde år eller mer och varje elev 
kostar 88 900 kronor per år, innebär detta en kostnadsminskning med 350 miljoner kronor årligen från 
2015. Dessutom anses förslagen leda till en halvering av de 15 procent av eleverna i en årskull som i dag 
går direkt till den gymnasiala vuxenutbildningen. Kostnadsminskningen uppgår sammantaget till 600 
miljoner kronor årligen från 2015 (Ibid).

Statistisk bakgrund/kvantitativ data

Skolverket för statistik på hur många elever som byter skola och hur många som byter program men 
inte hur många som byter inriktning inom program. Till den frivilliga skolformen gymnasieskolan fort-
sätter 99 procent av grundskolans ungdomar till något av gymnasieskolans program. Varje år lämnar 
emellertid 20-25 procent ungdomar utbildningen utan fullständiga studier (Skolverket, 2008a). 
 Enligt Skolverkets lägesbedömning (2009b) framgår att var tionde elev byter studieväg.3 Fler elever byter 
studieväg på de kommunala skolorna jämfört med elever i landstingskommunala och fristående skolor. 
I årskurs 1 gick förutom nybörjareleverna ungefär 25 000 elever om årskursen vilket oftast berodde på 
att eleven bytte utbildning. 
 Män byter i något högre utsträckning utbildning än kvinnor och elever med utländsk bakgrund byter 
i större utsträckning utbildning än elever med svensk bakgrund.  
 Skolverket redovisar, i samma rapport, en förväntat minskning av elever på gymnasiet från och med 
läsåret 2009/10. År 2016 kommer det totala elevantalet att minska med cirka 100 000 elever jämfört 
med läsåret 2008/09 (Skolverket, 2009b). 
 Många elever behöver mer än tre studieår för att nå sitt slutbetyg. Efter ett fjärde år ökar genom-
strömningen med sju till åtta procentenheter och efter ett femte studieår ökar andelen som får slutbetyg 
med ytterligare en procentenhet. Av alla ungdomar som börjar gymnasieskolan får 77 procent ett slut-
betyg inom fem år. Bland dem som börjar på nationella program är andelen 83 procent. Motsvarande 
andel för specialutformade program är 86 procent och för fristående skolor 80 procent. Minst andel 
återfinns bland elever som började på individuella program, 24 procent (Ibid., s.125).
 Av kommittédirektivet En reformerad gymnasieskola (Utbildningsdepartementet, 2007), vars syfte var att 
ta fram ett förslag till en framtida struktur för gymnasieskolans studievägar, framgår att år 1 den 15 ok-
tober 2004 hade tretton procent av eleverna bytt studieväg ett år senare och drygt sju procent i år 1 ha-
de gjort studieavbrott. De elever som inte fått slutbetyg från de yrkesinriktade programmen var omfat-
tande och tio till femton procent av dem som uppnådde slutbetyg hade inte godkänt i ett eller flera kär-
nämnen. Elever inom individuella program (IV) var samtidigt sju procent och av dem nådde fyra av 
fem inte fullständiga slutbetyg från ett nationellt- eller specialutformat program. Kommitédirektivet 
menar att detta sammantaget bidrar till ett allt senare inträde på arbetsmarknaden och att det finns ett 
behov av att se över vilka förändringar som krävs i gymnasieskolans utformning för att fler elever skall 
klara utbildningen inom avsedd tid (Utbildningsdepartementet, 2007).
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3 Elever på det individuella programmet är ej medräknade. På IV hade 36 procent bytt till en annan utbildning året därpå. 
Skolverket, 2009b.



Styrdokument

Enligt en förändring i 12 § Gymnasieförordningen (SFS, 2007:641) så är det styrelsen för utbildningen 
som beslutar om en elev på ett program skall få byta till ett annat program som erbjuds av kommunen 
eller om en elev skall få byta inriktning inom ett program. En ny bestämmelse gäller från den 15 augusti 
2007 och innebär att en elev inte får byta från ett nationellt program till ett specialutformat program 
senare än den 1 oktober under elevens avslutande läsår på det nationella programmet. Syftet med be-
stämmelsen är att byte av program från ett nationellt till ett specialutformat program inte ska kunna ske 
i slutet av utbildningen i syfte att optimera meritvärdet på slutbetyget (Skolverket, 2007a).

Tidigare studier

Av de studier inom området framtagna för att öka kunskap om varför ungdomar byter studieväg eller 
gör studieavbrott har jag nedan valt att presentera ett urval. Såväl Skolverkets rapporter, aktuell forsk-
ning av Allan Svensson vid Göteborgs universitet som en rapport från Uppsala kommun är valda för 
att de belyser problemet ur olika samhälleliga nivåer och perspektiv. Jag tar nedan upp ökningen av an-
delen elever i gymnasieskolan och de politiska ambitionerna i ett kortfattat historiskt perspektiv. Slutli-
gen presenteras delar av gymnasieskolans uppdrag.

Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan 

I rapporten Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan - en kunskapssammanställning (Skolverket, 2008b) 
har utbildningsrådet Karolina Österlind sammanställt kunskaper om omständigheter kring elevers ofull-
ständiga studier, med fokus riktat mot särskilt  stöd. I kunskapssammanställningen ingår ett flertal av de 
studier som tas upp i bakgrunden.
 Österlinds rapport är indelad i tre avsnitt: studieresultat i gymnasieskolan; omständigheter kring stu-
dieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan. En inledande del tar också upp hur gymnasieskolan är 
utformad idag och ger en tillbakablick på hur gymnasieskolan vuxit fram under senare delen av 1900-ta-
let och sammanfattar gymnasieutredningens förslag till kommande reformering av gymnasieskolan.
 Tre olika faktorer, lyfter Österlind fram, som har betydelse när det gäller gymnasieelevers studiere-
sultat. De systemrelaterade faktorerna hör bland annat till gymnasieskolans organisation och de krav som 
ställs på eleverna i läro- och kursplaner. Här diskuterar Österlind hur ur ett historiskt perspektiv detta 
förändrats och påverkat resultaten och tar bland annat upp hur den stora ökningen av elever i gymna-
sieskolan under senare delen av 1900-talet gav nya samhällsklassers barn möjligheter till längre studier. 
Vidare beskriver hon hur den markanta försämringen av genomströmningen vid reformeringen av 
gymnasieskolan var en effekt av att kraven skärptes och tydliggjordes, bl.a. i form av behörighetskrav 
för att börja gymnasieskolan och ett nytt betygssystem (Ibid.). 
 De processrelaterade faktorerna exemplifieras bland annat genom att Österlind refererar till studier som 
pekar på att elevers "delaktighet, relationen mellan lärare och elev och individualisering av undervis-
ningen är tre centrala inslag i en undervisning som förmår möta elevers behov." (Ibid., s. 52) Österlind 
lyfter även fram att det finns få studier kring särskilt stöd i gymnasieskolan och att det finns indikatio-
ner på att det särskilda stödet i gymnasieskolan har liten omfattning. I det förslag på ny organisation av 
gymnasieskolan som gymnasieutredningen presenterar tycks kraven på att gymnasieskolan stöder elever 
i behov av särskilt stöd inom ramen för det program de går, öka. 

Ett exempel är att individuellt program inte längre är ett alternativ för en elev som avbryter studierna på 
ett program; eleven ska istället få särskilt stöd inom ramen för det program eleven går. Om den förväntade 
studietiden ska hållas bättre framöver, kommer lärare också att behöva lägga ner mer resurser och energi 
på att i tid upptäcka behov och ge stöd (Ibid, s. 52).

Slutligen handlar de individuella faktorerna bland annat om elevers motivation och studieförutsättningar. 
Studier visar att det är viktigt för eleven att ha möjlighet att gå på det gymnasieprogram som är elevens 
förstahandsalternativ och som svarar mot elevens intresse. Studieförutsättningar mätt i grundskolebetyg 
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visar att elever med låga grundskolebetyg fullföljer utbildningen i betydligt lägre grad än elever med hö-
ga betyg. Österlind tar även upp att den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll för studiere-
sultaten (Ibid.).
 Alla tre faktorer har, enligt Österlind, betydelse för en elevs resultat. De olika aktörerna, skolledare, 
lärare och elever ingår i ett komplext samspel mellan dessa faktorer, men Österlind betonar att det en-
skilda fallet är "situationsbundet och inte ödesbestämt". (Ibid., s. 52) Även om lärare har kunskap och 
medvetenhet om andra faktorers betydelse, har de en tendens, enligt Österlind, att fokusera på de indi-
vidrelaterade faktorerna som t.ex. studietraditioner i hemmet. Österlind anser därför att det är bättre att 
betona betydelsen av system och processfaktorer då det är faktorer skolan i högre grad kan påverka och 
förändra (Ibid.).

Genomströmning i gymnasieskolan 

Allan Svensson (2007) har i en undersökning, Genomströmningen i gymnasieskolan - En studie av elever som 
antogs till gymnasieskolan hösten 2003, studerat olika faktorers betydelse för studieavbrotten i gymnasiesko-
lan. Materialet är hämtat från ett stort longitudinellt forskningsprojekt, UGU-projektet (Utvärdering 
genom uppföljning) som startade 1961 där Göteborgs universitet i samarbete med Statistiska centralby-
rån samlat in uppgifter för stora och riksrepresentativa stickprov av svenska elever. Svenssons slutsats 
var att den stora majoriteten ungdomar oftast fullföljer gymnasieskolan på avsedd tid i större utsträck-
ning än de som antogs fem år tidigare.
 I enkätundersökningen ingick cirka 9 000 elever som antogs till gymnasieskolan hösten 2003. Då 
svarsfrekvenserna (60 procent) var relativt låga tolkade Svensson inte procentsatser utan de trender och 
mönster som framträdde. Svensson granskade även skillnaderna mellan de elever som fullföljt utbild-
ningen vid den studieinriktning som de antagits och de som inte slutfört någon utbildning alls. Det 
främsta skälet till att elever som bytt inriktning inte granskades är, enligt Svensson, att de var förhållan-
devis få vilket innebär att gruppstorlekarna blir för små då materialet indelas efter programkategori. 
Enligt Svensson avslutar ca fem procent sin utbildning med någon annan programinriktning än den de 
först antogs till (Ibid.).
 De motiv eleverna i studien angett som betydelsefulla för valet av program är främst intresset. På 
andra plats följer utbildnings- och yrkesplanerna. Möjlighet att komma in på programmet liksom möj-
lighet till bra betyg är av mindre betydelse och allra minst betydelse, enligt undersökningen, har föräld-
rars samt studie- och yrkesvägledares (SYV) råd (Ibid.). 
 De som avbrutit sina studier lyfte oftare fram möjligheterna att komma in liksom att få bra betyg 
som motiv men angav inte lika frekvent sitt intresse för programmet samt sina studieplaner. Svensson 
tolkar det så att avbrytarna i mindre grad låtit innehållet i programmet samt dess betydelse för den 
kommande studiekarriären styra gymnasievalet. Svensson observerade även att både för de som fullföljt 
och de som inte gjort det var elevernas intresse mer avgörande bland dem som valt ett yrkesförbere-
dande program. För de elever som valt och fullföljt ett program inom Samhäll och Natur angav närma-
re 80 procent att utbildningsplanerna betydde allra mest. Yrkesplanerna spelade en relativt stor roll för 
dem som avslutat ett yrkesförberedande tekniskt program. Svensson noterade även att föräldrarnas 
synpunkter vägt något tyngre för samtliga som valt ett studieförberedande program (Ibid., s. 315).
 Svensson har även undersökt skillnaderna mellan de elever som fullföljt respektive avbrutit utbild-
ningen som antogs till ett nationellt program år 2003. Definitionen fullföljt grundar sig i att eleven ska ha 
fått slutbetyg efter tre år vid det antagna programmet eller vid något närliggande. Drygt 75 procent av 
de som antagits till ett studieförberedande program avslutade utbildningen vid den kategori som de an-
tagits vid. Vid de yrkesförberedande programmen låg andelen knappt fem procent under. Vid de flesta 
studieinriktningar var det betydligt fler kvinnor som fullföljde på tre år. Ett trendbrott var att vid de 
yrkesförberedande tekniska programmen som bygg, el, fordon m.fl. var det de manliga eleverna som i 
större utsträckning fullföljde utbildningen. Svensson kopplar resultatet till tidigare studier som visar att 
kvinnorna lämnar grundskolan med högre betyg och bättre kunskaper vilket i sin tur bland annat beror 
på skillnader i studieintresse, motivation och ambition (Ibid.). 
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Genomströmning av elever i Uppsala kommuns gymnasieskolor 

Uppsala kommun utvärderingsenhet genomförde år 2004 en utvärdering av genomströmningen av ele-
ver i Uppsala kommuns gymnasieskolor gällande elever som antingen avbrutit sina studier, gjort studie-
uppehåll eller bytt program mellan 2001 och 2004. Utvärderingens syfte var att kartlägga antalet studie-
avbrott, studieuppehåll och byten mellan kommunens gymnasieskolor samt att söka orsakerna till att 
elever valde att avbryta sin utbildning. Utvärderingen grundar sig i en enkätundersökning där de bland 
annat ställde frågor om byten av skola, program eller inriktning. Av svaren framkom att 68 procent-
procent hade bytt skola minst en gång och tolv procent av dessa hade bytt skola flera gånger (Uppsala 
kommun, 2004). 
 De elever som någon gång under sin tid i gymnasieskolan antingen har bytt program eller har bytt 
inriktning inom sitt program var 56 procent. Vid en jämförelse mellan ungdomar som först påbörjade 
ett studieförberedande program och ungdomar som påbörjade ett yrkesförberedande program fram-
kom att en högre andel av dem som valde ett studieförberedande program senare hade bytt gymnasie-
program eller inriktning (Ibid.).
 Det vanligaste skälet, av de tre alternativ som fick väljas, som ungdomar i enkäten uppgav till varför 
de hade bytt program och/eller inriktning var att de varit omotiverade för studier. Det var även vanligt 
att ungdomarna ansåg att utbildningen gav dem för lite stimulans. Svarsalternativen som hänger sam-
man med undervisningen har kryssats för av ett drygt sextiotal ungdomar. Det gäller svarsalternativen 
”studietakten var för hög”, ”skolan gav inte det stöd jag hade behövt” och alternativet ”trivdes inte med 
lärarna” (Ibid.).
 Vid en jämförelse mellan kvinnor och män som besvarat enkäten framgår att fler kvinnor än män 
svarat att de inte var tillräckligt motiverade för studier. Svarsalternativet ”annat skäl” har fått flest (63) 
svar av ungdomarna. Sexton ungdomar uppgav att de valt fel utbildning. Sex ungdomar uppgav att ut-
bildningen gav för lite stimulans. Fyra bytte för att skolan saknade den inriktning eleven ville gå och lika 
många bytte för att de tyckte att skolan var tråkig. Andra skäl som uppgavs av enstaka ungdomar rörde 
t.ex. sjukdom, personliga problem, jobbiga bussresor, hemlängtan och graviditet. Någon enstaka elev 
hade kommit in på riksgymnasium och någon annan elev uppgav att den slutat på grund av utfrysning 
(Ibid.). 

Byte av studieväg och studieavbrott 

Som tidigare beskrivits fanns ett behov kring aktuell kunskap om orsakerna bakom byte av studieväg 
och studieavbrott inför utredningen för en framtida struktur för gymnasieskolan och Skolverket starta-
de därför ett projekt för att i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SCB och universitet 
och högskolor studera frågan kring avbrott så brett som möjligt. Skolverkets (dåvarande) utbildningsråd 
Oscar Öquist genomförde en kvalitativ undersökning – Varför hoppade du av? – där han undersökte orsa-
kerna till att ungdomar byter studieinriktning eller hoppar av gymnasiet. Syftet var att komplettera de 
kvantitativa data som finns angående avhopp. I studien diskuteras att det finns få studier som använt en 
renodlat kvalitativ ansats och att de som finns handlar om det tidigare linjesystemet. Öquist anser att 
det är svårt att jämföra de tidigare studierna med dagens, då dagens ungdomar går i den programut-
formade gymnasieskolan, där villkoren för antagning och fortsatta studier på högskolan har ändrats 
(Skolverket, 2007b).
 Intervjustudien baserar sig på 16 ungdomar, från åtta skolor, två från respektive skola, sex flickor 
och tio pojkar. Fjorton elever har hoppat av och förlorar ett, i några fall två år. Två elever har bytt pro-
gram eller inriktning men utan att förlora något år. De flesta ungdomar har påbörjat eller planerar att 
påbörja studierna vid ett annat program. Tretton av gymnasiets program är representerade i materialet.  
Ett gemensamt drag hos ungdomarna är att de anser att det var ett hårdare tempo i gymnasiet jämfört 
med grundskolan. Öquist kallar det ”gymnasiechocken” och menar att mötet med gymnasiestudierna 
sätter igång en kris som för många blir det första steget till avhopp (Ibid.).
 Skolornas traditionella arbetssätt med långa arbetspass och mycket stillasittande fungerar dåligt för 
många av ungdomarna i studien. De vuxna ser inte ungdomarna situation och ungdomarna har inte 
kommit i kontakt med tidiga förebyggande insatser. Ungdomarna är, enligt Öquist, utlämnade åt sig 
själva i hög grad. Stödinsatserna från och möten med studie- och yrkesvägledarna var positiva men in-
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satserna kom in för sent, när ungdomarna redan fattat sina beslut. "Insatserna blir därför gärna reaktiva, 
att snabbt hitta en lösning, i stället för proaktiva, att i ett tidigt skede fånga upp de signaler som ung-
domarna skickar." (Ibid, 2007, s. 67) Utifrån undersökningen föreslår Öquist en satisfieringsstrategi 
som enkelt handlar om frågan: vad som är tillräcklig kunskap för att eleverna ska nå sina mål. 

Ökning av dem som går till gymnasieskolan 

Den kraftiga ökningen av andelen elever i gymnasieskolan, från en till två procent vid förra årsskiftet till 
dagens 99 procent skedde vid mitten av 1900-talet då nioårig grundskola blev obligatorisk och gjorde 
steget till fortsatt utbildning kortare. Hösten 1964 beslutade riksdagen om en genomgripande föränd-
ring av utbildningarna på gymnasial nivå som innebar att skolsystemet byggdes upp utifrån tre skolfor-
mer: gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. Dessa integrerades år 1968 till en samlad gymnasieskola. 
Ytterligare steg mot en mer samlad gymnasieskola och mer genomgripande förändringar i gymnasie-
skolan skedde under 1990-talet och resulterade till stor del i dagens gymnasieskola. Nationella treåriga 
program med delvis gemensamt innehåll ersatte linjer och specialkurser och specialutformade och indi-
viduella program kom till. De nationella programmen gav grundläggande behörighet till studier på hög-
skola och universitet. Senare kom den kursutformade gymnasieskolan till (Murray, 2007; Lindensjö och 
Lundgren, 2006; Skolverket, 2008b). 
 Ökningen under senare delen av 1900-talet kopplas till ökat intresse för studier, hög ungdomsarbets-
löshet och förändringar inom arbetslivet som innebär färre arbetsuppgifter för 16- och 17-åringar utan 
yrkesutbildning. Gymnasiestudierna fullföljdes till stor grad men en trendbrytning sker några år efter att 
programgymnasiet infördes under 1990-talet då andelen avbrott  ökade kraftigt främst i årskurs 3 (Skolver-
ket, 2008b; Murray, 2007). 
 Elevströmningarna genom gymnasieskolan före och efter programgymnasiets genomförande har 
bland annat studerats av Murray (2007). I studien angavs att gymnasieskolans utformning med krav på 
godkänt i alla kärnämnen från grundskolan för att påbörja ett nationellt program, det nya betygssyste-
met, samt betygssättning av varje genomförd kurs, som främsta anledning till att avbrottsfrekvensen 
steg. Samtidigt som studieresultaten försämrades några år efter programgymnasiets införande ökade 
andelen elever med en treåring utbildning, från 40 till 72 procent bland männen och från 46 till 78 pro-
cent bland kvinnorna (Murray, 2007). 
 Syftet med reformerna var bland annat att skapa en större jämlikhet i fråga om utbildningschanser. 

Jämlikhet

Begreppet jämlikhet och utbildningspolitik diskuteras i ett historiskt perspektiv av Lindensjö och Lund-
gren (2006) i Utbildningsreformer och politisk styrning. De lyfter fram skolan som en spegling av den samhäl-
leliga kontext den befinner sig i. Grundläggande för deras framställning är att begreppet jämlikhet har 
fungerat som en kodbärande princip. Under 1900-talet skedde en begreppsförskjutning där enkel jämlik-
het utvecklades till jämlikhet genom lika möjligheter. Målet blir att alla ska ha möjlighet att prestera som om 
de hade haft samma resurser som de mer privilegierade grupperna. Författarna menar då att det krävs 
bakgrundsjämlikhet. Mer resurser till de med stora behov innebär att jämlikhet genom lika möjligheter 
förskjuts till jämlikhet genom kompensatoriska insatser och vidare mot likvärdighet. Vilket innebär lika 
värde inför fortsatt utbildning och arbetsmarknad. Likvärdighet blir då valfrihet – frihet att välja. Linden-
sjö och Lundgren menar att det blir allt svårare att beskriva och analysera jämlikhet och likvärdighet. 
Jämlikhetsbegreppet och likvärdighetsbegreppet förskjuts mer mot begreppet rättvisa (Ibid.).
 Lindensjö och Lundgren diskuterar hur skolans styrning har blivit allt mer komplex när den har an-
passat sig till ett samhälle i förändring. En kopernikansk tankerevolution kan enligt Lindensjö och 
Lundgren beteckna den förändrande synen på utbildning vid starten av det förra århundradet. Utbild-
ningens nytta sattes i det främsta rummet och knöts till det föränderliga samhället. Utbildningen blev 
ett instrument för en progressiv politik där utbildningen skulle bidra till att kompensera för sociala, eko-
nomiska och kulturella skillnader; det var en likvärdig utbildning som skulpterades fram (Ibid.).
 I dagens skola ska det fokuseras på kunskapens kvalité och det ska tydliggöras att målet inte är vad 
som lärs ut utan vad som lärs in. Förändringen har inte bara varit innehållsmässigt utan även organisa-
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torisk med ett förändrat huvudmannaskap för delar av verksamheten vilket har inneburit nya organisa-
tioner och ledningsstrukturer i kommunerna. Dessa förändringar grundar sig på politiska beslut i juri-
diska, ekonomiska och ideologiska frågor. Utbildningsvägarna från förskola till vuxenutbildning har 
samlats under en huvudman - kommunen och därmed har skolväsendets komplexitet flyttats från cen-
tral till lokal nivå (Ibid.). 
 I den modell som valdes för skolans förnyelse, som kännetecknas av decentralisering, avreglering 
och lokal självständighet finns en dubbel styrkedja där staten dels styr genom läroplaner, kursplaner och 
betygskriterier som vänder sig direkt till lärare och rektorer, dels styr staten över kommunerna. Denna 
dubbla styrkedja innebär enligt Lindensjö och Lundgren en form av garanti för likvärdighet och elevens 
rättigheter samtidigt som det innebär en spänning mellan det professionella och politiska ansvaret 
(Ibid.).
 Lindensjö och Lundgren visar på en tvetydighet mellan beroende och oberoende av samhället och 
att den grundläggande produktionsstrukturen skapar en paradox gällande planeringen och genomfö-
randet av en utbildning. Paradoxen, som benämns som en reproduktionsparadoxen, har två konsekven-
ser. För det första skapas det en tydlig gräns mellan beslut om utbildningens mål och innehåll, och me-
toderna för att realisera dessa mål. Reproduktionsparadoxen leder till en klyfta mellan formuleringsare-
na (staten) och realiseringssarena (kommunen). För det andra innebär konsekvenserna att det skapas en 
klyfta mellan den politiska och den administrativa delen av realiseringsarenan (Ibid.).

Gymnasieskolans uppdrag 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf  94, framgår att gymnasieskolans uppdrag är att:

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov […] Hänsyn skall tas till elevernas 
olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärk-
samhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Där-
för kan undervisningen aldrig göras lika för alla […] Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven 
deltar i skall förbereda för livet efter skolan. Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlig-
het att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete. Elever-
na skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta skall 
syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med 
negativa skolerfarenheter. Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge dem framtidstro. (Lpf  94, s.4 f).

Under rubriken "Kunskap" står att gymnasieskolan ska sträva mot att varje elev tror på sin egen förmå-
ga och sina möjligheter att utvecklas. Läraren ska, bland annat, utifrån läroplanens mål och riktlinjer, 
utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande; stärka varje elevs 
självförtroende samt vilja och förmåga att lära och organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Läraren ska 
sträva efter att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt.   
 I rektors ansvar ligger att som pedagogisk ledare och som chef över övrig personal tillse att ”utbild-
ningen organiseras så att den så långt som möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser 
och så att återvändsgränder i studiegången undviks” samt att ”undervisningens uppläggning, innehåll 
och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar”. (Lpf  94, s.16)
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TEORI

Den intellektuella eller vetenskapliga världen kan vid en given tidpunkt analyseras som ett objektivt fält av 
positioner. Ur den enskildes synvinkel framträder samma värld som ett subjektivt fält av möjligheter. 
(Broady, 1991, 1995 s. 2)

Den franske sociologen, kulturantropologen och forskaren Pierre Bourdieu är grundaren till en kritisk 
samhällsteori där det centrala temat är maktutövning i samhället. Modellerna stävar till att omfatta i 
princip hela kultur- och samhällslivet och speglar sociala förhållanden som präglas av motsättningar och 
konflikter (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Bourdieu beskriver dels en relationell vetenskapsfilosofi som 
fokuserar på de objektiva relationerna som måste erövras, konstrueras och bekräftas; dels en handlings-
filosofi som kan betecknas som dispositionell och som utgår från de möjligheter som ges av agenter 
(individer, grupper) tagna i grupp och av relationen mellan dem.

Denna filosofi sammanfattas i begreppen: habitus, fält och kapital. Mycket förenklat kan man säga att 
habitus är ett system av dispositioner som tillåter människor att tänka, handla och orientera sig i den 
sociala världen; fält kan ses som ett system av relationer mellan positioner och kapital är symboliska och 
materiella tillgångar. Begreppen har sin utgångspunkt i den dubbelriktade relationen mellan de objektiva 
strukturerna (de sociala fältens strukturer) och de förkroppsligade strukturerna (habitusstrukturer) och 
ger en möjlighet att beskriva hur den sociala verkligheten skapas och fungerar (Bourdieu, 1999).

Teorin har kritiserats för att vara svårt att tillämpa på andra samhällen än den franska. Broady 
(1998a) lyfter fram att det finns svårigheter med att direktimportera Bourdieus tillvägagångssätt efter-
som det finns en hel del skillnader mellan Sverige och Frankrike inte minst om man tittar på begreppet 
kulturellt kapital. Broady lyfter bland annat fram frågan om: "Den bourdieuska sociologins motsättning 
mellan den kulturella och den ekonomiska polen inom maktfältet kanske behöver modifieras i det 
svenska samhället". (Broady, 1998a, s. 22) Kritiken besvaras delvis i boken Praktiskt förnuft - Bidrag till en 
handlingsteori (1999). Här redogör Bourdieu inte bara för teorins grundtankar och centrala begrepp utan 
förklarar även hur modeller utformade för franska förhållanden, är giltiga på ett universellt plan och 
ger, enligt Bourdieu, en möjlighet till en realistisk beskrivning av det mänskliga handlandet. 

Då Bourdieus fält- och kapitalteorier är omfattande och förändrade över tid använder jag här teori-
erna i en förenklad form som ett redskap till förståelse. Till min hjälp tar jag även Donald Broadys och 
Mikael Palmes undersökningar där de använt sig av Bourdieus kunskapsteori. Broady har i ett flertal 
publikationer, bland annat i "Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg" (1998a) och ”In-
ledning: en verktygslåda för studier av fält” (1998b), "Kulturens fält- Om Pierre Bourdieus sociologi" 
(1988) samt i Sociologi och epistemologi (1991) förklarat Bourdieus teorier angående fält, habitus, symbo-
liskt-, kulturellt-  och socialt kapital. I en avhandling från 2008, utforskar Palme, i fem empiriska studier, 
genomförda under tjugoårsperioden från 1988 till 2008, sociala och kulturella hierarkier och polariteter 
mellan olika utbildningar, med tonvikt på den svenska gymnasieskolan och Stockholmsområdet.

Det sociala rummet och fältbegreppet

Bourdieu diskuterar och problematiserar begreppet klasskillnad och menar att det inte går att definiera 
sociala klasser utifrån olika steg, utan det som finns är ett socialt rum av skillnader där klasserna existerar 
i ett latent virtuellt tillstånd. Bourdieu beskriver hela det sociala rummet som ett fält:

[D]et vill säga på en och samma gång som ett kraftfält, som tvingar sig på de agenter som är engagerade i det, 
och som ett slagfält där agenterna tvingas ta ställning till medel och mål som skiljer sig åt beroende på deras 
position i kraftfältets struktur och där de på detta sätt bidrar till att bevara eller omvandla strukturen. (Bour-
dieu, 1999, s. 45f)

Sociala förflyttningar, utbyten, allianser och strider äger rum mellan grupper och fält som förfogar över 
symboliska eller materiella tillgångar av jämförbar utsträckning, men av olika art. Detta tillstånd är inte 
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givet utan måste skapas. Dessa sociala skillnader är beroende av faktorer, till exempel ekonomisk- och 
kulturellt kapital. Den position som intas i det sociala rummet styr även föreställningarna om detta rum 
och även ställningstaganden i de olika striderna för att bevara eller omvandla det (Bourdieu, 1999; Bro-
ady 1998a). 

Begreppet rum innefattar i sig självt principen om en relationell förståelse av den sociala världen; 
hela den verklighet som den betecknar återfinns i den ömsesidiga exterioritet som präglar de element 
som bygger upp denna verklighet. Det sociala rummet är konstruerat så att agenterna eller grupperna är 
fördelade i rummet efter deras position i statiska fördelningar i enlighet med två differentieringsprinci-
per som bygger på det ekonomiska- och kulturella kapitalet. När agenterna närmar sig varandra i de 
båda dimensionerna har de mer gemensamt. Desto längre ifrån de kommer varandra desto mindre har 
de gemensamt. Dessa rumsliga avstånd motsvarar sociala avstånd (Bourdieu, 1999). 

Broady ger i inledningen till Konstens regler (2000) en generell definition av fält som ett system av hie-
rarkiska relationer mellan positioner (strukturer). Med det sociala fältet avser Bourdieu ett föränderligt 
område i samhället där människor och institutioner strider om något som är gemensamt för dem. Även 
om striderna kan vara hårda förenas deltagarna i fältet genom vissa gemensamma övertygelser (t.ex. 
övertygelsen att kampen är värd att utkämpas) som Bourdieu benämner som doxa. Doxa är, enligt 
Bourdieu, en särskild ståndpunkt – de dominerandes ståndpunkt; som framställs och genomdrivs som 
en allmängiltig ståndpunkt. De heterodoxa vill åstadkomma en nyordning och ifrågasätter de ortodoxas 
dominans medan de ortodoxa vill bevara status quo, med andra ord: låta spelet fortsätta som förut och 
låta spelets underförstådda trosföreställningarna, doxan, förbli outtalade (Broady, 1998a; Bourdieu, 
1999). 
 De sociala förutsättningarna och gränserna för ett socialt rum diskuterar Bourdieu med begreppet 
fysiskt och symboliskt våld. Staten kan med materiella och symboliska resurser reglera olika fälts funk-
tionssätt genom till exempel juridiska- och ekonomiska ingripanden (Bourdieu, 1999). Symboliskt våld 
kan definieras som:

[D]en akt som består i att vissa värden, vissa bilder av hur världen ser ut, vissa kunskaper, visst språkbruk och 
vissa synsätt på vilka mänskliga egenskaper som är eftersträvansvärda överförs till och erkänns av en individ, 
en grupp eller ett samhälle. Det symboliska våldet är oftast osynligt och utövas genom att den som underkas-
tas det själv övertar och erkänner de värden våldet gäller. (Palme, 2006, s.1)

Skolan utövar enligt ovan ett symboliskt våld genom läroplaner och andra styrdokument samt (uttalade 
och outtalade) krav på språkbruk och definitioner av den gode eleven, vilka bekräftas i betygsättningen 
(Palme, 2006). 
 Inom pedagogiken existerar dels ett produktionsfält som skapar föreställningar och värden och där 
pedagogiska idéer lanseras av aktörer som journalister, politiker och forskare, dels ett konsumtionsfält där 
lärare, elever och föräldrar återfinns (Broady, 1998a).

Habitus

De sociala positionernas rum tar sig uttryck i ett rum av ställningstaganden genom dispositionernas 
(habitus) rum. Mot det system av differentiella avstånd som definierar de olika positionerna i det sociala 
rummet svarar ett system av dispositioner som tillåter människor att tänka, handla och orientera sig i 
den sociala världen (Broady, 1998b; Bourdieu, 1999).

Mot varje klass av positioner svarar å ena sidan en klass av habitus (eller av smaker) vilka produceras av de so-
ciala betingningar som är förenade med motsvarande sociala villkor och å andra sidan, via habitus och deras 
generativa förmåga, en systematisk uppsättning tillgångar och egenskaper som är inbördes förenade av en 
enhetlighet i stil. (Bourdieu, 1999, s. 18) 

Enligheten i stil utgör en enhetsskapande princip som förenar praktiker och tillgångar hos en enskild 
agent eller hos en klass av agenter. Habitus omvandlar de inneboende och relationella egenskaperna i en 
position till en enhetlig livsstil; en enhetlig uppsättning av personer, tillgångar och praktiker. 

16



Habitus ses som en form av inlärd läggning av människans smak: vad en person väljer att äta; hur 
den äter; vilken idrott som utövas; individens politiska åsikter och hur sättet de uttrycks på skiljer sig 
från andras (Bourdieu, 1999). 

Grunden till en människas habitus ligger i familjens och skolans införlivade vanor och fungerar se-
dan som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster. Habitus kan betraktas som förkroppsligat 
kapital (Broady, 1998b).

Även om habitus kan bestämma skillnaden mellan bra och dåligt, gott och ont, distingerat och vul-
gärt så är skillnaderna inte alltid detsamma. Tolkningen av ett visst tillstånd eller beteende kan förstås 
utifrån vem det är som tolkar. När skillnaderna mellan tillgångar, praktiker och åsikter uppfattas genom 
sociala perceptionskategorier och principer för att betrakta och göra indelningar, sker en omvandling till 
symboliska skillnader som bildar ett verkligt språk. ”[A]tt befinna sig i ett rum, att vara en punkt eller en 
individ i ett rum, innebär att skilja sig åt, att vara annorlunda.” (Bourdieu, 1999, s. 20)

Varje människa är per definition utrustad med ett unikt habitus, men det innebär inte att de värderas 
lika. Vissa habitus värderas högre än andras och utgör en värdesättning som kan skifta från grupp till 
grupp (Broady, 1998b). 
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Figur 1. De sociala positionernas rum och livsstilarnas rum (Bourdieu, 1999, s. 17).



Kapital

"[H]abitus är /…/ både något man tillägnat sig och något man har, och det kan i vissa fall fungera som 
kapital." (Bourdieu, 2000, s. 266)
 Kapitalbegreppet handlar i en förenklad form om symboliska och materiella tillgångar i form av 
värden, tillgångar eller resurser och ligger till grund för aktörernas position och inflytande inom fältet. 
Dessa positioner är inte statiska utan aktörerna kan förflyttas vilket innebär att fältens regler kan omde-
finieras genom att aktörerna använder sig av strategier. 
 Det kulturella kapitalet hör samman med bildningsnivå, kultiverat språkbruk och förtrogenhet med 
”finkultur”; det sociala kapitalet kopplas ihop med släktskapsband, vänskapsband och kontakter och kan 
ses som summan av det sociala nätverkets relationer; det ekonomiska kapitalet hör ihop med materiella 
tillgångar samt kännedom om ekonomins spelregler. Speciella kapitalarter är: ”utbildningskapital”, ”ve-
tenskapligt kapital” och ”litterärt kapital” (Broady, 1998a). 
 Kapital i tillgångar, som i den sociala världen tillerkännes värde, innebär att det existerar typer av 
habitus som knappast alls, eller bara så länge vi rör oss inom bestämda grupper, kan fungera som kapi-
tal. "Var och en av oss är begåvad med en habitus, men det är marknaden som avgör vilka ingredienser 
i och effekter av denna habitus som kan fungera som kapital". (Broady, 1990, s. 17) 

 Kapitalarternas fördelning är av grundläggande betydelse för människors habitus. Broady ger ex-
emplet att en ”intellektuell” är uppvuxen i en familj där det kulturella kapitalet väger tyngre än det eko-
nomiska kapitalet, medan för industriledarens barn väger det ekonomiska kapitalet tyngre än det kultu-
rella. På så sätt kan skillnader mellan människors habitus kopplas samman med sammansättningen hos 
deras nedärvda eller förvärvade kapital. Studiet av habitus kan på ett omvänt sätt förklara att människor 
hanterar sina kapitalinnehav på skilda sätt. Habitus styr människans sätt att investera, ackumulera eller 
konvertera kapital, och därmed kan ett visst habitus under bestämda omständigheter - fungera som ka-
pital.  

Kapitalen ska inte betraktas som fasta resurser utan är ständigt föremål för strider. Broady (1998a) 
menar att sociala strategier utformas av olika grupper för att dels bevara eller öka värdet av sina egna 
innehav, och dels för att hindra andra sociala grupper vilkas kapitalinnehav har en annan sammansätt-
ning att göra detsamma. Strider kan röra hur olika kapitalarter ska värdesättas; hur skolkapital, i form av 
höga betyg, värderas vid antagning till högre utbildning och vilket förhållande är mellan ett givet utbild-
ningskapital (examen) och lönens storlek. 

De olika kapitalarterna fysiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital förvandlas till symboliskt ka-
pital när de uppfattas och urskiljs av sociala agenter som erkänner dem, och tillskriver dem ett värde 
(Bourdieu, 1999). Symboliskt kapital är ett relationellt begrepp där symboliska tillgångar (t.ex. akademiska 
titlar) kan fungera som symboliskt kapital, förutsatt att det finns en marknad för dessa tillgångar, det vill 
säga att det finns människor som är mottagliga att uppfatta att denna titel äger ett värde (Broady, 
1998a).
 Kapitalarternas fördelning ingår i ett föränderligt system. Bourdieu diskuterar ett utbildningskapital 
där han menar att utbildningssystemet bidrar till att reproducera fördelningen av det kulturella kapitalet 
och därigenom även en reproducering av det sociala rummets struktur. ”Reproduktionen av det kultu-
rella kapitalets fördelningsstruktur är en produkt av relationen mellan familjens strategier och utbild-
ningssystemets specifika logik.” (Bourdieu, 1999, s. 31) Familjen har, omedvetet eller medvetet, en strä-
van att vidmakthålla sina sociala tillgångar och därigenom bevara sina privilegier och möjligheter. 
 Till reproduktionsstrategier, till exempel ekonomiska strategier och barnafödande, hör utbildningsstra-
tegier. Bourdieu ser ett samband mellan i vilken grad familjer investerar i skolutbildningen, genom till 
exempel att stödja barnen i deras studier, och familjens kulturella kapital. Genom denna abstrakta för-
klaringsmodell kan det växande intresse som familjerna har för undervisningen förstås och varför väl-
renommerade skolor och universitet främst har elever från de privilegierade grupperna.4  
 Utbildningssociologiska inslag kan inte, enligt Broady, isoleras från andra aspekter av Bourdieus so-
ciologi och syftar på att Bourdieus forskning om utbildningens betingelser, funktioner och mening har 
varit ett delområde inom ramen för samlade undersökningar av sociala och kulturella fenomen. Männi-
skors förhållande till utbildning ses som en aspekt av deras förhållande till kulturen, och utbildningska-
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4 Välrenommerade skolor är enligt Bourdieu de som leder fram till de högsta positionerna och lyfter exempel från länder 
som USA, Japan och Frankrike. För svenska förhållanden se Broady et al som i ”Skolan under 1990-talet – sociala förutsätt-
ningar och utbildningsstrategier” (2000) visar hur habitus, fält och kapital var knutet till skolval under 1990-talet. 



pitalet en form av det kulturella kapitalet. Bourdieu har, i sina studier av samhälleliga maktförhållanden, 
visat hur utbildningssystemet bidrar till att utvälja och forma eliterna och till att eliminera dem som 
saknar de rätta dispositionerna (Broady, 1998a). 
 Med Bourdieus teori öppnas, enligt Palme (2008) en möjlighet att knyta samman människors överty-
gelser och livsstilar med hur de väljer utbildning och med den betydelse erfarenheten av utbildning har 
för dem. Utbildning formar människor, men bara som en integrerad del av ett liv som rymmer andra 
lika viktiga inslag (Palme, 2008).
 Inom det svenska utbildningssystemet, menar Broady och Börjesson (2008) att det naturvetenskap-
liga programmet (NV) och då främst dess naturvetenskapliga inriktning utgör:

en väg som för det första drar till sig de existerande eliternas barn och för det andra formar framtidens eliter 
[…] Skolframgång handlar om mycket mer än höga betyg. Det handlar om hur elever rekryteras, vad de har 
med i bagaget hemifrån, var de går i skola och vad de gör där, vilka deras lärare och kamrater är och vilken 
framtid som väntar dem. Rätten att definiera och att dra fördel av skolframgång […] är föremål för strider 
mellan olika sociala grupper och mellan intressenter inom och utanför utbildningssystemet. Dessa strider har 
lett fram till den naturvetenskapliga inriktningens särställning och förlänat den makten att definiera normen 
för vad som räknas som skolmässig briljans, med effekter på hela skolväsendet. (Ibid. s. 3)

Är gymnasieskolan ett fält?

Ett socialt fält tar, i likhet med ett gravitationsfält, slut i den punkt där fälteffekterna inte längre har nå-
gon praktisk betydelse. Detta innebär att många aktiviteter som är kopplade till ett fält sker utanför fäl-
tet. Broady lyfter fram att forskare som försöker tvinga fältbegreppet på forskningsobjekt som egentli-
gen är konstruerade utifrån andra principer kan råka ut för fallgropar. Att se gymnasieskolan som ett 
fält för eleverna vore inte rätt då skolans värld sällan utgör ett socialt fält för dem. Gymnasieskolan är 
även beroende av omgivningen; av vilken stad och stadsdel den finns och politiska beslut tagna på for-
muleringsarena och realiseringsarena. Socialt rum ska, enligt Palme (2008), skiljas från det starkare be-
greppet socialt fält. Med ett socialt rum avses ett område i samhället som sammanför individer eller in-
stitutioner som har tillräckligt många relevanta egenskaper gemensamma för att bara kunna förstås i 
relation till varandra. ”Gymnasieskolor i ett geografiskt avgränsat område […] utgör i denna mening ett 
socialt rum [min kurs.], liksom gymnasieelever eller högskolestudenter.” (Palme, 2008, s. 21)
 Utifrån Bourdieus termer ser jag eleverna som aktörer och skolans fält kan ses som en väg de ska 
orientera sig igenom på sin genomresa mot, till exempel, yrkeslivets fält. Skolan som institution däremot 
kan ses som ett fält för de pedagoger och administratörer som rör sig inom denna värld (Bourdieu, 
2000). 
 En begränsning med Bourdieus teori är, enligt Broady, antagandet att människan är en stridande 
varelse i ständig kamp. Det är förhållandet mellan det som dominerar och det som domineras, förhål-
landet mellan ortodoxa och heterodoxa värderingar av olika kvaliteter, förhållandet mellan olika grup-
per försedda med varierande mått av kapital. Den sociala världen är inte bara strukturerad utan även 
hierarkiserad. Broady lyfter fram att:

Andra sociologiska traditioner bygger på antropologiska premisser av annat slag, om människors förmåga 
till interaktion eller kommunikation, deras beroende av värdesystem och normer, eller deras behov av att 
skänka mening och sammanhang åt sina handlingar och den värld där de lever (Bourdieu, 2000, s. 23). 

Centralt för denna studie är eleverna och deras tankar och fokus ligger i att försöka skapa en förståelse 
kring varför en individ handlar som den gör. Utifrån Bourdieus teori kan jag undersöka inom vilket so-
cialt fält handlingen sker; vilka spelregler som fältet har, samt vilket habitus och kapital som krävs av 
individen för att förstå spelets regler och som i sin tur påverkar i vilken grad individen kan påverka spel-
reglerna. Bourdieus teori säger mig däremot lite om exempelvis individens behov och känsla för sam-
manhang.
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Förklaringsmodeller 

I en tidigare studie: En gymnasieskola för… alla andra – en studie om marginalisering och utslagning i gymnasiesko-
lan från 1998, även den en kunskapsöversikt från Skolverket, presenterar författarna Jan Olof Hellsten 
och Héctor Pérez Prieto två förklaringsmodeller för förståelse av skolsvårigheter som kan knytas sam-
man med Bourdieus teorier.
 Den första modellen handlar om faktorer som skolan inte har kontroll över - individuella och sociala 
förhållanden. Hellsten och Pérez Prieto menar att elevens egna förutsättningar avgör vad såväl eleven 
klarar av samtidigt som de val eleven gör, avgör framtiden. Dessa val styrs av personliga förhållanden 
och utifrån perspektiven kön, etnicitet och social bakgrund väljs utbildningsvägar och strategier i skol-
arbetet (Hellsten & Pérez Prieto, 1998). 
 Den andra modellen framställer inte en elev som har skolsvårigheter utan en skola som har under-
visningssvårigheter genom att koppla elevens framgång och misslyckande till att det är skolan som till 
stor del skapar marginaliseringen genom sin organisation och verksamhet och av agerandet och attity-
derna hos dem som arbetar i skolan (Ibid.). 
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METOD
Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det: Jag vill förstå me-
ningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen som du förklarar 
dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå? (Spradley i Kvale och Brinkmann, 2009, s. 140)

Då utgångspunkten för undersökningen är att undersöka vad som ligger bakom en ungdoms beslut att 
byta gymnasieprogram eller studieinriktning, skola och i vissa fall bostadsort har jag valt att avgränsa 
studien till att undersöka vad dessa individer upplever. Men en del behöver förstås utifrån den helhet i vil-
ken den ingår. Helheten definieras olika utifrån vem det är som tolkar. 
 Kan man definiera vad som är kvalitativ eller kvantitativ metod? Inte enligt Åsberg (2001) som me-
nar att betydelsen hur man samlar in data är underordnad frågan vilken slags kunskap man är ute efter; 
vilken kunskapssyn, vilka epistemologiska överväganden görs? Om man ställer sig frågan om det finns 
en möjlighet att nå kunskap om verkligheten borde man även ställa sig frågan om vilken kunskap som 
finns och hur kan man nå kunskap om det. De flesta studier som redovisats ovan redovisar någon form 
av kvantitativa data angående genomströmningen i gymnasieskolan. En av studierna, Skolverkets inter-
vjustudie Varför hoppade du av? (Skolverket, 2007b) har ett annat perspektiv och är min förebild för val av 
metod då mitt fokus ligger i att undersöka vad som döljer sig bakom siffrorna i statistiken. Det är indi-
videns uppfattningar och personliga erfarenheter som intresserar mig och som jag tror kan ge ytterliga-
re en bakgrundsbild till kvantitativa data.
 

Kunskapsteori och världsuppfattning

Undersökningen utgår från de filosofiska begreppen epistemologi och ontologi; där epistemologi, enligt 
Sohlberg och Sohlberg (2009), kan ses som kunskapsteori och ontologi som världsuppfattning. Ontolo-
gin kan delas upp i teoretiska utgångspunkter där idealism och realism är ytterligheterna. Med ett realis-
tiskt synsätt är ontologin av materialistisk art och visar en värld som styrs av naturlagar och är oberoende 
av människans förhållande till denna; det verkliga är lika med det observerade. Med ett ontologiskt idea-
listiskt synsätt så är verkligheten subjektiv och kunskapen sätter mänskliga föreställningar i fokus. Med 
andra ord finns det inte en sann bild av verkligheten utan flera samexisterande föreställningar om den.  
 Eftersom min ansats är att studera en verklighet som sedan ska tolkats så ligger det idealistiska syn-
sättet, snarare än ett realistiskt synsätt, närmare min verklighetsuppfattning. Ur den idealistiska ontolo-
gin växte fenomenologin fram som grundar sig i innebörden av den mänskliga existensen. Med en fe-
nomenologisk infallsvinkel är det en beskrivning av de involverades förstahandsupplevelse av saker och 
ting som står i fokus och inte orsaksförklaringar. När fenomenologin förenades med hermeneutiken 
utvecklades den existentialistiska hermeneutiken där man ska förstå helheten ur det enskilda och det 
enskilda ur helheten och öppnar upp en möjlighet till flera möjliga tolkningar av världen, oberoende av 
sakförhållanden (Ibid). 
 Epistemologin handlar om kunskapens grund, förutsättningar och villkor och dess legitimitet. Den 
epistemologiska ståndpunkt som intas, implicit eller explicit, kan få konsekvenser för den valda teorin 
och praktiken. En av inriktningarna är rationell och ser förnuftet som källan till kunskap den andra em-
pirisk och grundar sig i att kunskap grundar sig i erfarenheter. 
 I denna undersökning är jag inte ute efter att generalisera eller mäta, utan att skapa en förståelse och 
en djupare mening kring, de ofta komplexa sammanhang som ligger bakom en ungdoms beslut att byta 
gymnasieprogram eller studieinriktning, skola och i vissa fall bostadsort. 
  Jag har därför närmat mig ett tolkande ideal. Det tolkande idealet influeras av det hermeneutiska synsät-
tet där syftet är att generera förståelse genom tolkningar. Hermeneutik betyder, enligt Sohlberg och 
Sohlberg (2009), tolkningslära och betonar vikten av förståelsen för att uppnå ett relevant forskningsre-
sultat. Hermeneutikens vetenskapliga inriktning innebär framför allt  att studera, tolka och skapa en för-
ståelse för det aktuella problemet. 
 Grundtanken är en förförståelse – man förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Denna 
förförståelse kan även vara omedveten och på så sätt styra tolkningarna. Min medvetna förförståelse var 
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bland annat att ungdomarna, när de väljer att byta skola, har gjort ett val som troligtvis innebär att det 
ställs högre krav på det egna ansvaret och att studietakten ökas då många av eleverna väljer att läsa be-
tydligt mer än de 2 500 poäng som krävs för att ta en Naturvetenskaplig examen. Nya händelser och 
erfarenheter kan innebära att förförståelsen ändras och innebär att den är reviderbar. Ett nät har vävts 
av kunskap och efter varje läst studie och varje intervju har nya trådar lagts till och jag har fått revidera 
min förförståelse. 
 Inom den hermeneutiska läran går en skiljelinje mellan ett deduktivt och induktivt perspektiv. I det de-
duktiva perspektivet bevisar man något och det förutsätts att det finns ett förhållningssätt som gör att 
det går att tolka något på ett rimligt sätt. Medan det med ett induktivt perspektiv handlar om att under-
söka och tolkningen växer fram utifrån det material som finns. Dessa tolkningar kan i sin tur skapa för-
ståelse och frigöra en förståelseprocess, som kan liknas vid en cirkel eller snarare en spiral där ny kun-
skap tillkommer och det finns en växelverkan mellan teori och empiri (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 
Med hermeneutiken och ett induktivt perspektiv följer en osäker tolkning men även en möjlighet till 
nyansering och utvecklande kunskap. En abduktiv slutledning innebär att man fastställer vilka sakför-
hållanden som ligger bakom ett visst givet utfall som redan är känt; att formulera de villkor som kan 
tänkas gälla för att göra observationen begriplig.
 Metodologiskt, bör enligt Sohlberg och Sohlberg (2009), den idealistiska och subjektivistiska valda on-
tologin vara inriktad mot förståelse och tolkning. Generellt är fenomenologin en term som visar på ett 
intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 
upplevs av dem. Att anta är att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar vad den är. I den 
fenomenologiska forskningen är intervjuprocessen värdefull av olika anledningar. En kvalitativ studie är att 
föredra när man vill skapa en detaljerad förståelse; ett tillvägagångssätt som lägger särskild vikt vid indi-
videns uppfattningar och personliga erfarenheter. Det ska finnas ordentligt med tid så det ges möjlighet 
att tränga djupt in i frågorna och de intervjuade ska ha möjlighet att ta upp frågor som han eller hon 
upplever vara viktiga (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 41-42). 
 En halvstrukturerad intervju liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte. 
Den utförs med en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och kan innehålla förslag till frågor. In-
tervjumetoden ger de intervjuade möjlighet att leda diskussionen in på banor som de anser vara viktiga. 
De intervjuade får en möjlighet att beskriva situationen som de ser den och då även motivera bakom-
liggande idéer. Genom intervjuer kan erfarenheter och resonemang beskrivas och förklaras på ett så-
dant sätt så saker ses ur de intervjuades synvinkel. För att stärka validiteten har forskaren en möjlighet 
att kontrollera om den har hört eller förstått vad den intervjuade vill få fram (Kvale & Brinkmann, 
2009; Denscombe, 2009). Med den hermeneutiska spiralen i åtanke och det induktiva perspektivet möj-
liggörs även en validering av tolkningarna tillsammans med de intervjuade.

Noggrannhet och tillförlitlighet 

Studiens trovärdighet och verifiering av data kan diskuteras utifrån begreppen validitet som visar på 
noggrannheten och precisionen i data; reliabilitet eller tillförlitlighet som, enligt Denscombe, ofta ut-
trycks med frågan om forskningsinstrumentet skulle ge samma resultat vid andra tillfällen om allt i öv-
rigt är lika; generaliserbarhet som hänvisar till forskningsfyndens möjlighet att tillämpas på andra exempel 
av företeelsen och objektivitet som utmärks av en opartiskhet och neutralitet från forskaren och dennes 
inverkan på resultatet samt att såväl datainsamlings- som analysprocesser är ärliga och rättvisa (Den-
scombe, 2009). Dessa kriterier kan vara svåra att tillämpa på den kvalitativa forskningen eftersom det 
inte är möjligt att kontrollera forsknings- och fyndkvaliteten på samma sätt som man kan med naturve-
tenskapliga experiment (Ibid.). 
 En annan åsikt har Kvale och Brinkmann (2009) som i och för sig inte förkastar begreppen reliabili-
tet, validitet och generalisering, men omformulerar dem så de blir relevanta för intervjuforskning. Reli-
abilitet inom intervjuforskning kan röra frågor om intervjupersonerna kommer att förändra sina svar 
under en intervju och om de ger olika svar beroende på vem som intervjuar och vad det innebär för 
studiens tillförlitlighet om intervjun skrivs ut av olika personer. 
 Validitet i ett bredare perspektiv hänför sig till utsträckning i vilken metoden undersöker vad den är 
avsedd att undersöka; om observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som är av intresse. 
I denna vidare föreställning om validitet, menar Kvale och Brinkmann, kan kvalitativ forskning i princip 
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leda till valid vetenskaplig kunskap. De menar att validering inte är något som tillhör en separat del av 
en undersökning, utan ska genomsyra hela forskningsprocessen. Forskaren ska ständigt, kontrollera, 
ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten (Ibid., s. 267 f.).
 Även om denna undersökning inte har som syfte att generalisera eller mäta, utan att skapa en förstå-
else utifrån ett undersökt fenomen, kan man, om man är intresserad huruvida resultatet av en intervjus-
tudie som grundar sig på få intervjupersoner går att generalisera, ställa frågan om den kunskap som 
produceras i en specifik intervju kan vara överförbar på andra relevanta situationer - en analytisk generali-
sering (Ibid.). 

Urval och avgränsningar

Eftersom jag har undersökt vad som ligger bakom en ungdoms beslut att byta gymnasieprogram eller 
studieinriktning, skola och i vissa fall bostadsort, har det betytt att deltagarna valts ut för undersökning-
en. Ett s.k. subjektivt urval beskrivs av Denscombe (2009) som att forskaren har en viss kännedom om 
de människor och de företeelser som ska undersökas. Ett subjektivt urval innebär att resultatet av min 
studie inte är representativt för alla, vilket jag är medveten om, men tillåter mig att närma mig de män-
niskor och företeelser som kan vara avgörande för undersökningen (Ibid.).
 Med tanke på studiens huvudfokus – ungdoms byte av gymnasieprogram eller inriktning – kändes 
det väsentligt att få en så stor spridning som möjligt av materialet. Då det gavs möjlighet att intervjua 
elever på en riksrekryterande skola (här X-skola), där eleverna söker till årskurs två på det naturveten-
skapliga programmet, gav det inte bara ett stort urval då alla elever på skolan har bytt program eller in-
riktning utan även en god geografisk spridning i materialet. Eleverna som deltog i studien hade en geo-
grafisk spridning från övre Norrland till Sydsverige och kom från stora såväl som små städer och mind-
re orter. Könsfördelningen på skolan är jämn. Deltagarna valdes därför ut så det blev en jämn spridning 
mellan kvinnor och män. Elever från tre av gymnasiets program och inriktningar valdes ut. Skolan där 
ungdomarna intervjuades är en mindre skola men ungdomarna kom från både stora som mindre sko-
lor. 

Tillvägagångssätt

Rektor på skolan tillfrågades och informerades om undersökningens syfte och upplägg via personligt 
samtal. 
 Ett första urval gjordes sedan av kanslipersonal på skolan där de tog fram statistik på vilket program 
eller inriktning eleverna hade gått innan de började på den aktuella skolan. Eleverna delades sedan in i 
två grupper: de som bytt program och de som bytt inriktning inom program. Skolkansliet tog sedan 
fram sex namnförslag utifrån urvalskriterierna (kön, geografisk spridning, programbyte och inriktnings-
byte) och dessa tilldelades ett missivbrev (bilaga 1) där jag presenterade studien och undrade om de ville 
medverka. En intervjuguide (bilaga 2) användes med öppna frågor där målet var att få spontana be-
skrivningar från ungdomarna. Frågorna var korta och enkla och utformade så att ungdomarna skulle 
kunna ge så spontana och rika beskrivningar som möjligt av sin upplevelse. Intervjuerna spelades in via 
ett datorprogram för att ingen information skulle gå förlorad. 

Intervjubearbetning

Det material som framkom i samband med intervjuerna har behandlats konfidentiellt, vilket betyder att 
namn på personer, bostadsort och skolor tagits bort och ändrats. De inspelade intervjuerna skickades 
iväg till en professionell transkriberare som sedan skrev ut det inspelade materialet ordagrant till skrift-
lig text. Att transkribera innebär, enligt Kvale och Brinkmann, ”att transformera, att ändra från en form 
till en annan […] från ett muntligt språk till ett skrivet språk”. (Kvale & Brinkmann, 2010, s. 194) 

Texten, totalt 78 sidor, har sedan lästs samtidigt som jag har lyssnat på de inspelade intervjuerna för 
att dels koppla samman den avkontextualiserade utskriften med det levande intervjusamtalet, och dels 
för att undersöka att intervjuerna var korrekt återgivna; små stavkorrigeringar har gjorts på det 
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transkriberade materialet. Texten har sedan tolkats med inspiration av den hermeneutiska fenomenolo-
giska ansatsen.

Etiska överväganden

Studien behöver inte av prövas enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser männi-
skor, då studier på grund- och avancerad nivå på högskolan inte omfattas av denna lag. Att ta hänsyn till 
är däremot Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer: informationskravet – de informeras varför de 
intervjuas och att de har rätt att avbryta när de vill; samtyckeskravet –  uppfylls genom att de tillfrågas om 
de vill vara med i studien 5; konfidentialitetskravet – avidentifiera de medverkande och samt nyttjandekravet 
– insamlat material kommer bara att användas till studien.

Intervjuerna

Sex ungdomar, som fick frågan om de ville ingå i studien, ställde upp. Intervjuerna genomfördes i sko-
lan och i elevboendet. Inför intervjun talade jag med ungdomarna om att det var deras personliga och 
unika upplevelser som var av intresse för undersökningen. 
 Vidare upplystes ungdomarna om att deras namn och bostadsort skulle avidentifieras och att de inte 
direkt kunde kopplas till en namngiven skola men att det inte var en omöjlighet att koppla underök-
ningen till X-skola då jag är anställd där. 
 Eleverna informerades om att materialet skyddas enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer och de till-
frågades om de godkände att jag spelade in intervjuerna och informerades även om hur de inspelade 
materialet skulle komma att användas. Eleverna informerades även om möjligheten att ta del av det ut-
skrivna materialet för att ge sin syn på saken och för att kunna bidra till den hermenuetiska spiralen.
 Under intervjuerna ställdes följdfrågor som varierade beroende på vad ungdomarna valde att berätta. 
För att driva intervjun vidare användes både strukturerade följdfrågor och tystnad där ungdomarna 
gavs tid att associera och reflektera (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 I resultatet är min avsikt att lyfta fram det ungdomarna väljer att berätta om och det är deras tankar 
och upplevelser som är i fokus. Det innebär att materialet kan framstå som ensidigt och väldigt kritiskt 
mot enskilda lärare och organisationer. Materialet är omfattande och jag har valt att ta med det som dels 
är representativt för hur ungdomarna resonerar i stort och det som är relevant för studien. 
 Eftersom frågeställningarna i studien rör vilka faktorer som spelar in när elever byter gymnasiepro-
gram eller inriktning inom ett program har dessa frågorna varit i fokus vid intervjuerna.  Jag har valt att 
återge intervjuerna delvis i berättande form och relativt detaljrikt därför att jag anser att det är viktigt att 
lyfta fram nyanserna i deras berättelser. Den transkriberade texten av deltagande ungdomars berättelser, 
om vad de upplevt vara av vikt för de val de gjort, utgör data i studien. 

Långa pauser är markerat med två punkter och små avbrott i citaten är markerat med tre punkter. 
Avbrott utöver en mening är markerat med […].  Där förtydligande krävs är även det skrivet inom hak-
parantes. Om de intervjuade särskilt har betonat ett ord är detta kursiverat. 
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har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, skall han eller hon själv informeras 
om och samtycka till forskningen på det sätt som anges i 16 och 17 §§.



RESULTAT

Man har någonting att sträva efter hela tiden. Man vet vad man vill ha, alltså vad man vill uppnå. Sen är det 
ja.. Sen känns det ju bra när man har uppnått det och vägen dit ska väl också kännas bra tycker jag. (Jonathan, 
18 år)

X-skola

De intervjuade ungdomarna går alla på X-skola som är en riksrekryterande gymnasieskola med energi-
teknisk profil som riktar sig till elever som läst årskurs ett på det naturvetenskapliga eller det tekniska 
programmet. Skolan är en kommunal skola men ägs och drivs av ett statligt företag. Eleverna bor till-
samman på skolans campus. Skolan marknadsför sig bland annat genom en hemsida där man kan läsa 
om skolans stora kursutbud samt att det finns möjlighet att läsa kurser som ges i samarbete med närlig-
gande högskolor. Cirka 95 procent av de elever som examinerats på skolan går vidare mot högre studi-
er. Medelsnittet på antagningsbetyg 2008 var 198 och medel på avgångsbetyg samma år var 16,7 (X-sko-
las hemsida, 2010).

Ungdomarnas bakgrund

För att kunna koppla undersökningen till Bourdieus kunskapsteori och för att få en bakgrund till ung-
domarnas val fick de i början av intervjuerna berätta om sina familjeförhållanden, uppväxtort, föräld-
rarnas utbildning och yrke. Nedan presenteras de sex deltagarna med en sammanfattning av deras skol-
bakgrund. 

Felicia, är 19 år och uppvuxen i ett större samhälle tillsammans med båda sina föräldrar och två sys-
kon. Hon har sedan högstadiet gått på ett flertal skolor. I sjuan bytte hon från en kommunal skola till 
en friskola på pendlingsavstånd och gick där i sjuan och åttan. Det nionde skolåret flyttade familjen till 
ett annat europeiskt land och då det landets skolsystem skiljer sig från det svenska var Felicia tvungen 
att börja om i år åtta. Hon sökte och kom in på gymnasium i landet men valde istället att flytta hem till 
Sverige för att gå på en friskola med inriktning mot teknisk industri. Efter ett år bytte hon sedan till X-
skola och NV.  

Carl, 17 år, är uppvuxen på landet med sina föräldrar och har två syskon. Han började på NV som 
förstahandsval på hemorten och sökte sedan och kom in på X-skola. Carl missar inget år.

Johanna, 19 år, kommer från en storstad och är uppvuxen med sina föräldrar och tre syskon. Hon sök-
te och kom in på samhällsvetenskapliga programmet; bytte sedan efter ett par månader till en samhälls-
vetenskaplig med idrottsinriktning. Gick på den i två år och sökte sedan till X-skola. Johanna är i nulä-
get ett år efter i sina studier.

Alice, 19 år, är uppvuxen i en mindre ort med sina föräldrar och har tre syskon. Hon läste NV som sitt 
första handsval ett par mil från hemorten. Bytte till X-skola med annan inriktning efter ett läsår. Alice 
har inte förlorat något år. 

Fredrik, 20 år, är uppvuxen med sina föräldrar och ett yngre syskon. Fredrik har även ett äldre halvsys-
kon, som har bott tillsammans med familjen i perioder. Fredrik läste NV som sitt förstahandsval på 
hemorten. Han sökte till X-skolan men valde istället att bo ett år i ett annat europeiskt land som utby-
tesstudent. Under utomlandsvistelsen sökte han igen till X-skolan och kom in.  Fredrik har förlängt sina 
studier med ett år.
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Jonathan, 18 år, är uppvuxen i en mellanstor stad tillsammans med sina föräldrar och ett yngre syskon. 
Jonathan sökte till två olika idrottsgymnasium med bygginriktning men kom inte in. Sökte därefter till 
Teknik på hemorten och gick där ett år. Sökte sedan till X-skola och kom in på NV. Jonathan har inte 
förlängt sin studietid.

Tabell 1. Översikt av intervjuer, gymnasieprogram, moderns och faderns utbildning/yrke samt framtidsplaner.6

Namn / årskurs Gymnasieprogram 
1

Gymnasieprogram 
2

Moderns utbild-
ning och yrke

Faderns utbild-
ning och yrke

Framtidsplaner

Felicia, år 3 Teknisk industri Naturvetenskap Universitets- och 
högskoleutbild. 
minst tre år
Civilingenjör 

Universitets- och 
högskoleutbild. 
minst tre år
Civilingenjör

Civilingenjör

Carl, år 2 Naturvetenskap Naturvetenskap Gymnasial utbild-
ning 
Okvaliciferad arbe-
tare inom service

Gymnasial utbild-
ning - Industri
Servicetekniker

Högskola
”Tryggt jobb”

Johanna, år 2 Samhäll med id-
rottsprofil

Naturvetenskap Universitets- och 
högskoleutbild. 
minst tre år
Högstadielärare

Universitets- och 
högskoleutbild. 
minst tre år
Universitetslärare

Läkare

Alice, år 3 Naturvetenskap Naturvetenskap Grundskola
Okvaliciferad arbe-
tare inom service

Gymnasieskola
Kvaliciferad arbe-
tare inom service

Biokemi
Rättstekniker
Analytisk biokemi

Fredrik, år 3 Naturvetenskap Naturvetenskap Universitets- och 
högskoleutbild. 
minst tre år
Civilingenjör

Gymnasial utbild-
ning, komvux
Datalärare/ data-
tekniker

Teknisk fysik vid 
Lunds Universitet

Jonathan, år 2 Teknikprogram Naturvetenskap Universitets- och 
högskoleutbild. 
minst tre år
Sjuksköterska

Gymnasial utbild-
ning
Kvaliciferad arbetare 
inom service

Ingenjör
Spelprogrammerare

Grundskolan

För att få en bakgrund till ungdomarnas val till gymnasiet fick de berätta om sin familjesituation och 
tiden innan valet. I de flesta fall berörde de grundskoletiden mycket kort till en början, ofta med kom-
mentaren att "det var bra". När de kom en bit in i sina berättelser kom det fram nya omständigheter 
och händelser som visade sig ha betydelse för hur de sedan agerat. I flera av ungdomarnas berättelser 
framträder upplevelser av utanförskap, en avsaknad av gemenskap med övriga klasskamrater och situa-
tioner där eleverna har känt sig obekväma. 
 Att ha kompisar är viktigt för Carl som berättar att han inte var så bra kompis med de andra i klas-
sen. Han upplevde även att han inte hörde hemma där.
 

Jag har alltid hamnat i sådana, fordon, bygg, industri klasser… De jag har gått med från förskolan till nian har 
vetat att de ska gå industri, fordon, [Naturbruks gymnasium]… Men då skilde jag mig att jag ville gå natur 
istället… Det känns mer rätt, för då vet jag att det är med liktänkande människor.
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6 Jag har klassificerat yrken utifrån Broady et al. (2000) som har klassificerat elevers sociala ursprung utifrån Folk- och bo-
stadsräkningens uppgifter om föräldrarnas yrkespositioner, samt konstruktionen av 34 sociala grupper som syftar till att 
synliggöra skillnader mellan olika arter av kapital. Den bygger på ett flertal i Folk- och bostadsräkningen tillgängliga koder – 
den socio-ekonomiska indelningen (SEI-koden), yrkesklassificeringen (NYK-koden), uppgifter om sektorstillhörighet och 
anställningsart och föräldrarnas högsta utbildningsnivå utifrån SUN-koden (Svensk utbildningsnomenklatur).



Fredrik berättar att högstadietiden var lite jobbig i början men det blev bättre. Klassen hade bra gemen-
skap och de flesta lärare var engagerade. I ämnet moderna språk stötte han på problem som skulle 
komma att påverka hans framtida val. 

Ja, och det berodde väl på att jag hade väl lite eller ja otur och det var väl delvis mitt eget fel […] Jag fick en 
lärare som jag inte passade ihop med rent personlighetsmässigt. Och då tyckte jag att det var tråkigt och då 
sket jag i språklektionerna helt enkelt. Och sen i slutet på nian när jag började inse att det här är faktiskt nå-
gonting jag vill kunna. Det är någonting jag vill lära mig så var det lite sent. Tyvärr så ville inte den här läraren 
underkänna mig dock, vilket jag än idag inte förstår, så att jag var tvungen att fortsätta att läsa steg tre då på 
gymnasiet eftersom man inte har möjligheter att läsa ett till två mot godkänt betyg från högstadiet, inte då i 
alla fall. 

Två av ungdomarna gjorde tidigt ett val då de inte var nöjda med den skola de skulle gå på. Alice valde 
tidigt bort högstadieskolan på orten som hennes kompisar skulle gå för att den enligt Alice en "ganska 
dålig skola" och därför ville hon inte dit. Hon sökte i stället till en relativt liten friskola som hon hade 
stått i kö till sedan i femman och hade förtur eftersom hennes äldre syster hade gått där. 
 Felicia berättar att hennes första tid på högstadiet var mindre positiv. Skolan, som var stor, hade en-
ligt Felicia inte så bra rykte och det förekom mobbning. Även om Felicia inte var utsatt så upplevde hon 
det mycket jobbigt på grund av den dåliga stämningen. När hon sedan, tillsammans med en kompis, 
bytte till en friskola en bit bort blev situationen mycket bättre och hon trivdes "jätte bra".
 Jonathan beskriver grundskoletiden som bra men berättar att han var skoltrött i det närmaste hela 
högstadietiden. 

Gymnasievalet

Ungdomarna fick sedan berätta om valet inför gymnasiet och deras funderande kring detta. Valet till 
gymnasiet beskrivs på många olika sätt i berättelserna, och det kan vara flera faktorer som har betydelse 
för den enskilda individen. Den vanligaste faktorn rörde intresse och framtidsplaner, men även faktorer 
som trygghet och skolans storlek visar sig ha betydelse. Berättelserna visar att ungdomarna pendlade 
mellan säkerhet och osäkerhet inför valet. Följdfrågor ställdes om vad och vilka som påverkade dem.
 
Ett program där jag kände mig trygg och bra
Beslutet att gå NV tog Carl själv då han upplevde det som självklart för att han var intresserad av de 
ämnen som ingår, men anger även som anledning att han ville komma bort från sina gamla klasskamra-
ter. "Jag valde ett program där jag kände mig trygg och bra." Hans föräldrar tyckte att det var en bra ide 
men hade inte så mycket med valet att göra. Inga kompisar var med och påverkade. Carl valde en helt 
annan inriktning än sina klasskamrater.

Framtidsplaner
Alice berättar att hon alltid har tyckt om skolan och vetat att hon kan. Hon berättar att hon ville utmana 
sig själv och inte ta något som var enkelt. 

Natur var väl det enda, jag vet inte alternativet för mig kände jag, för jag har alltid tyckt om skolan och varit 
intresserad och tyckt om att lära mig och jag vet väl att jag kan så jag ville liksom utmana mig själv och jag 
ville inte ta någonting som var enkelt och då var det väl natur eller samhäll. Men jag har aldrig tyckt om sam-
hällsämnena så då var natur ganska självklart val.

Vid frågan om vilka som påverkade hennes val berättar hon att hennes kompisar och bildlärare tyckte 
att hon borde gå ett estetiskt program eftersom hon var så bra på att teckna. Någon studievägledare 
fanns inte på skolan men det kom "någon" en gång och berättade om olika program och hur de skulle 
gå till väga för att ansöka. Hon var den första i sin klass som visste vad hon ville gå. Alice ville gå NV 
för att hon hade planer på att bli läkare. Hon ville jobba med något som hade betydelse; att hjälpa and-
ra. Alice berättar att föräldrarna bryr sig om henne men att de inte lagt sig i hennes val. De ville att hon 
skulle välja det som hon kände för. 
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 Systern gick Barn och fritid och hade ingen påverkan på valet. Några av hennes kamrater valde se-
dan att gå på Natur och Alice tror att det kan vara så att hon påverkade dem. 

Intresse
Inför valet till gymnasiet var Fredrik själv aktiv och undersökte flera skolor med riksintag som kunde 
erbjuda den utbildning som han var ute efter, gärna ett naturprogram med profilering inom matematik. 
Han var inställd på att han skulle gå NV redan från början. 

Jag var väldigt inställd på att jag skulle gå natur från början för det.. dels ligger det i släkten och sen är jag 
medveten om den bredd som naturvetenskaplig gymnasieexamen ger och eftersom.. och jag visste väl att jag 
inte hade någon större koll på vad jag ville plugga vidare som. Jag visste bara att jag ville plugga vidare. Då 
tyckte jag att natur var en bra avvägning.

Nästan alla i släkten har en naturvetenskaplig utbildning och det påverkade Fredrik. 

Släkt och vänner, man är väl uppväxt med det skall väl erkännas. Jag är väl väldigt, väldigt  påverkad på det viset 
i princip alla i vår, i närmaste släkten har en naturvetenskaplig examen förutom min moster som har en hu-
manistisk men som senare läste till naturvetenskapliga biten.

Vännerna hade, enligt Fredrik, ingen påverkan på honom. Det var snarare så att han påverkade dem att 
välja natur. Alla alternativ innebar att han skulle gå i skola på annan ort. Fredrik hade några olika alter-
nativ att välja mellan: ”Jag tittade väl på lite olika, jag tittade på en hel del skolor på riksintag bl.a. Gö-
ranssonska i Sandviken och även matematikgymnasiet i Danderyd. Sen var det min moster tror jag det 
var som tipsade om X-skola redan i nian då.” Eftersom man söker till X-skola år två på gymnasiet såg 
han till en början år ett på gymnasiet i hemkommunen som en "temporär station" innan han kunde 
börja på X-skola.

Det ska vara roligt
Johanna berättar hon i sexan planerade att när hon gick i åttan skulle hon satsa på att plugga mycket så 
hon skulle kunna bli läkare. Men när det var dags att välja i nian kände hon mer att hon ville att det 
skulle vara roligt. Johanna valde efter sitt stora intresse inom idrott och kom in på samhällsprogram 
med idrottsinriktning. De kurser hon behövde för att bli läkare tänkte hon läsa in senare på komvux. 
Föräldrarna stöttade henne och tyckte att hon skulle välja det hon ville. 

Alltså, jag tycker ändå att skolan ska ju ändå kunna vara lite kul. Det skall ju inte bara vara satsa på framtiden 
du skall göra det här och du skall göra det där för att man.. det funkar ju inte i längden.. Så det är ju väldigt 
bra om man hittat något ställe där man kan få sig en bra utbildning samtidig som man har det här roliga ock-
så. 

Att inte komma in på sitt förstahandsval
Jonathan, berättar att han hade tröttnat på skolan och hade som första tanke inför valet att söka till 
Byggnadsprogrammet: ” Ja det började så för jag tänkte att jag skulle gå bygg först eller liknande.” Han 
ändrade sig sedan och berättar att: ”Jo jag hade tröttnat på skolan lite och jag funderade på att börja 
idrottsgymnasium och jag funderade även på att flytta och komma in någon annanstans men nu blev 
det inte så”  

Jonathans dröm om att få hålla på med sitt stora intresse på gymnasiet sprack då han inte blev utta-
gen vid intagningsprovet. Då planerade han, att liksom en del av sina vänner, söka till byggprogrammet 
på hemorten. I ett samtal med SYV uppmuntrades Jonathan, utifrån sina bra betyg, att istället söka till 
Teknikprogrammet. Jonathan var tveksam: “För natur och teknik var ju absolut, jag är absolut inte natur 
tänkte jag just då.” Han berättar vidare att: 

Det var väl studievägledaren som fick mig att välja teknik, eller alltså börja tänka på det […] Jag vet inte när 
riktigt, men det var hon som fick mig att börja tänka på det i alla fall men det var innan vi sökte […] Hon sa 
att jag var ju bra i skolan redan då tyckte hon och att det vore inte rätt att.. slösa på sånt.. ungefär. 
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Informationsbrist
Felicia hade tänkt innan hon flyttade utomlands att hon skulle gå gymnasiet på den friskola hon sökte 
till. Hennes föräldrar påverkade henne genom att de arbetade på det företag som driver skolan men hon 
kände att det var hennes val. Felicia berättar vid frågan om vilka andra val hon hade, att hon funderade 
på andra alternativ men inte så många eftersom hon inte fick någon information hemskickad dit hon 
bodde. 

Eftersom jag har bott i Samhället i.. eller det är där som det känns som att det är min hemkommun. Jag visste 
om skolan och jag vet inte när den startade, men eftersom pappa jobbade på Företaget, då började jag också 
på företaget så hörde jag mycket om den här skolan att den var bra och så där att..  Så ja tänkte, jag är ju i typ 
princip i kanske fem år levt liksom att jag skall på Företagets skola när jag börjar ettan i gymnasiet så att ja..

Förväntningarna på gymnasiet 

När de intervjuade berättar om den första tiden på gymnasiet och omständigheterna kring byte av sko-
la, program eller inriktning berättar de både om de förväntningar de hade när de började gymnasiet och 
hur de upplevde tiden där. De börjar ofta med att säga att det var bra; att det i princip fungerade bra på 
skolan men ju längre in de kommer i sin berättelse desto mer framträder motiv till varför det inte blev 
som de hade tänkt sig. Deras beskrivningar visar dels på en krackelerad bild av en skola som inte sätter 
eleven i fokus; där konflikter med enskilda lärare leder till missnöje och dels ren desperation över att 
inte få de möjligheter de känner att de har behov av. 

Att inte trivas
Carl började på en stor gymnasieskola och tog det som det kom, utan större förväntningar. Han berät-
tar om att de flesta lärare var bra och stöttade dem som behövde hjälp. När han kommer in en bit i be-
skrivningen av sin tid på skolan lyfter han även fram exempel där det inte fungerade som han önskade. 
En lärare var professor och hade, enligt Carl, kunskap men kunde inte förklara så Carl förstod och Carl 
upplevde att det lätt blev missuppfattningar. En annan lärare upplevde Carl som orättvis: 

En annan lärare han såg bara det negativa, vad jag tyckte, när jag skrev engelska.. nationella. Det var därför för 
att jag hade fått och så såg jag att jag hade legat mot VG och då tog han bara det negativa och såg tillbaka så 
jag hamnade bara på G.

I början trivdes han bra med kamraterna men blev efter en tid ovän med några i klassen och upplevde 
att de andra var trevliga mot honom men kände att de inte trivdes tillsammans. Det påverkade inte 
skolarbetet men han kände att om det skulle fortsätta på samma sätt behövde han göra något åt saken.

Att känna sig lite liten och omärkt 
Gymnasiet Alice kom till beskriver hon främst ur ett miljöperspektiv. Det var en gammal stor skola med 
fyra gymnasieenheter, i slitna, "urusla" lokaler med dålig ventilation som trots låg krav på att åtgärdas 
men ingenting hände. 

Det sas att om skolan skulle läggas ned skulle byggnaden rivas för att den inte skulle kunna användas till nå-
got annat. […] Det fanns ett rykte om att om man öppnade alla fönster på nedervåningen skulle huset rasa in 
för det var så dåligt byggt.

Alice berättar att det var lite läskigt att gå på en stor skola eftersom hon alltid gått på små skolor innan. 
Om förväntningarna av NV säger hon: 

Jag trodde att det skulle vara jättesvårt, verkligen. Ibland tänkte jag utifall jag skulle klara det, att det skulle 
vara så svårt. Men sen när jag väl började så tyckte jag att det inte var så, att det var lite överdrivet det som sas 
att det skulle vara så himla tungt.

Klassen var bra och Alice berättar att lärarna var: ”Det var.. lärarna tyckte jag var helt okej, det var väl 
inget jättefantastiskt men vi hade en del lärare som var riktigt duktiga. Bland annat svenskläraren vet jag 
var jätteduktig.” En bit in i intervjun berättar Alice om hur hon kände att lärarna på skolan inte riktigt 
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nådde upp till förväntningarna. Även skolans storlek påverkade henne: "Man kände sig så liten där, man 
var som mest en i mängden […] En del av lärarna hade så mycket elever att de knappt hade koll på vad 
vi hette liksom. Så det.. man kände sig lite liten och omärkt."

Att ha otur
Fredriks planer att börja på X-skola efter ett år höll på ändras. Kontakten med en mycket bra matte- 
och fysik lärare gjorde att han kände sig lockad att stanna kvar på skolan. Men när Fredrik insåg att han 
inte skulle få samma lärare i årskurs två och tröttnade samtidigt på att skolan inte kunde erbjuda mer 
kurser inom de ämnen som han var intresserad av, bestämde han sig för att inte stanna. Problemet med 
moderna språk fortsatte på gymnasiet och bidrog till att han valde att inte gå kvar. Fredrik menar att 
han hade ännu mer otur än på högstadiet och säger med eftertryck att: ”Läraren var inte rolig. Inte det 
minsta. Så att det var väl ännu mer jobbigt och så där. Och jag kände väl, jag var oerhört frustrerad och 
väldigt ledsen över att det inte gick som jag hade tänkt mig.” I stället började Fredrik och hans familj titta 
på andra valmöjligheter:

Och då var det mina föräldrar, efter ha överlagt och tittat på den ekonomiska biten, som föreslog att jag kun-
de ju åka på ett utbytesår. Och så jag sökte till landet via Rotary Youth Exchange och jag kom in helt enkelt - 
och fick det jag önskade! […] Jag gjorde ju till och med så att jag avbröt mina steg tre studier i moderna språk 
på min gamla skola under premissen att jag var väl medveten om att om jag inte åkte till X-skola så skulle jag 
inte ha någon möjlighet att läsa det sedan på den skolan och därmed inte få en komplett gymnasieexamen i 
naturvetenskap. Så att det var väldigt, väldigt medvetet val att åka till Landet och att komma tillbaka sen och 
börja på X-skola.

Att kunna få en bra utbildning 
Johanna började på en liten skola men bytte efter ett tag till en större. Efter ett år på gymnasiet kände 
hon sig skoltrött vilket hon var en aning förvånad över då hon samtidigt upplevde att skolarbetet inte 
krävde några större ansträngningar. "Sam är ett ganska slappt program och den skola jag gick på var 
väldigt slapp, egentligen. Så jag kände att det här är inte så himla viktigt och så där." Johanna berättar att 
skolan inte ställde några riktiga krav: 

Det var ungefär en  lärare som var tillräckligt seriös för att man skulle ta de lektionerna seriöst. Det känns ändå 
att om man ska ta någonting seriöst behöver man ändå en ledare som är seriös. […] Det kändes inte så himla 
värt den utbildningen. Man vill ju ändå kunna få en bra utbildning.

Förväntningarna på gymnasiet var att det skulle bli lite skönare och lite roligare än högstadiet. Men 
klassen, där Johanna var en av sex tjejer, upplevde hon som oseriös och stökig; många skolkade. Johan-
na berättar att hon och de andra tjejerna inte ville hålla föredrag inför klassen för att killarna "höll på att 
göra olika ljud och så där". Istället höll de föredrag i tjejgruppen för det var den enda respekten de 
kunde få. Johanna säger: 

Jag gillar egentligen att ha så här föredrag, att prata inför klassen och sånt där, men det gick bara inte. Jag kän-
de mig bara inte bekväm med klassen. Det var inte riktigt okej att räcka upp handen och svara på frågorna 
liksom. För det var bara det man inte gjorde. För att det var väldigt slappt och så där.

I matematik samläste Johannas klass med andra klasser och hon berättar att hon upplevde att mattelära-
ren hade något emot hela hennes klass. Hon berättar att då hon och de andra i klassen inte kom så bra 
överens med läraren så gick det inte så bra på proven. "Han var väldigt noga med att peka ut oss och så 
att, det går verkligen inte bra för er, inför hela klassen. Så det kändes inte så himla kul… Det kändes 
inte rätt att bli utpekad." Vid frågan om hon upplevde att de hade möjlighet till inflytande kommer det 
även fram att hon kände sig begränsad av situationen: 

Vi gick och klagade på den där matteläraren men det var inte så mycket som hände där. Vi fick inte byta mat-
telärare. Vi fick ingen annan. Vi fick inte gå till någon annan grupp, eller nånting, då det var fullt i dem. Och 
jag kände då att om jag skulle gå kvar i den skolan ville jag läsa matte C för jag ville ju läsa så mycket na-
turkurser som möjligt. Men jag ville inte ha honom som lärare.
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Liknande erfarenheter har Felicia som berättar att verkstadslärarna och verkstadskurserna på det indu-
stri- och teknikprogram som hon gick, gjorde att hon inte trivdes på skolan. Det var för mycket prak-
tiskt. "Det var som att man skulle kunna allt innan man gick in dit. För jag var verkligen så där och frå-
gade.. att hur gör man och vill veta exakt.. Det kändes lite som att man blev dumförklarad. Och det gil-
lade jag inte." Felicia berättar att hon och andra tog upp saken i sina mentorsgrupper och fick medhåll 
från läraren som visste om problemet. Med familjens kontaktnät inom företaget tänkte Felicia att hon 
skulle kunna fixa det själv, hjälpa till och förbättra skolan. Hon säger: "Men då frågade min mentor mig 
hur mycket jag ville sitta i blåsväder." Felicia berättar att hon tänkte att det kändes som att hon skulle 
klara av det, men att det skulle kunna vara känsligt då skolan drivs av ett stort företag. Hon upplevde att 
de hade en tydlig hierarki inom organisationen, och ville inte stöta sig med dem på toppen. 
 Hon trivdes inte riktigt med stämningen i klassen, som Felicia upplevde som uppdelad i två grupper. 
Flera av hennes klasskamrater hade bytt skola under höstterminen. Felicias upplevelse av att utbildning-
en var för praktisk och företagsinriktad och att hon ville ha en bredare utbildning gjorde att hon insåg 
att NV var ett bättre alternativ: 

Jag vet inte det var för mycket inriktat på verkstad helt enkelt och sen ja vi skulle inte läsa biologi där heller 
och det var fortfarande det här att jag ville ha det breda. Jag är fortfarande inne på det att jag vill läsa brett. 
Så att det var väl.. då kände jag väl att natur, att det kanske hade varit bättre att gå det.

Att vilja lära sig mer
Att som Felicia vilja lära sig mer kommer på olika sätt i alla intervjuer. Jonathan berättar att han inte 
förväntade sig så mycket när han kom till Teknikprogrammet, och upplever sig själv som ”ganska öp-
pensinnad”. Tiden på Teknikprogrammet beskriver han som bra. Skolan och klassen var stora, men han 
trivdes i klassen och fick kamrater. Han hade bra men många olika lärare. Tempot ökade: ”Det var väl 
lite tuffare men ändå så kände man att man klarade av det ganska bra”. Den stora skolan gjorde att Jo-
nathan upplevde att kommunikationen inte var så bra: ”De hade inte så bra kommunikation då efter-
som det var så.. från alla program också”. Vid frågan om Jonathan kan beskriva en sådan händelse sva-
rar han: ”Det var väl någon gång när någon var sjuk och ingen visste riktigt. Men det fanns ju reception 
då men där visste de väl inte heller så mycket..” 

På frågan varför Jonathan valde att byta program trots att han verkade trivas säger han att: 

Jag vet inte.. Det var väl.. Jag insåg att det var ganska roligt att lära sig nya saker tror jag och jag ville lära mig 
mer om jag kunde göra det. Sen var det väl det att det var ingen inriktning som passade mig då och det som 
jag möjligen skulle tänka mig det var ju nästan inga andra som ville gå som jag kände. 

Jonathan berättar att inriktningen han ville gå var inom data: ”Det var programmering.. och andra saker, 
datorer. Och jag ville hålla på med datorer kände jag. Fast det fanns väl datakommunikation där men 
det kändes som det kommer inte att ge någonting ändå bara det.” 

Byte av skola och program eller inriktning 

Anledningen till att ungdomarna i studien valde att byta skola kan förstås utifrån deras upplevelse av 
den första gymnasietiden, beskriven ovan. Anledningen till att de valde X-skola varierar, men innebar 
för alla i studien att de även bytte bostadsort. Några hade redan kunskap om skolan innan bytet och för 
andra var det mer en tillfällighet. Skolans energiinriktning, utbud av kurser, och möjlighet att flytta hem-
ifrån är några faktorer som tas upp. En gemensam faktor är att de ser en möjlighet att börja om och att 
få möjlighet att gå i tillsammans med elever som har samma intresse för skolan – de ser en möjlighet att 
lära sig mer. 

En ny chans 
Carl läste om X-skola och blev uppmuntrad av sin mamma, som tyckte det verkade vara roligt, att söka 
och se om han skulle komma in. När Carl kom in var föräldrarna till en början mycket positiva ända 
tills det kom fram att Carl ville bo på skolans elevhem. Föräldrarna tyckte att han kunde bo kvar hem-
ma och pendla till skolan. Men Carl stod på sig och berättar att han såg en möjlighet att komma ifrån 
hemmet, som låg en bit ut på landet, och få möjlighet och tid att träffa kompisar. 
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För att jag har där jag bor har jag alltid känt mig instängd. Jag har inte fått vara med så mycket kompisar. Och 
nu när jag kom till sånt här då var det en helt annan sak, jag tyckte att det var mycket bättre. Nu känner jag 
mig mer, alltså jag kan göra lite mer fria grejer utan att jag skall ha någons tillåtelse. Och jag kom iväg från där 
jag har varit, jag ville ut på nya marker om man säger så då.

Jonathan hade en bekant som gått på skolan innan och tänkte att då kanske det skulle kunna vara något 
för honom. Föräldrarna och särskilt fadern som var intresserad av datorer uppmuntrade honom till att 
söka. Jonathan hoppades på att kunna läsa kurser med data. Vännerna hade liten eller inget inflytande 
på valet. Om beslutet att söka till X-skola berättar Jonathan: ”Det kom väl successivt intresset. Det var 
mycket att man kunde läsa olika saker, intressanta saker. Och sen var det att jag ville flytta hemifrån 
också.” Jonathan berättar vidare att han kände att han ville klara sig själv och få möjlighet att träffa nya 
människor. Han beskriver även att han valde X-skola för det skulle bli en utmaning. På frågan om ut-
maningar är viktigt för honom säger han att: ”Man har någonting att sträva efter hela tiden. Man vet 
vad man vill ha, alltså vad man vill uppnå. Sen är det ja.. Sen känns det ju bra när man har uppnått det 
och vägen dit skall väl också kännas bra tycker jag.” X-skola såg han som en seriös skola med motivera-
de elever. Vid frågan om det är viktigt säger Jonathan att: 

Eh.. alltså man får ju mer motivation när man är med sådana känner jag. För det var väl en person, jag gick 
med i Skolan. Han sa till mig att ’Jag tycker det är ganska kul med matte’ och det fick mig att inse att ja det 
kanske är det.. och då, ja jag tror det gick upp något ljus för mig.

När Johanna började i år två på gymnasiet fortsatte problemen och vännen tog ännu en gång upp möj-
ligheten att söka till X-skola. När Johanna i samma veva fick reda på att det skulle vara svårare att gå 
komvux kände hon att det skulle vara värt att gå om ett år för att få de behörigheterna hon behövde. 
Johanna besökte X-skolan och fann att kursutbudet, skolans litenhet och att den kändes trygg var avgö-
rande. Hon trodde inte att hon skulle få kommentarer slängda efter henne. Hon såg en möjlighet att få 
börja om på nytt. 
 Felicia som inte trivdes på sin gymnasieskola pratade med sin mentor som tipsade om X-skola. För 
henne, som redan missat ett år då hon bott utomlands, var alternativet att börja NV på hemorten inte 
så lockande. Hon kände att hon inte ville hoppa in en i en ny klass där alla redan kände varandra. Att 
börja i år 2 på X-skola var enligt henne perfekt. Vid frågan om skolans profilering eller eget boende 
spelade in i valet svarar Felicia: "Jag forskade inte så mycket om skolan. Det var liksom att hoppa ut för 
ett stup, i princip". Föräldrarna var positiva till bytet och var engagerade och hörde sig för om skolan. 
För henne var det viktigt att få möjlighet till en bred utbildning och läsa många kurser. 

Planering
Både Alice och Fredrik ger exempel på hur de har planerat sin skolgång länge. De hade tänkt på X-sko-
la innan de började gymnasiet och vägt för och nackdelar. Alice berättar att hon valde mellan fyra olika 
skolor men valet föll på X-skola därför att: 

Och så fastnade jag [för X-skola] just för att man började i tvåan och inte ettan för det kändes som att man 
skulle vilja testa på gymnasiet först innan man vågade sig på nåt ännu större för det kändes som att gymnasiet 
var stort nog att börja med ettan och sen att skulle man flytta hemifrån så var det bra att göra det i tvåan. […] 
Alltså.. valet av att flytta var väl just miljöombyte och ny skola. Och sen valet av just den här skolan var väl 
inriktningen, för då kände jag att energi var rätt intressant och det här skulle kunna ge något. Och sen att det 
var så mycket kurser, att man kunde läsa så himla mycket poäng så det har jag valt själva skolan, men att valet 
att flytta hemifrån tror jag inte hade så mycket med den här skolan att göra utan det var nog mest komma 
ifrån ja.. hemifrån.

Alice sökte även information om skolan på Internet. Skolans status och rykte spelade en viss roll för 
Alice, eller i alla fall vad hon fick ut av den information hon sökte efter. Alice berättar att hon upptäckte 
att det inte riktigt var så som hon hade föreställt sig. 

Det kändes väl lite som en elit skola. I och med att tävlingarna och resultaten som finns upplagda på Internet. 
Det kändes väldigt professionellt eller vad man ska säga, men sen hade jag inte så stor koll. Jag visste inte ens 
vad det var [skolan] innan jag började kolla upp det. Jag hade aldrig hört något negativt om den. Eller jag hade 
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inte hört något överhuvud taget. […] Jag hade föreställt mig att det var nördar som sprang omkring i korrido-
rerna med miniräknare i högsta hugg dagarna i ända. 

En släkting tipsade Fredrik tidigt om X-skola och även han hade undersökt och planerat bytet i detalj. 
Störst betydelse för Fredrik var skolans inriktning och det stora kursutbudet, men han såg även fram 
emot ett miljöombyte. Om att flytta säger Fredrik:

Jag tyckte väl att det verkade roligt och spännande framför allt. Och jag såg den stora fördelen med att kan-
ske ha lite närmare gemenskap med folk som har ungefär samma intressen som jag själv och att jag tror att 
det kan bidra till positiv miljö…

Kursutbud
Kursutbudet på de tidigare gymnasieskolor ungdomarna gick i beskriver de som begränsande. De ut-
trycker en frustration över att behöva använda alla sina valbara poäng för att få en naturvetenskaplig 
examen. Att välja andra fördjupade kurser var svårt – ibland omöjligt. 
 I vissa fall kom det fram en insikt i att det är av ekonomiska skäl; det är organisationen som brom-
sar. Fredrik, som år ett på gymnasiet läste natur med data- och matematik inriktning ville samtidigt läsa 
fördjupningskurser i t.ex. biologi men det var i princip omöjligt. "Framför allt så var det aldrig tal om 
att välja till högre studier inom språk och samhällsvetenskapliga ämnen, om jag skulle klara av det and-
ra." 
 Alice berättar även hon att kursutbudet var viktigt när hon valde X-skola: 

På min gamla skola var det svårt att läsa över 2500 poäng för att det var så himla stor skola.. Man kanske fick 
läsa 50 poäng mer max över gränsen. […] Jag har alltid tyckt om matte. Så det här att man kunde läsa matte F 
och G var lockande. […] Att man hade de möjligheterna att läsa mer.

Carl berättar att: ”Och när jag såg kursutbudet också, alla kurser som gavs då tyckte jag att det var väl-
digt bra i och med att här kunde man få läsa alla kurser om man ville. I [gamla skolan] där var det näs-
tan negativt om man ville läsa en kurs till.”

Stöd inför bytet 

När ungdomarna berättar om bytet frågades de även om de kunde berätta om de fick något stöd vid 
bytet, från lärare, SYV, annan personal på skolan och från föräldrar. I berättelserna kommer det fram att 
föräldrarna till största del var stöttande och positiva, men stödet från skolan vid bytet varierar stort i 
materialet. Inför bytet pratade Carl med sin mentor och upplevde att han inte fick något stöd. 

Han var väldigt negativ hela tiden. […] Mig satt han och pratade med en tjugo till trettio minuter om det här 
och om att klara sig med studier och sådana saker. […] Det var mer så här: Nej, du kan inte gå där.. Han tyck-
te inte att det kändes bra för mig. Men det är väl vad jag känner själv.. och vad jag ansåg. 

Även Johanna upplevde att hon inte fick något stöd från skolan. Hon berättar att hon pratade med en 
av sina lärare om att hon skulle byta skola men hon fick ingen direkt respons. De antydde att det var väl 
bra att byta till natur om hon ville bli läkare. 
 Felicia däremot fick stort stöd från sin mentor som inte bara tipsade om skolan utan Felicia kände 
att han uppmuntrade och såg till det som var bäst för henne.  
 Studie- och yrkesvägledaren var till stort stöd för Alice och Fredrik. SYV hjälpte till att undersöka 
hur det skulle bli med bidrag, flytt och andra praktiska saker. Fredrik berättar att i samtal med SYV dis-
kuterades den ekonomiska biten och möjligheten att komma in på skolan. Alice berättar att de pratade 
mycket kring hur hon skulle klara av att flytta hemifrån och vad SYV trodde om skolan. 
 De andra hade ingen eller mycket liten kontakt med SYV inför bytet. 
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Stöd från föräldrar 
Johanna var väldigt osäker på bytet in i det längsta. Hon berättar att hon hade jätte ångest och ville inte 
lämna sina kompisar hemma och kände att hon svek dem lite. Samtidigt som hon kände att hon inte 
ville gå kvar i den skolan hon gick i. Hon var orolig för hur eleverna skulle vara på X-skola eftersom 
hon hade en bild av dem som gick natur och hon trodde naturarna hade en bild av hur en sammare var.  
Hon trodde att det bara skulle vara "jätte pluggisar" på skolan och att hon inte skulle hinna med någon-
ting. Johanna berättar även att det var ångestfyllt att börja om tvåan igen men hennes föräldrar och släkt 
var väldigt positiva, stöttande och uppmuntrade henne att börja – att ta chansen. 

Jag tog upp det med far först och han sa att han var jätte, jätte positiv och han tyckte verkligen att jag skulle 
göra det, det var väldigt stöttande och så pratade vi och så de berättade ju det för släkten och sånt där att jag 
hade funderat på det och alla tyckte verkligen att det var en jättebra idé och tyckte att ja men det är ju jättebra 
om du vill bli läkare och så där det är verkligen ’gör det, gör det..’ ja, och mamma var också väldigt så där.. 
Det var mest de som tyckte verkligen att börja verkligen, det är ju en chans.

Även Felicia berättelse visar på föräldrarnas engagemang 

Det är mest mamma och pappa som har varit mest, som har stöttat mig och som man har bollat idéer med 
[…] De har varit aktiva, de har verkligen.. varit stöttande, men inte så här: Men du ska gå det här, och det här, 
och det här, utan det har varit.. När jag sa, när jag nämnde X-skola för mamma då.. dagen efter så ringde hon 
direkt och kollade upp allt så att.. eftersom jag klagade ganska mycket på den tekniska skolan. […] När jag 
skulle söka då hade ansökningstiden gått ut och då sa de bara ja men det är okej sök ändå, och då var de jätte-
oroliga att jag inte skulle komma in och så där. 

Att lyckas i studierna

Flera av de intervjuade berättar att föräldrarna har liten betydelse för att lyckas med studierna när det 
gäller att hjälpa till. Det finns inte så mycket föräldrarna kan göra då de ofta läser mer avancerade kur-
ser än vad de gjort.
 Alice har alltid haft bra kontakt med sina föräldrar men känner nu att de har bättre kontakt än tidiga-
re. Hon har kommit dem närmre genom att flytta i från dem. 
 En del av ungdomarna upplever sig själva som relativt självgående. De får av de äldre eleverna på X-
skola stöd i studier och skapar själva situationer för lärande. De tycker att de utnyttjar tid i skolan. Deras 
inställning till studier smittar av sig genom att de som vill studera drar upp varandra. De lyfter fram att 
de uppskattar att bo tillsammans med andra med samma intressen. Fredrik berättar att: 

Det är väldigt väldigt många begåvade människor här och även om det kanske inte alltid är de som presterar 
bäst så tycker jag att de har.. de flesta har en annan inställning och ändå rätt stor potential jämfört med vad 
andra mindre presterande elever har på andra skolor. Och det han ha att göra med just den här miljön som vi 
har att alla drar upp varandra och jag tror, jag har väl en grundinställning att jag tycker, tror att de allra flesta 
människor har en mycket större potential än vad de visar eller vad de tror att de själva har och att sådana gre-
jer kommer fram på en sådan här skola.

Fredrik berättar att föräldrarna visar intresse för hans studier, och att han brukar visa upp det samlade 
betygsdokumentet när han kommer hem mest för att visa att det går bra i skolan. Vid frågan om han 
känner att föräldrarna ställer krav på honom säger han så här:

För att de har naturligtvis sagt att skiter jag i skolan så kommer de att plocka hem mig, det har ju varit en 
förutsättning hela tiden. Nu har det ju aldrig.. […] Ja de har inte ställt krav på att åker du ner hit så skall du ta 
si och så många poäng. Du skall ha ett sådant snitt, utan det har snarare handlat om att åker du ner hit så 
skall du anstränga dig. Vi vill liksom inte kas.. Trots allt så kostar det ju lite extra för dem. Vi vill inte kasta 
bort några pengar så att säga, och det är ett argument som jag har full förståelse för och jag hela tiden har 
varit inbegripen med att inte ha någonting emot så att.. Och eftersom vi aldrig någonsin har kommit i en 
situation där jag har känt att jag skiter i skolan så har det ju inte varit något problem heller. 
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För Carl är det av extra stor betydelse att elever hjälper elever då han upplever att han aldrig fått något 
stöd hemifrån när det gäller studierna. Han berättar att föräldrarna ansåg att det inte var någon ide att 
försöka hjälpa till med studierna. "Om jag ska plugga hemma på helgerna så har jag ingen att vända mig 
till." Han berättar vidare att:

Jag är en av de få i min familj, eller den första till och med, som ska gå på högskola eller universitet och plugga 
vidare i sådana här ämnen. Det tycker jag är intressant; att jag är den första som klarar av det. I  och med att 
ingen av min farmor och farfar, mormor och morfar eller kusiner har pluggat på högskola. Alla är… ungefär 
arbetarklass och har handfast jobb, om man säger så. […] Min bror till exempel han går fordon och jag går 
natur. Det är sådan skillnad. Alla tyckte det med, men vi har ju två helt olika intressen. Vi har olika tänkanden.

Framtiden

Som avslutning fick ungdomarna berätta om hur de såg på framtiden; både ur ett kort tidsperspektiv 
och ett längre. Ungdomarna i studien har en mycket ljus syn på framtiden. Samtliga intervjuade ung-
domar planerade att läsa vidare på högskolan. Vissa hade klart för sig vilka utbildningar de tänkte gå 
och funderade även på olika lärosäten. Flera ungdomar hade planer på att göra ett uppehåll efter avslu-
tade gymnasiestudier för att resa eller göra något annat under en tidsbegränsad period, för att senare 
söka in på högskolan. Ungdomarna som snart ska sluta gymnasiet berättade mer detaljerat än de som 
har ett år kvar.

Alice som går sista året planerar att jobba utomlands efter skolan för att vidga vyerna och förbättra 
engelskan. "Jag skall jobba lite i höst och resa för jag kände att det har varit så tungt nu sista året och jag 
är så otroligt skoltrött så.. Jag behövde en liten paus innan jag fortsatte. Men jag har ändå tittat på det 
och kollar lite vad jag skall välja till nästa år eller om det blir nästnästa år." Alice berättar att hon inte 
tror att hon hade valt att flytta utomlands efter gymnasiet om hon inte hade bytt skola och flyttat hem-
ifrån. 

Hade jag bott kvar så hade jag antagligen börjat plugga direkt skulle jag tro faktiskt att det liksom.. Det hade 
känts självklart på något vis, för när jag tittar på min gamla klass så är det många som har tänkt att fortsätta 
plugga och att jag vet inte jag hade nog förmodligen inte bara vågat gett mig av för… många känner hemma 
att de vågar inte, de vågar liksom inte bara släppa allting hemma och ge sig av till att.. ja visst plugga men då 
är det väldigt koncentrerat, det är någonting de måste göra ändå… Men just det att åka utomlands och jobba 
eller resa eller att de känner att det är lite.. i alla fall inte ensamma. Men jag känner att nu när jag har gjort det 
här.. ja när jag klarade det här då kan jag väl klara att flytta utomlands också det borde inte vara något svårt så 
det känns rätt skönt att man vågar vara lite självständig och gå själv.

Planerna är att sedan studera biokemi i Uppsala och i framtiden att jobba som rättstekniker eller som 
biomedicinsk analytiker på hemorten.  

Jonathan funderar även han på ett år utomlands. Helst vill han till Japan för att läsa sig språket och 
sedan läsa till ingenjör i Umeå eller vid Blekinge Tekniska Högskola. Drömmen är att arbeta som spel-
programmerare.

Felicias planer är att hon ska utbilda sig till civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan. Eftersom 
båda föräldrarna är civilingenjörer har det påverkat henne ganska mycket. När jag frågar hur länge hon 
har planerat det svarar hon med ett skratt: "Sen jag kunde tänka!" Om tio år ser hon sig själv som chef 
för ett företag. "Jag ser mig själv att jag jobbar med ett företag som tar fram produkter och design och 
så." 
 Johannas närmsta planer är att läsa till läkare och hon berättar att hon är medveten om att det kan 
vara svårt att att sig in på läkarlinjen: ”[D]et är väldigt höga krav för att komma in på läkarlinjen och 
sånt där. Men jag vet ju också att det finns ju olika sätt att komma in på det, alltså antingen det är ju 
väldigt bra att ha de här betygen för att det är ju väldigt svårt att komma in där.”

Fredrik berättar att för honom styrs valet av högskolestudier både efter intresse, att han skulle kunna 
gå vidare och forska, men även var han studerar är viktigt. 

Det som jag har valt preliminärt är teknisk fysik och teoretisk fysik i den prioritetsordningen nere på Lunds 
universitet. […] Utgångspunkten var att jag ville bo i en studentstad med ett traditionellt studentuniversitet 

35



och då finns det ju enligt min åsikt i alla fall bara Uppsala och Lund att välja på och jag tyckte att eftersom jag 
var relativt säker på att jag skulle hålla på med någonting naturvetenskapligt så tyckte jag att de kompletterade 
varandra rätt bra också. Men sedan föll då valet på fysik och då kände jag att Lund var vassare och man skall 
även bygga en partikelaccelerator där nere så att om jag skulle vilja fortsätta forska inom området teoretisk 
fysik så kändes det som en bra möjlighet, även efter samtal med min fysik- och mattelärare så har jag kommit 
fram till att det verkar vara en bra idé. Det var lite det som var avgörande med bland annat det interna valet 
mellan teoretisk fysik och teknisk fysik har det varit avgörande med samtal med min mattelärare.

Om framtiden i ett längre perspektiv berättar Fredrik att han inte vet vad han ska göra men att han 
kommer att ha många valmöjligheter. Fredriks säger att ”Teknisk fysik… är enligt min uppfattning lite 
som natur är för gymnasiet fast på högskolenivå, då… det ger en väldigt bred bas.”

För Carl är framtiden inte lika planerad; han vet inte vad han ska göra i framtiden men tror att det 
ska ordna sig. "Jag vill ha ett tryggt jobb ett arbete som jag vet att jag kan lita på och sådana saker. Sen, 
ja resten, familj, skulle jag kunna tänka mig.. Det andra är bara finesser. Det enda jag vill ha är ett tryggt 
jobb faktiskt." 

Var gräset grönare? 

Om det kändes bra - så här i efterhand - att byta skola, berättar ungdomarna att de i stort är nöjda med 
sina val. De ungdomar som har ett år kvar på X-skola berättar att de är nöjda med valet men det kom-
mer fram att de har behövt studera hårdare och mer, än tidigare. Skoldagarna är långa då många extra-
kurser ges kvällstid vilket innebär att de har betydligt mindre tid över till fritidsintressen än vad de hade 
innan. Johanna berättar att hon saknar att kunna lägga ned tid på sitt stora idrottsintresse och att hon 
inte kommer ha samma möjlighet att utvecklas inom sporten som hon hade innan. Att bli läkare ställer 
krav på höga betyg:

Det känns bra fast nu vet jag att jag kommer säkert att få behöva läsa upp en del kurser om inte jag skall ha 
2,0 på högskoleprovet för att jag skall komma in på läkarlinjen och sånt där för att det har ju varit lite svårt 
att hänga med här i kemin och sånt där och fysiken har inte heller varit så jättelätt och alla de här. För att jag 
är ju egentligen inte intresserad utav naturämnena egentligen… Men det kommer nog att fungera. Jag kän-
ner att det kommer nog att bli bra. Jag tycker att det har varit ett bra val ändå att komma hit.

De ungdomar som går sista året på gymnasiet utvecklar sina tankegångar mer. Felicia berättar att hon 
växt som människa men återkommer till de många valen och att hon inte hade så mycket information 
om svenska skolor när hon bodde i utlandet. Vid frågan om Felicia känner att hon gjorde rätt val är hon 
tveksam när hon säger:

Det känns så att jag gjort ett bra val men jag vet inte om det är rätt. […] Det känns bra. Men samtidigt vet jag 
mer nu än vad jag gjorde då om det här med högskolan och gymnasium överhuvudtaget. Så om jag hade 
vetat det jag vet nu för tre år sedan hade det kanske sett helt annorlunda ut […]Ja jag vet inte, jag kanske ha-
de gjort ett mer smartare val eller jag vet inte hur jag skall säga, smartare men det jag håller på ända upp i 
Högskolan nu. Att det är lite sådana grejer man kanske inte.. För nu läser jag ju på nästan.. alltså hela tiden 
dubbla nästan programmet. Ja inte dubbla men typ 3500 eller något sådant där och det gör ju de flesta [på X-
skola]. Men jag kanske hade satsat mer på att läsa 2500 poäng och sen bara köra stenhårt på dem istället för 
att bara ta massa kurser och sen försöka få MVG i alla för att kanske göra mer klokare val. Liksom vad man 
skall satsa på.

Fredrik berättar att han uppskattar X-skolas positiva miljö; han har hittat andra som delar hans intresse 
för studier. Fredrik förklarar vad han menar: 

Naturvetenskap och även en betydligt större acceptans och jag tycker mer intellektuell miljö om man kan 
kalla det så, än om man… Nu har jag varit väldigt, väldigt lite på [andra gymnasier än de han gått på] men 
mitt hela intryck är att det är betydligt mer ytligt och det hör man även när folk sitter och konverserar i korri-
dorerna att det handlar betydligt mycket mer om vad folk har för kläder och vad de gjorde på den senaste 
festen och vilka killar de hånglat upp. Medans man här kan höra, naturligtvis sådana saker också men även 
djupare filosofiska diskussioner, matematik, avancerad fysik, svenska, samhällsvetenskapliga frågor och av 
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den typen. Och det passar mig väldigt, väldigt bra och är väl just det att man läser ungefär samma saker. Na-
turligt så frågar man varandra då och då… Vad tyckte du om det här? Förstod du dig på vad den här läraren 
sa på den här lektionen? Kan du förklara det här? Hur har du löst din uppgift? Och så vidare. Då kommer 
man automatiskt in i den här typen av samtal och jag fick höra det redan innan av en gammal elev.. som sa så 
här: att när han gick på X-skola då pluggade de aldrig, alla visste det att de pluggade ingenting. Men sen när 
han kom ut i verkliga världen så att säga då insåg han att det var ju inte så det var utan, det var det att de hade 
pluggat utan att tänka på det hela tiden. […] Man tänker inte, man ser det inte som plugg därför att det är 
helt normalt samtal där man drar in olika saker och diskuterar och bollar fram och tillbaka och det känns 
väldigt naturligt. Det blir inte alltid den här att nu sätter jag mig ner med boken som hemma till exempel för 
att då var det ju ingen annan som läser det. Jag har ju min lillebror som går på en annan skola, en helt annan 
årskurs. Jag har mina föräldrar som håller på och jobbar och kompisarna är inte omkring en hela tiden. Här 
träffar jag mina kompisar varje dag och har ett umgänge efter skolan med dem, vilket man ju verkligen inte 
hade då. Speciellt inte när man kommer från inlandet och har lite längre avstånd.

Alice är nöjd med sitt val: ”Jo, det är jag jättenöjd med. Det var helt klart ett av de bättre valen jag har 
gjort i livet måste jag säga ”och när hon beskriver vad det är hon är nöjd med är det främst den person-
liga utvecklingen hon lyfter fram:

 Allt, hur man har utvecklats. När jag var liten var jag alltid väldigt blyg och tog inte alls för mig över huvud 
taget men jag har känt att jag har liksom växt när jag kom till X-skola och att man vågar sticka fram lite mer 
och tagit för sig lite till än vad man gjorde förut och ja.. […] alltså på den här skolan känner man sig som en.. 
Man känner sig väldigt individuell i och med att alla lärare känner en ganska bra och man har väldigt bra kon-
takt med de flesta. Så då.. Jag vet inte man känner sig, starkare, vuxnare kanske.. Det känns som att man har 
växt.
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DISKUSSION

Det är angeläget att skolans undervisning anpassas till alla elevers behov. Det gäller såväl elever i behov av 
extra stöd som elever som behöver extra utmaningar i undervisningen för att stimuleras i sin kunskapsutveck-
ling. (Utbildningsdepartementet, 2009)

Denna studie har sin utgångspunkt i frågan om vilka faktorer som spelar in när elever byter gymnasie-
program eller inriktning inom ett program. De faktorer som de intervjuade ungdomarna lyfter fram rör 
både individuella och sociala bakgrundsförhållanden samt skolans organisation och verksamhet.
 Avsikten med den här studien har varit att skapa en förståelse kring de ofta komplexa sammanhang 
som ligger bakom en ungdoms beslut att byta gymnasieprogram eller studieinriktning, skola och i vissa 
fall bostadsort. 
 Nedan diskuterar jag betydelsen av vald metod och vad den har betytt för resultatet. Vidare vilka 
likheter och skillnader jag funnit i materialet kopplat till tidigare studier och den teoretiska bakgrunden. 

Metoddiskussion

Det är lätt att få för sig att en intervju, med inspiration från fenomenologin, är en jämbördig dialog 
mellan parterna – och även om det fanns tillfällen som det kändes så – ser jag intervjun som ett profes-
sionellt samtal mellan mig och den intervjuade. Intervjun är förenad med en asymmetrisk maktrelation då 
det är intervjuaren som leder och definierar intervjusituationen; avgör vilka frågor som ska tas upp och 
bestämmer när samtalet ska avslutas. Det handlar inte om ett avsiktligt utövande av makt från intervjua-
rens sida utan det är de strukturella positionerna i intervjun som kan innebära att den intervjuade mer 
eller mindre medvetet uttrycker det den tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
fanns tillfällen under intervjuerna som detta hände och rörde främst positiva ordalag om den skola som 
eleverna nu går på och som jag undervisar i. Jag valde i dessa fall styra över samtalet på nästa tema ge-
nom att kort sammanfatta det som sagts innan och fortsätta intervjun. När materielet skulle analyseras 
insåg jag att mycket av det ungdomarna berättade om inte alls handlade om skolan i sig utan mer om 
hur de upplevde och agerar i olika situationer. Jag har därför valt att även ta med dessa delar i resultatet.
 Det hände att jag hade en förförståelse kring den intervjuades situation, som vi hade pratat om vid 
ett annat tillfälle, och som jag hoppades på att den intervjuade skulle beskriva när vi kom till temat. 
Detta innebar att det vid ett par tillfällen uppstod en viss förvirring då intervjupersonen visste att jag 
hade en förförståelse, men jag ändå ville att de skulle berätta om det spontant i intervjun. Jag valde i de 
fallen att leda samtalet in på temat igen så de fick möjlighet att berätta. I en situation, som handlade om 
föräldrarnas attityd till eleven och som jag ansåg var intressant för studien, försökte jag leda samtalet in 
på ämnet ett flertal gånger genom att be den intervjuade beskriva händelser som rörde temat. Jag insåg 
snart att den intervjuade inte hade för avsikt att beskriva händelsen i en intervjusituation. Den intervju-
ade värnade om sina personliga gränser och jag valde att göra ett etiskt övervägande beskrivet av Kvale 
och Brinkmann (ibid.) och inte fortsätta på temat då jag var orolig att det skulle förstöra den mellan-
mänskliga dynamiken i intervjun. 
 Ett flertal gånger förändrade en intervjuperson sin uppfattning och beskrivning om ett visst tema 
under intervjuns gång. Kvale och Brinkmann (ibid.) beskriver det som att den intervjuade kan ha upp-
täckt nya aspekter hos temat och ser plötsligt sammanhang som den tidigare inte varit medveten om. 
Frågorna kan få den intervjuade på andra tankar så att uppfattningen om ett visst ämne inte var det 
samma under intervjun. På så sätt blev intervjun en läroprocess både för mig som för intervjupersonen.
 Det hände även att intervjupersonens uttalanden var motsägelsefulla. Detta kan, enligt Kvale och 
Brinkmann, på ett adekvat sätt spegla de objektiva motsägelserna i den värld som intervjupersonen le-
ver i. I något fall tror jag att det berodde på brist i kommunikationen – jag använde mig av allt för breda 
öppna frågor och fick då omformulera frågan. 
 Påståendet, att hur man samlar in data är underordnad frågan vilken slags kunskap man är ute efter, 
har jag haft tillfälle att fundera över då min förståelse för ämnet ökat allt eftersom. Om jag hade insett 
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innan jag gjorde intervjuerna vilken betydelse Bourdieus teorier, Broady och Palmes undersökningar 
skulle få efter hand hade jag dels lagt upp frågorna i intervjuerna annorlunda och riktat dem mer mot 
familjeförhållanden än skolsituationer. Möjligheten att intervjua föräldrarna och ta fram uppgifter från 
t.ex. folk- och bostadsräkningen skulle öka såväl noggrannhet som tillförlitlighet.7 De antaganden jag 
gör nedan om familjers kapital gör jag bara utifrån det ungdomarna har berättat gällande föräldrarnas 
utbildningsbakgrund och ungdomarnas egna berättelser om hur de upplever världen. 
 

Resultatdiskussion 

Skolans organisation och verksamhet

Skolan som fält eller socialt rum
Då X-skola har riksintag, har inte den geografiska kopplingen för ett socialt rum beskrivet av Palme 
(2008), någon betydelse, då X-skolas placering inte kan kopplas till individer med ett specifikt socialt 
ursprung boende i ett socialt heterogent samhälle, som t.ex. centrala Uppsala. Däremot kan man se 
gymnasieskolan och då även X-skola som ett område i samhället som sammanför individer som har 
tillräckligt många gemensamma relevanta egenskaper som kan förstås i relation till varandra. De sociala 
förutsättningarna och gränserna för ett socialt rum kan kopplas samman med hur skolan utövar symbo-
liskt våld.

Symboliskt våld
Vilket kulturellt kapital som erkänns och värdesätts beror enligt Palme, 2008, på samhällets maktförhål-
landen och det erkännande som dessa skapar. När skolan utövar ett symboliskt våld genom läroplaner 
och andra styrdokument samt krav på språkbruk och definitioner av den gode eleven - vilka bekräftas i 
betygsättningen - sker ett erkännande som ger eleven en symbolisk tillgång. Individen accepterar att viss 
kunskap anses som värdefull och riktig och utesluter den kunskap som inte värdesätts. Eftersom detta 
sker i skolan och är beroende av den legitimitet utbildningssystemet ger själva erkännandet, utgör detta, 
enligt Palme, ett utbildningskapital. Sambandet mellan framgång i gymnasieskolan och inträdet på pres-
tigefulla högskoleutbildningar kan förklaras utifrån att de kunskaper och färdigheter som skolorna vär-
desätter är sådana som också utanför skolans värld ges erkännande. 

Huvudskälet till att ungdomarna i studien bytte program eller inriktning skiljer sig från Uppsala 
Kommuns utvärdering vars resultat visade på att största skälet till byte var bristande motivation till stu-
dier. Resultatet i denna studie visar tvärt om att ungdomarnas höga motivation driver dem till ett byte. 
Däremot stämmer resultatet överens med Uppsala kommuns utvärdering som även visade på undervis-
ningsrelaterade faktorer där det var vanligt att ungdomarna ansåg att utbildningen gav dem för lite sti-
mulans; att skolan inte gav det stöd de behövde och att de inte trivdes med lärarna. De intervjuade 
ungdomarna uttryckte en känsla av att hindras av den yttre och inre skolmiljön.
 När Hellsten och Pérez Prieto (1998) visar på en skola som har undervisningssvårigheter och inte 
elever som har skolsvårigheter kanske man i första hand tänker på elever som riskerar att inte nå sko-
lans mål. Att stötta dessa elever är av naturliga orsaker högt prioriterat i skolan och kan kopplas till Lin-
densjö och Lundgrens (2006) diskussion om likvärdighet och rättvisa. Men läroplanens (Lpf 94) vackra 
ord om anpassning till elevens förutsättningar och behov och elevernas möjlighet att utvecklas efter 
sina förutsättningar handlar om alla elever – även de som på papperet når godkända resultat. När läro-
planen hamnar i det Lindensjö och Lundgren kallar en reproduktionsparadox, skapas det en gräns mel-
lan beslut om utbildningens mål och innehåll, och metoderna för att realisera dessa mål. Reproduk-
tionsparadoxen leder inte bara till en klyfta mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan utan det 
skapas även en klyfta mellan den politiska och den administrativa delen av realiseringsarenan. För ele-
vernas del innebär det utifrån Hellsten och Pérez Prieto att framgång och misslyckande kopplas till att 
det är skolan som till stor del skapar marginaliseringen genom sin organisation och verksamhet. 
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 Exempel på detta framgår, som jag ser det, tydligt i resultatet när ungdomarna beskriver hur lite 
hänsyn de upplevde att skolorna tog till deras förutsättningar och behov, även om dessa ungdomar i de 
flesta fall kan anses ha framgång i skolan. De processrelaterade faktorerna, utifrån Österlind (Skolverket, 
2008b) pekar på tre centrala inslag i en undervisning som förmår möta elevers behov: delaktighet, rela-
tionen mellan lärare och elev och individualisering av undervisningen. Den här studien liksom Skolver-
kets studier visar tyvärr på en annan bild; en bild där skolor ofta anpassar undervisningen efter eleverna 
gruppvis och med organisatoriska medel och att det är sällsynt att eleverna får olika mycket undervis-
ningstid; stödåtgärder sätts i många fall in sent och utan samordning (Skolverket, 2009b).

I ungdomarnas berättelser är reproduktionsparadoxen som tydligast i mötet med dem som arbetar i 
skolan – på realiseringsarenans lägsta nivå. Agerandet och attityderna, positiva som negativa, hos lärar-
na, SYV och annan personal de mötte hade stor betydelse för de val de senare gjorde. Hellsten och 
Pérez Prieto (1998) konstaterar:

Vi har t ex mängder av statistik som visar att det går sämre i skolan för barn vars föräldrar har låg utbildning. 
Men man blir inte marginaliserad för att man har föräldrar med låg utbildning utan därför att det i skolans 
arbetssätt och organisation finns något som slår ut elever med denna bakgrund i högre grad än andra (s. 7).

De intervjuade ungdomarna uttrycker även en frustration över att skolornas organisatoriska ramar 
hindrar dem från kunskap som ska leda dem dit de vill. För ungdomarna framstår gymnasieskolornas 
kursutbud som stjärnor som lockar med sin lyskraft på himlavalvet men utom räckhåll för deras kun-
skapstörst. Denna brist på resurser blir ofta ett hinder för ungdomarna att ta sig över och bidrar till stor 
del att de väljer att byta skola. 

Individuella och sociala förhållanden 

De individuella faktorerna utifrån Österlind (Skolverket, 2008b) utgår bland annat utifrån motivation och 
studieförutsättningar; det är viktigt att ha möjlighet att gå på det gymnasieprogram som är elevens förs-
tahandsalternativ och som svarar mot elevens intresse. Även den socioekonomiska bakgrunden spelar 
en stor roll för studieresultaten.

Habitus och kapital
Gemensamt för ungdomarna i den här studien var att det var den egna ambitionen, kunskapstörsten 
och viljan som lett till att de bytt program eller inriktning. De motiv ungdomarna i studien angett som 
betydelsefulla för val och byte av program eller inriktning var främst intresse och utbildnings- och yr-
kesplaner. Detta stämmer med överens med Svenssons (2007) studie som även anger att minst betydel-
se hade föräldrars samt studie- och yrkesvägledares råd, men föräldrarnas synpunkter vägde något tyng-
re för samtliga som valt ett studieförberedande program. 

Det sistnämnda framträder tydligt i ungdomarnas berättelser som visar att föräldrarna både indirekt 
och direkt påverkar ungdomarna i sina val, och då främst när de väljer att byta program eller inriktning. 
Ungdomarna gav olika och tvetydiga svar på frågan vem och vad som påverkat deras val av gymnasie-
program och vilken betydelse föräldrarnas påverkan hade, varierade i materialet. Av de ungdomar med 
föräldrar som kan kopplas till ett starkt utbildningskapital framkom att även om ungdomarna kände att 
de hade frihet att välja vad de själva ville, utgick föräldrarna från att NV var det bästa alternativet. För-
äldrarna och ungdomarna var väl medvetna om att NV var den ”rätta vägen” att följa om de skulle full-
följa sina framtidsplaner. Ungdomarna gav uttryck för att föräldrarna stöttade och trodde på dem under 
vägens gång och även om påverkan inte gjordes explicit så tror jag valet ligger i dessa ungdomars habi-
tus. 
 Lindensjö och Lundgren (2006) kopplar sin jämlikhetsdiskussion med begrepp från Bourdieu där de 
menar att utbildningsklyftan mellan socialgrupper kan förklaras med vilket kulturellt kapital eller "bild-
ningskapital" individen besitter och med den allt mer ökade vikt utbildning får, kommer utbildningska-
pitalet att få en allt större betydelse.  Bourdieu menar att utbildningssystemet skiljer genom en lång rad 
urvalsåtgärder dem som besitter kulturellt kapital från dem som saknar sådant kapital. "Eftersom skill-
nader i begåvning inte kan skiljas från sociala skillnader som bygger på det ärvda kapitalet, tenderar ut-
bildningssystemet att upprätthålla de redan existerande sociala skillnaderna." (Bourdieu, 1999, s. 33)
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 Resultatet visar att ungdomarna i studien har – mer eller mindre – kunskap inom och är kapabla att 
värdera den mångfald av möjligheter som utbildningsväsendet, yrkeslivet och den sociala världen erbju-
der. Detta kopplar Broady (1990) samman med dem som är väl utrustade med kulturellt kapital. Några 
av ungdomarna kan sägas vara födda med ett starkt kulturellt  kapital och har följaktligen statistiskt sett 
goda möjligheter att skaffa sig en adekvat utbildning samt att få ett välavlönat arbete. 
 För de andra, som inte hade ett starkt kulturellt kapital med sig hemifrån kan resultatet förklaras 
med skolans möjlighet att inviga elever i en kultur. ”Att få goda betyg och erkännande från lärare, vilka 
ibland hade varit förebilder av ett slag som hemmiljön saknade, kunde bli utgångspunkten för ’en sats-
ning’ på skolan”. (Palme, 2008, s. 50) På så vis överskrider skolan familjens och ursprungsmiljöns be-
gränsningar och visar hur utbildningssystemet både upprätthåller de redan existerande sociala skillna-
derna samtidigt som skolan bidrar till individens kulturella kapital.
 Resultatet visar att de ungdomar vars föräldrar hade mindre starkt utbildningskapital var väl medvet-
na om dessa begränsningar, bland annat genom hur de beskrev möjligheterna att få hjälp hemifrån med 
studierna. Ungdomarna gav uttryck för att föräldrarna inte hade möjligheter att möta dem på deras 
kunskapsnivå.8

Utbildningsstrategier 
Det val ungdomarna i studien gör, när de väljer att byta program eller inriktning visar på en utbild-
ningsstrategi som består i att bevaka möjligheterna i utbildningssystemet. Denna strategi använde de på 
olika sätt och väldigt individuellt. Klart framkom att de som hade en vana att orientera sig inom utbild-
ningssystemet även visste hur de skulle utnyttja dess möjligheter. 

I vilken grad familjer investerar i skolutbildningen, genom till exempel att stödja barnen i deras stu-
dier, kopplas även det samman med familjens kulturella kapital (Bourdieu, 1999). Palme (2006) beskri-
ver det som att man genom att använda sig av ”de tillgångar man förfogar över för att återskapa, utöka 
eller – när den position tillgångarna bygger upp inte längre är säkerställd i den sociala värld som erkän-
ner dem – omvandla (konvertera) dem till andra slags tillgångar” (Ibid., s. 22). Denna strategi, som inte 
behöver vara medveten, kan ses som ett inslag i en reproduktionsstrategi vars innebörd är att återskapa 
familjens utbildningstillgångar som del av dess samlade tillgångar. Denna investering i skolutbildning 
visar sig kanske mest i Fredriks berättelse då familjen ordnade, efter ekonomisk överläggning, ett år ut-
omlandsstudier för att stärka utbildningskapitalet. 

Positionsförändring
Alla ungdomar såg ljust på framtiden. De flesta hade relativt klart för sig var de ville vara efter tio år. 
Lättast att förklara var tiden efter gymnasiet; att de skulle läsa vidare på högskolan. Två av ungdomarna 
tänkte välja utbildningar som skulle leda till liknande yrken som deras föräldrar hade. Att samtliga inter-
vjuade ungdomar planerade att läsa vidare på högskolan är inte är så förvånande då det naturvetenskap-
liga programmet är studieförberedande. 

Ungdomarna i studien visar på, enligt mig, en drivkraft som ger dem alla en möjlighet att påverka sitt 
kulturella och sociala kapital och därmed en positionsförändring. Men det visar även att positionsför-
ändringarna påverkas av det som sker inom fältet. Krafter både utifrån, från fältet, och inifrån, från in-
dividerna själva i form av habitus; hur väl de känner till fältet och fältets spelregler, möjliggör och 
bromsar positionsförändringarna. Carl stötte på motstånd under hela sin skolgång både i form av för-
äldrarnas utbildningskapital som gjorde att de inte kunde stötta honom i studierna, från skolan där man 
inte gav det stöd han ville ha och från sin sociala omgivning där han inte hade närheten till vänner. Om 
man med Bourdieus termer talar om en strid så visar Carls berättelse att han är medveten om att han 
tar strid för något som ingen annan i släkten har gjort. Han bokstavligen stångar sig genom det fält som 
får representera gymnasieskolan mot högskolans fält. 
 

Socialt kapital
Hos de intervjuade ungdomarna fanns en uttalad medvetenhet om möjligheterna de hade att lära av 
varandra och betydelsen av sociala relationer. De återkom ofta till att de sökte en utbildning där alla var 
lika studiemotiverade. Ungdomarna skapade tillsammans en stödjande miljö där resultatet av de investera-
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de resurserna inte bara utvecklar relationer utan gav även en möjlighet till att stärka såväl det kulturella 
kapitalet – bland annat i form av utbildningskapital – som det sociala kapitalet. Ungdomarna värdesät-
ter vikten av personlig utveckling; en utveckling som inte enbart sker i skolan, utan rör även boendesi-
tuationen. Att flytta hemifrån är ett steg i den egna utvecklingen och möjliggör inte bara en frigörelse-
process utan även en utmaning som de vill ha. 

Är krav på ökad genomströmning alltid bra?

Hösten 2011 ska den nya gymnasieskolan sjösättas med förändringar som ska leda till färre avhopp och 
programbyten,med förhoppning att fler elever därmed kommer att klara av sina gymnasiestudier på tre 
år. Angående kunskap om varför ungdomar byter studieväg eller gör studieavbrott kanske dessa sex 
ungdomar och deras berättelser kan vara till hjälp för dem som söker en förståelse till hur elever tänker 
och handlar inför gymnasieval och vilka faktorer som spelar in när de väljer att byta program eller in-
riktning. 
 Anledningen till att ungdomarna i den här studien har bytt gymnasieprogram eller studieinriktning 
skiljer sig avsevärt åt om man jämför med andra studier (t.ex. Svensson, 2007; Skolverket, 2007b) där de 
flesta hade hoppat av eller bytt för studietakten var för hög. De ungdomar jag har intervjuat upplever 
att studietakten har ökat i och med valet. Därför kan, i ett första skede, resultatet från denna studie och 
Öquist studie Varför hoppade du av? te sig mycket olika. När de flesta ungdomar i Öquist studie väljer att 
hoppa av skolan för att de drabbas av en gymnasiechock för att studietakten var för hög, vittnar ung-
domarna i den här studien om att studietakten var för låg och att de inte fick den stimulans och utma-
ning de behövde. I Öquist studie var det ett vanligt mönster med skilsmässa mellan föräldrarna, styv-
syskon och boende omväxlande hos mamma och pappa; något som påverkat studieframgångarna, me-
dan i denna studie har ungdomarna växt upp med båda sina föräldrar, i vad jag kan utläsa av berättel-
serna, relativt stabila hem.

Gemensamt är att de upplever att skolan inte svarar mot deras förväntningar. I båda studierna är 
ungdomarna utlämnade åt sig själva i hög grad. De upplevde möten med studie- och yrkesvägledarna 
som positiva men insatserna kom in för sent, när ungdomarna redan fattat sina beslut vare sig det gällde 
att hoppa av eller byta program eller inriktning. 
 Det är proaktiva lösningar som ska leda till att i ett tidigt skede fånga upp de signaler som ungdomar 
skickar och lärare bör lägga ner mer resurser och energi på att i tid upptäcka behov och ge stöd om den 
förväntade studietiden ska hållas bättre framöver, enligt Österlind och Öquist (Skolverket, 2008b; Skol-
verket, 2007b). 
 Enligt propositionen (Prop. 2008/09:199) syftar en ökad genomströmning, inte bara till att gynna 
eleverna genom kortare utbildningstid utan även till en effektivare användning av kommunernas resur-
ser. Det nya förslaget med skillnader i programstrukturen som planeras kommer innebära att det blir 
betydligt svårare att byta under gymnasietiden. Vad har det för betydelse för ungdomar liknande de i 
Öquist studie och den här studien? Vad händer då när en elev äntligen får bekräftat att den kan, att det 
finns andra möjligheter i livet, att det är intressant med matte och framtiden behöver inte alls betyda att 
fortsätta på samma väg som föräldrarna eller kamraterna i klassen? Innebär det utifrån Bourdieu att ut-
bildningssystemet bidrar till att utvälja och forma eliterna och till att eliminera dem som saknar de rätta 
dispositionerna? Frågan är om det alltid är eftersträvningsvärt med en kort utbildningstid. Att se till att 
det finns resurser – både i form av tid och ekonomiskt kapital – kan underlätta för individens utveck-
ling och möjlighet att hitta sin väg.
 Att som Öquist (Skolverket, 2007b) förespråka en satisfieringsstrategi utifrån frågor som rör vad som 
är tillräcklig kunskap för att eleverna ska nå sina mål och hur länge ska man studera för att klara av livet 
och få ett godtagbart arbete, tror jag leder till en skola där man begränsar individen i ännu större ut-
sträckning än idag. För vem är det som ska avgöra vad som är tillräcklig kunskap för den enskilda indi-
viden? Hur kan man vara säker på att eleverna har fått möjlighet till "kunskapsmättnad"? Att söka det 
optimala för alla elever – en optimeringsstrategi – skapar, enligt Öquist problem i skolans organisation 
eftersom resurserna (tid såväl som kapital) till alla dessa möjliga ämnen och kurser måste fördelas på 
något sätt. Optimeringsstrategin framstår i Öquist mening som en utopi, men faktum är att regeringen i 
propositionen (2008/09:199) tydligt lagt fram att eftersom olika individer har olika förutsättningar mås-
te undervisningen anpassas efter individens behov och förutsättningar. Det gäller såväl elever i behov 
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av extra stöd som elever som behöver extra utmaningar i undervisningen för att stimuleras i sin kun-
skapsutveckling.
 I stället för att fokusera på de individrelaterade faktorerna som t.ex. studietraditioner i hemmet anser 
jag, som Österlind (Skolverket, 2008b), att det är bättre att betona betydelsen av system- och process-
faktorer då det är faktorer skolan i högre grad kan påverka och förändra. Det handlar inte bara om kva-
liteten i det pedagogiska arbetet utan även om skolornas förmåga att anpassa undervisningen till den 
enskilde eleven. Anpassad undervisning kommer att kräva omfattande resurser, men jag anser, utifrån 
resultatet, att det är en mycket mer effektiv lösning än att elever inte får en utbildning som är anpassad 
efter deras behov och förutsättningar.

Slutligen

Det som har förvånat mig mest är att de ungdomar som jag intervjuat är så målinriktade. Skolan blir på 
något sätt medlet som ska ta dem till målet – en utstakad framtid, om än diffus. Att hamna rätt, eller i 
alla fall hitta sin plats, är en lång resa både i tid och i personlig utveckling. 
 Bourdieus teori om den stridande individen är långt ifrån heltäckande i en studie som denna som 
handlar om ungdomars upplevelser. Antagligen är det enstaka egenskaper hos de intervjuade ungdo-
marna som enskilt betyder mer för valet till gymnasiet och hur de klarar studierna, än t.ex. föräldrarnas 
kapital. Enskilda variabler skulle kunna beskriva varför Alice och Carl som kommer från liknande bak-
grund har skilda skolframgångar. Små omständigheter under uppväxten, möten de gjort med männi-
skor i och utanför skolan, kan vara avgörande för de val de gör och de möjligheter de sedan utnyttjar. 

Samtidigt går det inte att blunda för det faktum att det finns olikheter relaterade till elevers social-
gruppstillhörighet där grundläggande sociala polariteter består mellan en kulturell och en ekonomisk 
pol utifrån de undersökningar som gjorts av bland annat Broady och Palme under en tjugoårsperiod. 

Bakom dessa statistiska mönster döljer sig skillnader i hur utbildningar och skolor värderas av de elever och 
familjer som väljer dem. För dessa val är familjernas och elevernas tillgångar avgörande, mest påtagligt i de 
högstadiebetyg som bestämmer den enskilda elevens konkurrenskraft, men också i form av de förkroppsli-
gade dispositioner son [sic!] avgör vilka värden som man förknippar med gymnasieutbildning och som man 
vill finna i den skola man söker sig till[.] Men mönstren återspeglar också gymnasieskolornas strävan att 
vinna elever och de strategier de utvecklar för att nå framgång i denna kamp. (Palme, 2008, s. 205f)

På så sätt strider även olika gymnasieskolor om plats inom fältet. Ur ett organisationsperspektiv kan en 
medvetenhet om dessa värden vara avgörande för hur man väljer att marknadsföra den egna skolan och 
vilka resurser man prioriterar. Det ökade utbudet på program och inriktningar innebär möjligheter för 
ungdomarna men även en konkurrenssituation mellan de olika gymnasieskolorna som riskerar att profi-
lera bort elever som inte svarar mot kraven. 
 Att få ta del av de intervjuade ungdomarnas perspektiv och få världen beskriven som den upplevs av 
dem har inneburit att jag har fått större förståelse för hur dessa krav uppfattas av eleverna. Och hur vi 
som rör oss inom skolans fält både bromsar och stärker elevers fortsatta utveckling genom dessa utta-
lade och outtalade krav. 
 Av ungdomarnas berättelser jag insett att deras kunskapstörst skapar en utvecklingsspiral där vi sti-
muleras och lär av varandra. Denna utvecklingsspiral, som stärker det sociala och kulturella kapitalet, är 
beroende av en stödjande miljö: där det ges möjlighet att ta ansvar och inflytande över de faktorer som 
är avgöranden för den personliga utvecklingen. En stödjande miljö ger individen handlingsutrymme; en 
möjlighet att kunna påverka sina livsvillkor, finna sammanhang och utvecklas utifrån sina förutsättning-
ar – och känna att de har en möjlighet och frihet att välja. På så sätt kan en stödjande miljö förebygga 
eventuella studieavbrott och byten. 
 Hur man skapar strategier för att utveckla och behålla dessa stödjande miljöer, är frågor som bäst 
kan lösas på realiseringsnivån, hos skolledare, lärare och hos eleverna; hos de aktörer som rör sig inom 
skolans fält. 
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Bilaga 1

Hej!

Som examensarbete i mina studier inom Magisterprogram i ledarskap, inriktning mot skolledarskap vid 
Uppsala Universitet, har jag valt att undersöka vilka sammanhang som ligger bakom en ungdoms beslut 
att byta gymnasieprogram eller studieinriktning, skola och i vissa fall bostadsort. Eftersom det gäller alla  
elever på din skola har jag tagit fram information om vilka elever som kommer från vilka program. Uti-
från den informationen har jag valt att fråga dig om du kan ställa upp på en intervju som kommer att 
handla om dina upplevelser kring de val du gjort.

Intervjun kommer att äga rum på skolan, eller i elevboendet om du föredrar det, och pågå mellan en 
halv till en timme. Det krävs ingen särskild förberedelse från din sida

Intervjun kommer att spelas in för att jag lättare ska kunna koncentrera mig på samtalet och sedan 
kunna skriva ut det för analys. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
det som du berättar och beskriver inte kan härledas till en enskild person. Du kan när som helst avbryta 
deltagandet.

Jag hoppas att du ska tycka att detta är intressant. Genom att ställa upp bidrar du till att ökad kunskap 
inom området.

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta mig via:
e-post: xxxx@xxxxx.xx
telefon: xxx-xxx xx xx

Med vänlig hälsning

Zara Järvström
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FRÅGEMANUAL

Namn        Skola      År

BAKGRUND
Var kommer du ifrån? 
Hur gammal är du? 
Dina föräldrar 
yrke:
utbildning:

VALET TILL GYMNASIET EFTER GRUNDSKOLAN
Vad fick dig att bestämma dig?
Vem och vad påverkade dig?
Valmöjligheter

TIDEN PÅ GYMNASIET
Berätta om skolan som du gick på innan. 
Hur stor var den. 
Hur blev det? 
Förväntningar/besvikelse
Förstahandsval eller inte
Meningsfullt/ej meningsfullt.

BYTET

Vad var det som gjorde att du bytte program eller studieinriktning?

Klassen och kamraterna

Skolans arbetssätt och organisation 

Lärarens stöd och vägledning

SYV – vägledning, stöd

Kursutbud

Andra resurser på skolan

Betyg, prov och bedömning. Rättvisa och konkurrens

Studietakten, hög/låg

Inflytande

Program och status

Skolans krav och regler, frånvaro
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Skolans arbetssätt och organisation

Social situation

Vad vad det som gjorde att du valde den skola som du går på nu?

Inriktning

Intresse för energifrågor

Arbetsmöjligheter

Tidigare kunskap om skolan

Kursutbud

Eget boende

Marknadsföring (personligt möte, öppet hus, kontakt)

Program/status

Kamrater

Vårdnadshavare

SYV

Lärare

Kunskapstävlingar

Social situation

LIVET UTANFÖR SKOLAN
Hemmet (vårdnadshavarnas inställning till skolan/studier)
Fritidsintressen

FRAMTIDEN
Planer på kort och lång sikt 
De många valen
Framtiden – om tio år?
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