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1. Inledning 

För att placera dagens gymnasieskola i sitt perspektiv finner vi det angeläget att förstå 

dess uppkomst. Under 1840-talet delades skolan in i två delar, den kommunala 

folkskolan och de statliga läroverken. Med denna uppdelning blev den förstnämnda en 

skola för alla och den sistnämnda en för eliten. På 1960-talet infördes en reformering av 

gymnasieutbildningen som bland annat innebar att läroverken försvann och det blev en 

sammanslagning av yrkesinriktade gymnasieprogram. Skolan blev i och med reformen 

en utbildning för alla. Detta innebar större möjligheter till högre studieresultat. Reformen 

ledde så småningom även till dagens skolsystem. Sverige fick en enhetsskola med 

obligatorisk grundskola uppdelad i tre stadier, samt en treårig gymnasieutbildning 

uppdelad i fem linjer, och en tvåårig gymnasieutbildning uppdelad i tre linjer.1 

Idag talar man om hur viktigt det är att skolan ska betraktas som en väg till 

samhällsintegrering och att den förändrade skolreformen syftade till att ”slå broar över 

de gamla samhällsklyftorna”2 och skapa en skola för alla. Dessa samhällsklyftor är 

baserade på sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, som alla har en inverkan i 

ungdomars skol- och studieval.3 

Att få chansen att arbeta med ungdomar i framtiden är det som driver oss. Vi vill ge 

eleverna bästa möjliga start in i vuxenlivet, med allt vad det innebär, utan att ge avkall på 

det som vi är satta att göra enligt läroplan och kursplaner. Vi vill inspirera och nå våra 

framtida elever! Det handlar om att förstå hur ungdomar tänker och vilka 

framtidsdrömmar de har. Vår fasta övertygelse är, att om vi kan hitta ämnen som 

engagerar i vår undervisning så kommer ungdomarna att finna större glädje i lärandet. 

Förhoppningsvis kommer vi också att nå längre rent kunskapsmässigt. Vi vill därför veta 

mer om hur några ungdomar tänkte när de valde till gymnasiet.  

Vi vill också veta hur valen motsvarar deras förväntningar på gymnasieskolan. Hur ser 

elevernas framtidsplaner ut gällande till exempel yrken, framtida studier, boendeort och 

familjesituation? Med mer kunskap om detta tror vi att vi kommer bli bättre lärare. Vi bör 

veta mer om ungdomarnas tankar kring studier och livet efter gymnasiet, eftersom alla 

elever trots allt är individer, med egna tankar och mål i livet.  

                                                           
1 Richardsson, 2010: 123-125, 187-190 
2 Richardsson, 2010: 14 
3 Richardsson, 2010: 123-125, 187-190 
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Vårt huvudintresse har från början handlat om vad som fick eleverna att välja den skola 

och det program som de valt, och hur valen motsvarar de förväntningar de hade innan 

gymnasiestarten. Under arbetets gång har kopplingen mellan osäkerheten i valen, 

kopplingen till staden och familjelivet blivit allt viktigare. Eftersom gymnasiet är en 

frivillig skolform så är det intressant att förstå hur eleverna tänkte innan de valde program 

och skola. Hur reflekterar eleverna kring de val de gjorde, och har det blivit som de ville? 

Har deras resonemang ändrat elevernas syn på tiden efter gymnasiet? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka hur gymnasieungdomar tänker kring sitt val till gymnasiet. 

Följande frågeställningar aktualiseras: 

Innan gymnasiet: 

Vilka faktorer var avgörande för valet av program eller skola? 

Under gymnasiet: 

Hur upplever eleverna tiden i gymnasiet? 

Efter gymnasiet:  

Vilka tankar har ungdomarna kring framtiden, gällande arbete, studier och familjeliv? 

 

1.1.1 Avgränsningar  
De elever vi intervjuat var gymnasieungdomar i en mindre stad i Östergötland (se även 

diskussion om fältet). Eleverna gick i gymnasiets årskurs två och tre. Elever i den åldern 

har troligen hunnit få ett större perspektiv på sitt val till gymnasiet, och förhoppningsvis 

kan de reflektera mer fritt. Valet grundas på teoretisk ram från framförallt Viktoria 

Wibeck, som presenteras nedan. 

 

1.1.2 Disposition 
Vår studie omfattar fem delar som är strukturerade på följande vis: detta kapitel 

behandlar studiens Bakgrund med syfte och frågeställningar. Under rubriken Teori och 

tidigare forskning i kapitel två presenteras teoretiska perspektiv som lägger grunden för 

hela vår studie. Dessa är geografiska, ekonomiska, sociala och psykosociala faktorer som 

kan ha att göra med ungdomars gymnasieval. I den tredje delen framläggs och diskuteras 
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vårt val av Metod. Det fjärde avsnittet presenterar studiens Analys där intressant 

information kommer att framhävas och analyseras. I studiens avslutande del; Diskussion, 

kommer elevernas framkomna svar att diskuteras och kopplas samman till tidigare 

forskning. 

 

1.2 Bakgrund 

Forskningsintresset kring ungdomars val i övergången till gymnasieskolan är väldigt 

litet. Lundqvist menar att forskningsfrågan ligger mellan ungdomsforskning, 

arbetsmarknadsforskning och utbildningsforskning och är därför mer fokuserad på varje 

del i sig. Ungas övergångar mellan utbildning och arbete, till exempel hur de resonerar 

när de står inför val av studier och arbete är mindre belyst.4 

I Sandells studie om utbildningssegregation och självsortering så framhåller vissa 

aspekter som haft verkan på elevers gymnasieval, nämligen det geografiska läget, 

föräldrar, kompisar, pedagoger samt det personliga ansvaret. Vidare menar hon att varje 

individs bakgrund, såsom kön, klass och etnicitet spelar stor roll i hur unga resonerar 

kring valet av studier. Hon påpekar dock att dagens ungdomar är på ingång att bryta sig 

loss ur detta mönster till att bli mer fria och ansvarstagande i sina skolval.5 

Allan Svensson, som är professor i didaktik och pedagogik vid Göteborgs universitet, har 

genomfört en enkätundersökning med 8 805 medverkande gymnasieelever i årskurs tre 

med fokus på att ta reda på vad som influerat deras gymnasieval samt huruvida valet 

motsvarat deras förväntningar. I undersökningen framkommer det att de elever som gjort 

val grundat på eget intresse, fullföljer sin utbildning i större utsträckning än de som blivit 

inspirerade av andra människor eller andra rådande faktorer.6 

 

1.2.2 Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform och lyder under Skollagen, Läroplanen och 

Gymnasieförordningen.  Den nuvarande formen fick den efter att den nya Läroplanen för 

de frivilliga skolformerna, Lpf 94, infördes 1992-1994. Vissa ändringar gjordes också 

                                                           
4 Lundqvist, 2010: 23-25. 
5 Sandell, 2007: 10-22. 
6 Öberg,  2010. 
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2000. Kommunen är skyldig att erbjuda alla elever som slutat grundskolan en 

gymnasieutbildning. Den kan dock vara förlagd på annan ort. Gymnasiet har 17 

nationella program och därutöver det Individuella programmet, samt Specialutformade 

program. Till gymnasiet hör även Gymnasiesärskolan. Elever mellan 16 och 20 år har rätt 

att börja gymnasieskolan. Alla elever har rätt till en treårig utbildning i gymnasiet.  

Programmens innehåll är åtta kärnämnen som alla läser, obligatoriska kurser, individuellt 

val, projektarbete och valbara kurser.  En del av de obligatoriska kurserna är 

karaktärsämnen, som ska avspegla det program och den inriktning eleven har valt. En 

gymnasieutbildning omfattar 2 500 poäng.  För att få slutbetyg i gymnasiet ska man ha 

fått betyg (även IG räknas som betyg), i alla ämnen samt ha genomfört ett godkänt 

projektarbete. Programmen är antingen studieförberedande eller yrkesförberedande men 

alla ger allmän högskolebehörighet. En reform, Gymnasiet 2011 kommer träda i kraft till 

hösten 2011 och ändra en del av ovanstående.7 

Många hävdar idag att gymnasiet i praktiken inte är en frivillig skolform, då 98 procent 

av alla ungdomar går vidare till gymnasiet. Däremot hävdar många att frivilligheten 

snarare blivit en valfrihet mellan exempelvis program, studieorter, friskolor, kommunala 

skolor och andra faktorer.  I praktiken är gymnasiet en nödvändig grund för att kunna ta 

sig in i samhälls- och arbetslivet framöver.8 

 

1.2.3 Gymnasievalet 
Hur valet till gymnasiet ska gå till regleras i Gymnasieförordningens 6 kapitel, samt 

Skollagens 5 kapitel. Bland annat sägs där att antagningen ska ske opartiskt. Elever i 

årskurs 9 väljer det program, och i vissa fall den inriktning som de vill till gymnasiet. 

Valet ska bygga på eget intresse. Även äldre personer kan börja gymnasiet och man är 

behörig att börja gymnasieskolan fram till 1 juli det år man fyller 20. Ändå går de flesta 

eleverna direkt från grundskolan till gymnasiet. Under perioden mellan den 7 januari och 

15 februari i årskurs 9 väljer eleverna i Östergötland vilket program och inriktning de vill 

gå. Därefter får de cirka två månader senare ett preliminärt antagningsbesked, baserat på 

det val de har gjort. Urvalet görs efter förordningen av intagningskanslier.  

                                                           
7 Skolverket, Gymnasieskola, 2010 
8 Erlandsson och Sorbring 2008, 133-137 
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I Östergötland finns två kanslier, ett i Linköping och ett i Norrköping, som ansvarar för 

var sin del av länet. Eleverna kan sen göra ett omval beroende på resultatet eller om de 

kanske har ändrat sig i sitt val. Det valet pågår mellan 15 april och 1 maj. Eleverna i 

Östergötland gör sitt gymnasieval på Internet, på www.gymnasiestudera.se. Efter skolans 

slut sänds elevernas slutbetyg till intagningskanslierna där de läggs in i systemet.  

Betyget från grundskolan räknas om till ett meritvärde där Godkänt ger 10 poäng, Väl 

Godkänt 15 poäng och Mycket Väl Godkänt ger 20 poäng. Värdet av de 16 bästa ämnena 

tas med. Eleven måste vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk, engelska och 

matematik för att över huvud taget vara behörig till gymnasieskolan. Intagningen görs 

senast 1 juli, och eleverna får sina besked i början av juli. Då måste eleven tacka ja till 

erbjuden plats, eller tacka nej och stå kvar i reservkön till en annan utbildning. I augusti 

påbörjas reservintagning till lediga platser. De elever som inte har slutbetyg tas efter val 

in på det individuella programmet. Alla elever ska erbjudas plats i gymnasieutbildning, 

men kommunerna kan inte garantera att de får plats på just den utbildning de är mest 

intresserade av. Systemen ser lite olika ut i de olika kommunerna gällande 

skolplaceringar. I vissa kommuner tas man enbart in till ett program och skolplaceringen 

önskas bara (exempelvis Norrköping), medan man in andra kommuner inte bara väljer 

program utan också skola, (exempelvis Linköping). 9 

 

2. Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel avser att ge hela studien en bas att stå på, vilket är väsentligt för dess syfte 

och frågeställningar. Det görs genom att relevant forskning för de tolkningar vi gör 

presenteras. När ungdomar står inför sina gymnasieval så finns det många faktorer som 

har inverkan på valet, vare sig de är medvetna eller inte. Därefter diskuteras den 

psykosociala påverkan i elevers valprocess under rubrikerna Psykosocial påverkan och 

Unga vuxna. Dessa delar avhandlar hur ungdomar tänker kring samhället, 

familjebildning och studier. Sedan följer ett kapitel med olika faktorer som kan ha 

influerat elever i sina gymnasieval. Dessa är boende, arbete, ekonomi, skola, geografi 

samt föräldrars och vänners influenser. 

 

                                                           
9Gymnasieförordningen, 1992:394 
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2.1 Psykosocial påverkan 

Den psykosociala påverkan handlar om hur individ och omgivning samverkar. Ordet, 

som är en sammansättning av psykisk och social, betecknar den psykiska delen i 

människans liv och samspelet individer emellan. Detta begrepp används för att påvisa 

den inre balansen samt den sociala delen i människolivet som betydande faktor för hur vi 

bearbetas i våra livsval och vad som styr de valen. Alfredsson menar att det krävs att se 

till individers egna upplevelser och den aktuella miljön för att kunna analysera en 

människas psykosociala förhållande och avgöra vad det är som inspirerar vissa val. I vår 

studie härstammar således gymnasievalet ur elevers självkännedom, vilken är baserad på 

dennes tidigare upplevelser samt den sociala sfären. Dessa faktorer anses vara 

nödvändiga att analysera för att komma till insikt om vad det är som blir mest avgörande 

i detta fall. Eleverna måste själva komma till insikt om vilka för- och nackdelar som finns 

vid val av gymnasieskola och utbildning genom att reflektera över sitt sociala 

sammanhang.10 

Vid val av gymnasieskola finns tre viktiga psykosociala faktorer att betänka. Dessa är: 

arbetsform, innehåll och organisation. För att eleven ska välja eller ens överväga 

skolan/utbildningen som ett alternativ måste dessa tre faktorer beröra eleven positivt. 

Detta kan vara att eleven upplever att skolan har tillräckliga resurser för att kunna hålla en 

standard som eleven finner nödvändig. Det kan även vara att skolan ska ha kunnig 

personal som tillåter ett samarbete och utveckling, både kunskapsmässigt och socialt, 

samt att det finns arbetsformer som tillåter framsteg och skolgång på bästa sätt. När 

elever står inför sina gymnasieval är det svårt att få tillgång till denna kunskap då det som 

erbjuds idag är i princip endast den marknadsföring som skolorna själva tar fram till 

gymnasiemässor och skolbesök, och som har föga möjligheter att kunna beröra eleven.11 

 

2.2 Unga vuxna – att ta ansvar 

Britta Jonsson talar om strukturella förändringar i Europa, inklusive Sverige, där dagens 

ungdomar har svårt att lita på att en till synes given plan eller strategi nödvändigtvis leder 

till önskad livssituation eller ett visst läge. De måste därför lita på sig själva i val av 

                                                           
10 Alfredsson, 2000: 9-17 
11 Alfredsson, 2000: 9-17 
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studier och arbete. På grund av detta blir följden automatisk att ungdomar, i tidig ålder, 

övergår till att vara unga vuxna för att inte riskera sin egen säkerhet eller trygghet på 

vägen till arbetsliv eller vidare studier. Denna process driver ungdomar att agera både 

känslomässigt och karaktäristiskt mer vuxet än vad de annars torde göra i en miljö där 

man blir slussad och vägledd in på utbildning/jobb. Samtidigt är en positiv förmån i 

förändringsprocessen att den bidrar till att skapa nya möjligheter för elever eftersom en 

mer öppen, frimodig syn på livet och alla dess möjligheter kan tas tillvara på i situationer 

där de själva skapar sin egen framtid.  

Jonsson talar även om att ingå i ”det sociala kontraktet” 12, vilket innebär ett samspel 

mellan individ och samhälle där individen har chans att förvekliga sig själv genom sin 

samverkan med andra på ett självständigt, positivt sätt, samtidigt som denna även måste 

ta hänsyn till både rättigheter och skyldigheter. Det talas också om att den sociala 

verkligheten förändras i snabb takt, och om olika teorier av den verklighet som 

människan befinner sig i. Denna teori är dock för komplex för att kunna benämnas som 

traditionell eller verklig eftersom det är svårt att ta fasta på vad som är normalt eller 

avvikande. Dilemmat kan emellertid handskas med som en form av ”reflexiv modernitet, 

där reflexiv markerar varje individs utökade ansvar för sitt liv vilket kräver mer av 

personlig eftertanke, strategi och rationalitet”.13 

Att ingå i det sociala kontraktet genom att självständigt samverka med andra på ett 

positivt sätt, förverkliga sig själv, innebär att kunna ta ansvar för sitt eget handlande. Det 

är en livsstil som ungdomar anammar eftersom de alltmer drivs till att bli oberoende, 

ansvarstagande individer och med andra ord unga vuxna. Frågan är vilka kriterier som 

ska uppnås för att kallas för vuxen? Enligt statistiska definitioner, samt EU:s definition, 

brukar åldersgränsen ligga vid 25 år. Då räknar man med en ungdomsfas och en tidig 

vuxenfas. Vuxenlivet kopplas ihop med kriterier såsom familjebildning, bostads-, 

familje- och studieförhållanden och i vissa fall kan denna livsprocess flytta vuxengränsen 

fram till 30 år. Övergången från ungdomsfas till tidig vuxenfas, förutom de rättigheter 

man har som rösträtt, köra bil och så vidare kan också höra ihop med existentiella 

kriterier; att man vet vad man vill med livet eller funnit meningen med det. Följaktligen 

finns det många kriterier att ta hänsyn till för att avgränsa dessa två stadier i människors 

liv. Dels är det livssituationen, dels den existentiella inställningen som syftar till ansvar, 
                                                           
12 Jonsson, 1999: 58-62 
13 Jonsson, 1999:59. 
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självständighet och vilja.14 En identitetsutveckling beroende på den aktuella 

arbetsmarknaden har stor inverkan på ungdomars attityder, värderingar och beteenden, 

vilket också leder till vidgade möjligheter med större ansvarstaganden som följd.15  

I vår undersökta gymnasieskola är en verksamhetsidé att behandla eleverna som unga 

vuxna. Detta uttryck, som även ingår i skolans trivselregler, har kommit att bli ett känt 

motto för skolan. Därför har skolan valt att fortsätta förmedla det ansvaret i att få kallas 

för unga vuxna där ”Alla elever respekteras och bemöts som vuxna människor med 

värdefull erfarenhet. Gymnasieskolans elever betraktas som unga vuxna” 16 

Enligt Lundqvist studie så utgår ungdomars syn på vuxenblivandet från den ideala bilden 

av livsprocessen vilken är att utbilda sig, arbeta, skaffa bostad och familj. Dessa 

händelser ska helst följa denna ordning med målen att kunna försörja sig själv och att bli 

självständiga i samhället och gentemot sina föräldrar. Att vara ungdom uppfattas enligt 

Lundqvist som en övergång till vuxenlivet och i den processen finns möjlighet att 

utforska och upptäcka världen i form av resor, sabbatsår och så vidare. Hennes studie 

visar dock att så inte är fallet. De ungdomar som medverkar i studien belyser snarare 

framtidsplaner i form av familjebildning och karriär än att uppleva saker.17 

Ahlgrens studie, ”Det subjektiva yrkesvalet”, visar att elever i årskurs nio ännu inte har 

den självkännedom eller klara självbild som krävs för att göra ett medvetet gymnasieval. 

De faktorer som har verkan på valet är enligt Ahlgren signifikanta andra, egna 

värderingar, förutsättningar och tidigare erfarenheter samt mål och ambitionsnivå. Med 

signifikanta andra menar hon personer med betydande intryck på individens självbild och 

det kan då handla om ”värderade andra” och ”respekterade andra” 18 där det första står 

för människor vars åsikter vi bryr oss om, exempelvis familj och vänner. ”Respekterade 

andra” är människor som vi känner förtroende för och som vi kunskapsmässigt litar på, 

som lärare och yrkesvägledare. Elever har dock inte det som krävs för att göra ett 

medvetet gymnasieval i årskurs nio. De upplever därför valet som något stort, medvetna 

om själva valet, men kan inte överblicka dess effekt på framtiden.19  

                                                           
14 Hagström, 1999: 7-10 
15 Jonsson, 1999: 60-61 
16 Slättskolans hemsida 
17 Lundqvist, 2010: 282-283 
18 Ahlgren, 1999:96 
19 Ahlgren, 1999: 95-96 
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Lovéns studie belyser också ämnet och menar arr det råder en allmän obeslutsamhet inför 

gymnasievalet, vilket är ett resultat av elevers ovetskap och otillräckliga självkännedom, 

som också resulterar i känslan av att eleverna kanske ”vet för lite om vad de kan göra” 

eller att ”de inte vill bestämma sig ännu”.20 Studien visar också att elever med hög 

ambitionsnivå känner sig osäkra på grund av bristande arbetslivserfarenhet och ängslan 

inför att göra ett livsavgörande val. Mindre ambitiösa, passiva elever har en förväntan att 

bli vägledda och lotsade in på rätt utbildning, alltså mer lättpåverkade och mindre 

medvetna, vilket kanske också är ett medvetet val?21  

 

2.3 Påverkan i gymnasievalet 

Elevers olika erfarenheter influerar deras gymnasieval, förväntningar och agerande. Det 

kan då handla om individrelaterade faktorer såsom utbildningsalternativ och 

självkännedom som har stort inflytande på hur elever uppfattar själva valprocessen och 

följaktligen förväntningarna på gymnasietiden och livet efter. Även deras sociala 

bakgrund som exempelvis ekonomi, familjeförhållanden och yttre influenser i form av 

ekonomiska och geografiska förutsättningar bidrar till både gymnasieval, förväntan och 

inställning.22 

 

2.4 Boende, arbete och ekonomi  

År 2007 bodde cirka 180 000 personer i gruppen 20-25 år kvar i föräldrahemmet. Cirka 

40 procent av dessa var kvinnor. Det verkar dock finnas en utveckling om man tittar på 

perioden 1998-2007. Möjligen kan man se en skiftning i att något färre män och något 

fler kvinnor bor kvar hemma. Barn till föräldrar med klassisk arbetarbakgrund bor i större 

andel kvar än barn till föräldrar som är tjänstemän. 23 En anledning till att unga väljer att 

bo kvar hemma kan vara brist på bostäder, speciellt i regioner och städer med högskolor. 

Det kan vara en anledning till att unga bor kvar hemma länge. Boverket uppger 2009 att 

139 kommuner har bostadsbrist för unga. Likaså har unga ofta sämre ekonomiska villkor 

                                                           
20 Lovén, 2000: 93 
21 Lovén, 2000: 93 
22 Lovén, 2000: 90-99 
23 Ungdomsstyrelsen, 2009: 159 
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än äldre. Fler unga får aktivitetsersättning för att de studerar länge i skolan. 

Försäkringskassan visar att 2006 hade 75 procent av de 18 - 19-åringar som beviljades 

aktivitetsersättning, fått det på grund av förlängd skolgång i gymnasiet. De har i många 

fall gjort omval under gymnasietiden, eller haft svårt att klara sina studier. Andelen unga 

med betalningsförelägganden har därmed ökat.  

Ungdomsstyrelsen konstaterar att allt fler unga med lägre utbildning har svårt att ta sig in 

på arbetsmarknaden och att ju kortare utbildning en person har desto större är risken för 

arbetslöshet. De påpekar också att när 90-talisterna nu lämnar gymnasieskolan går de ut i 

en lågkonjunktur och riskerar att hamna utanför om de inte söker sig mot högre 

utbildning. Ungdomsstyrelsen hävdar också att bostadsfrågan är en viktig faktor för att 

unga ska etablera sig i samhälls- och arbetslivet. De visar också att ungdomar mellan 

20-24 år oroar sig mer för sin ekonomi än andra åldersgrupper. Antalet 29-åringar som 

får ekonomiskt stöd från närstående har ökat.  

De ungdomar som bor i storstadslän och större regioner studerar i högre utsträckning 

vidare vid högskolor och universitet. I Östergötland hade totalt 30,6 procent av 

ungdomarna födda 1986 vid 21 år börjat studera på högskolan. Motsvarande siffra för 

ungdomar födda 1983 vid 24 år är 41,8 i Östergötland. För Sverige är siffran 31,1 

respektive 43,8.24 Wetterberg menar att trots att många hävdar att nittiotalisterna kanske 

blir generationen som får det sämre än sina föräldrar, så stämmer inte det på alla plan.25 

Han menar att fler söker sig till högskolan visserligen påverkar deras och samhällets 

ekonomi, men att man inte kan jämföra generationerna så rakt av.  

Han menar också att bostadsfrågan kommer bli mycket aktuell för nittiotalisterna. Alla 

har inte föräldrar som har råd att köpa lägenheter i stan åt dem. Istället kommer andra 

lösningar kanske bli nödvändiga. Wetterberg förutspår att fler måste bo kvar hemma på 

grund av ren bostadsbrist, eller snarare brist på bostäder unga har råd med. Han menar 

också att det är tydligt att de som inte kommer att studera vidare, och allra helst de som 

inte alls slutför gymnasiet, kommer att få det sämst. Samhället har tydligt gjort klart för 

unga, och äldre, att det är studier som gäller om du ska få ett jobb. Att fler och fler yrken 

kräver högre och högre utbildning är inte något som gått allmänheten eller de unga 

obemärkt förbi. Trots att samhället försöker skjuta de stora valen senare i livet för 

                                                           
24 Ungdomsstyrelsen, 2009 : 17-39, 119-172 
25 Wetterberg, 2007: 12-23 
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ungdomarna, så kommer de ändå oundvikligen dit. Ibland tidigare än de tror. De val som 

ungdomar gör tidigt i skolsystemet påverkar de valmöjligheter de har senare. Det kan 

verka som att man kan göra sina val om yrke eller högskoleutbildning efter gymnasiet, 

men i realiteten måste andra val ha gjorts betydligt tidigare för att bland annat uppnå 

behörighet. Ofta handlar det då om valet till högskolan. Men inte om de ska studera där, 

utan vad. Cirka 60 procent unga som klarar gymnasiet bra, dvs. går ut med godkända 

betyg, har tagit till sig det faktum att de som inte klarar gymnasiet mer ofta tenderar att 

hamna utanför både arbetsmarknad och blir marginaliserade på andra sätt i samhället. 

Wetterberg ställer också frågan om det är så att dessa ungdomar kommer att satsa 

betydligt mer på sina egna barn och barnbarn än de är villiga att göra på sina åldrande 

föräldrar när de väl kommit upp i yrkesarbetande ålder och produktion.26  

 

2.5 Makroekonomi och framtidsplaner 

Gunnar Wetterberg diskuterar gymnasieskolans glidning mot en i princip obligatorisk 

skolform och kommenterar den så här: ”I och med att gymnasiet blivit mer enhetligt och 

etablerats som norm har risken ökat för att fler inte kommer att passa in. Deras dåliga 

motivation riskerar dessutom att påverka hela undervisningssituationen, även för de 

andra eleverna.” 27 Risken att hamna fel, få låg motivation eller inte trivas skulle med 

detta resonemang vara ganska stort. Men trenden går ändå mot att fler och fler går 

gymnasiet. SCB presenterar statistik där befolkningen mellan 20-64 år, år 2003 har en 

utbildningsnivå där 19 procent enbart har förgymnasiala studier, 48 procent har 

gymnasieutbildning och cirka 33 procent eftergymnasiala studier.  Beräkningen med 

motsvarande utveckling för år 2015 skulle då vara att mindre än 14 procent har enbart 

förgymnasial utbildning, och mer än 36 procent högskoleutbildning. År 2025 skulle 

siffran för de med enbart förgymnasiala studier sjunka till 11 procent.  

Thomas Lind drar slutsatsen att lågutbildad arbetskraft inte kommer att eftertraktas. Det 

anser han kan vara ett problem och han ser behov av strukturförändringar. Han menar 

också att ålderstrappan där vi till exempel flyttar hemifrån, skaffar eget boende och familj 

är någorlunda konstant i historisk jämförelse, och problem för unga att ta sig in på 

arbetsmarknaden bör därför bli större om högre krav på utbildning ställs. Från många håll 
                                                           
26 Wetterberg, 2007: 12-23 
27 Wetterberg, 2007: 18 
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förs frågan om den låga befolkningsutvecklingen fram som en viktig del i Sveriges och 

västvärldens utveckling. Det påverkar sannolikt samhällsdebatten kring familjebildning. 

Lindh anser att en del av utvecklingen kan bero på att det helt enkelt har blivit dyrare att 

både leva och att uppfostra barn. Han menar vidare att genom att människor ändå väljer 

denna väg sjunker det generella sparandet, produktiviteten och budgetbalansen blir sämre 

på makronivå. Lindh hävdar att en rimligt hög befolkningstillväxt, 2,1 barn per kvinna, är 

nödvändig för att säkra välfärdssystemen. Tiden för ett barn att bli produktivt i vårt 

samhälle idag är mellan 20-30 år och innan det Lindh kallar investeringskostnaden för 

barnet har betalats av dröjer det ytterligare 20-30 år. Han diskuterar vidare att trots att 

många framhåller att unga verkar vara mest intresserade av att uppleva saker och resa 

innan man börjar arbeta och skaffar familj, så bör det ifrågasättas om det verkligen är 

självvalt, eller skapat av samhället och dess värderingar. När studierna tar allt längre tid 

kan barnafödande skjutas på. Studielån är inte mycket pengar att leva på när man har barn 

och många tvingas ofrivilligt vänta tills ekonomin blir bättre innan familj är aktuellt.28 I 

vår studie kommer detta resonemang bli en viktig aspekt att resonera kring, framförallt 

gällande ungdomarnas framtidsplaner. 

Även Bo Malmberg och Sara Ström tar upp ekonomi och boende som ett växande 

problem för unga.  De beskriver att under 90-talet minskade antalet unga som skaffade 

eget boende. Allt fler unga mellan 20 och 24 år bodde dessutom kvar hos föräldrarna år 

2000 i jämförelse med på 90-talet. De unga som bor i egen bostad gör det oftare i 

andrahandskontrakt och i mindre boenden. I sin studie visar de på att de yngsta 

generationerna också har lägre chanser att uppfylla sina önskningar gällande eget boende 

och antal önskade barn.  

Författarna problematiserar att det i högre utsträckning gäller de med högre utbildning. 

De menar att det kan vara så att eftersom studierna generellt sett tar tid och kostar pengar, 

så skjuts barnafödandet så att man inte längre har tid att skaffa önskat antal barn. De 

menar också att ekonomin kan vara en orsak till detta, då ekonomin för unga är så pass 

dålig i jämförelse med resten av befolkningen att det kan sägas kunna bidra till dålig 

befolkningsutveckling.29 Detta stöds av Maria Stanfors som hävdar att en trolig orsak kan 

vara att högre studier och familjebildning kan vara svårt att kombinera, inte minst på 

grund av ekonomin. Dock väljer många att ändå studera då högre utbildning generellt sett 
                                                           
28 Lindh, 2007: 30-40 
29 Malmberg och Ström, 2007: 42-60 
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ger bättre chanser till arbete och god ekonomi för den framtida livssituationen. Generellt 

sett är arbetslöshet en försvårande omständighet för familjer och par som vill etablera sig 

i samhället. 30 

 

2.6 Pendling och geografi  

Från i stort sett alla mindre orter sker idag utflyttning. Det är främst de unga som står för 

utflyttningen. Lotta Svensson har studerat ungdomar i en mindre ort, Söderhamn, och 

slagit fast att en vanlig uppfattning om boendeort handlar om det egna valet. Det är 

individen som gör valet att bo kvar eller flytta. Hon har sett att flickor på 

studieförberedande program i gymnasieåldern i något större utsträckning siktar mot att 

resa och uppleva nya saker än både pojkar i samma ålder och flickor på andra program.  

Ungdomar som kommer från arbetarklassen har en stor önskan att bo kvar på orten och 

ofta är det också föräldrarnas önskan. Hos medelklassungdomar och deras föräldrar råder 

det motsatta förhållandet, nämligen att de flesta anser att chanserna ökar om de flyttar. 

Det är också intressant att se att arbetarklassungdomar känner sig mest kopplade till 

hemorten på grund av familj och släkt, medan medelklassungdomarna vill gå vidare i 

livet och inte lika tydligt gör kopplingen till släkt och familj. Flickor ur lägre klasser 

verkar också vara mer benägna att se sin framtida boendeort som en där trygghet och 

närhet råder till släkt och familj än medelklassflickor.  

Svensson tolkar också skillnaderna som att arbetarklassens föräldrar och ungdomar ser 

det som naturligt att man ska bo kvar och jobba på hemorten, medan medelklass föräldrar 

och unga ser det som mer viktigt att gå vidare till något urbant.  Är det fria valet av 

bostadsort/studieort därmed ett fritt val, eller ligger det i de sociala strukturer och är de 

kopplade till våra närmaste viktiga personer? Det reella valet kanske egentligen inte är så 

stort?31 

 

2.7 Skola och skolmiljö 

                                                           
30 Stanfors, 2007: 62-75 
31 Svensson, 2007: 116-127 
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Det finns tydliga belägg för att i de skolmiljöer där betoningen ligger på 

högskoleförberedelse, kanske genom att enbart ha studieförberedande program, finns en 

både mer kravfylld tillvaro, men också en mer tillåtande attityd till att studera. Korp och 

Sorbring skriver att Beach hävdar att denna typ av uppdelning reproducerar samma 

mönster av hög- respektive lågproduktion som social norm hos eleverna. Högproduktion 

innebär att eleven möter stora krav på grund av skolmiljöns krävande atmosfär. 

Lågproduktion innebär att eleven möter låga krav. En skola med flest studieförberedande 

program bör således också reproducera de värden som stärker övergången till högre 

studier och de sociala värden som associeras med detta. Det gör att en sådan skola ger 

elever som upplever höga krav.32 

 

2.8 Familj och vänner 

I Lundqvists studie framkommer, precis som i Ahlgren och Lovéns studier, att elever 

upplever en osäkerhet då de ska göra sina gymnasieval och uppfattningen att lärare och 

studievägledare har misslyckats i att vägleda dem genom den mängd av möjliga skolval 

som finns. Denna bristfällighet kan bero på att själva vägledningsverksamheten inte 

följer samhällsutvecklingen som idag innebär fler valmöjligheter i både skolval med 

tanke på alla de specialinriktade gymnasieprogram, friskolor och nya 

universitetsutbildningar som finns, men också de ökade arbetslivsalternativ i en marknad 

som ständigt förändras. De valsituationer som elever ställs inför tycks inte förenklas med 

hjälp av studie- och yrkesvägledare eller lärare och i Lovéns studie talas det om att 

”Ungdomarna ska hitta information själva, värdera den och de ’ska välja själva’”.33  

Lundqvist talar om att elevers studieframgångar har att göra med den socioekonomiska 

position som elever har. Alltså sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och den 

kunskap som eleven besitter och presterar i skolan. Det handlar även om föräldrarnas 

sociala positioner och hur dessa berör elevens framtidsuppfattning gällande utbildning 

och karriär. Därför är det viktigt att utgå från individens livssituation och 

familjebakgrund för att relatera till dennes karriärval.34  

                                                           
32 Korp och Sorbring , 2008: 133-147 
33 Lundqvist, 2010: 224-226 
34 Lundqvist, 2010: 141-143 
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Som tidigare nämnts talar Ahlgren om vissa faktorer som inverkar på människans 

självbild. För att kunna utvecklas måste vissa förhållanden beaktas och då är 

”signifikanta andra”35, som till exempel föräldrar och vänner en aspekt att ta hänsyn till. 

Ahlgren menar att dagens ungdomar blir influerade av dessa. Det framkommer i Lovéns 

studie att eleverna anser det viktigt att samtala med sina föräldrar angående sina 

gymnasieval och att föräldrarna uppmuntrar sina barn utan att styra själva valet. Eleverna 

anser att föräldrarnas åsikter är av stor betydelse, men påpekar att valet grundats på egna 

initiativ. Här framkommer det att eleverna vill göra egna val, men samtidigt är deras 

föräldrars åsikt mycket viktig dem. Valet blir svårt. 

I familjer där någon av föräldrarna har en akademisk utbildning framkommer det mer 

självklart att även barnen ska utbilda sig i framtiden.36 De sätter press på sina barn och 

vill att de ska kämpa hårt i skolan och välja ett gymnasieprogram som är studieinriktat. 

Det är även de föräldrarna som mer ofta än andra aktivt deltar i informationsträffar såsom 

öppet hus, broschyrläsning och granskning av olika gymnasieprogram, skolor och 

aktiviteter.37 

Vidare nämns det i Lovéns studie att elever samtalar med äldre syskon och vänner innan 

gymnasievalet. Ingen betoning läggs på vare sig vägledare eller lärare.38 Enligt 

studievägledare så är den största inverkande faktorn i gymnasievalet kompisar då de 

gärna lockar varandra till att välja samma utbildning. Detta är känt bland dem som arbetar 

med dessa frågor och anses av dem vara någonting negativt eftersom elever gärna dras till 

andra elever med samma sociala bakgrund och blir inte studieinriktat, snarare 

kompisinriktat.39 Vänner utgör en stor del av ungdomars livssyn och är ofta viktigare än 

de egna föräldrarna. I många fall är det även vännernas åsikter som blir avgörande i 

viktiga val, som gymnasievalet.40 

 

3. Metod 

                                                           
35 Ahlgren, 1999: 96 
36 Jönsson, Trondman, Arnman, och Palme, 1993: 129 
37 Bäckman och Jensen, 2005: 26-36 
38 Lovén, 2000: 118-122 
39 Bäckman och Jensen, 2005: 36-38 
40 Mattson Ottosson, 2009: 16-17 
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Vi har använt oss av en metoden fokusgruppsintervjuer.  Vi har valt en kvalitativ metod 

med fokusgruppsintervjuer av reflexiv art med relativt öppna frågor. Med tanke på att en 

kvalitativ, reflexiv studie bygger på att läsaren kan förstå hur analysen genomförts, så är 

det därför viktigt att veta hur studien har genomförts, och vilka avväganden som gjorts på 

vägen. Därför beskriver vi här hur vi gick till väga.  

 

3.1 Val av metod 

 
3.1.1  Kvalitativ forskning 
Bryman lyfter fram att man ibland ser för mycket på vad kvalitativ forskning inte är i 

förhållande till kvantitativ forskning. Han lyfter också fram att mycket kritik mot 

kvalitativ forskning är för generell, och istället bör man fokusera på vilken typ av 

kvalitativ forskning det är och hur just den metoden kan förstås och kritiseras. Här 

nämner han exempel som deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper 

och språkbaserade metoder, samt insamling och analys av texter. Bryman lyfter också 

fram att generellt sett kan man ofta se kvalitativa studier som induktionsbaserade, det vill 

säga att teorin är en följd av undersökningen, och inte dess början.41 

 

3.1.2 Att genomföra fokusgruppsintervjuer 

Victoria Wibeck skriver i boken Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod, om hur urval till fokusgrupper kan göras, och hon hävdar då att 

man bör jobba med strategiskt urval. Det innebär att deltagarna väljs ut med forskningens 

syfte i åtanke, och där syftet är att få djupare kunskap om just dessa individers åsikter och 

tankar i en fråga. Inte bara själva frågeställningen behöver vara syftet, utan även själva 

samtalet mellan individer i gruppen framhålls som centralt, då det kan ge fler 

dimensioner och få informanterna att ge en tydligare bild av sina åsikter. Man bör också 

ställa frågor om vilka som ska vara deltagare, och om det spelar roll om grupperna är 

homogena eller om det finns ett syfte att de är heterogena. I vårt fall valde vi att fokusera 

på att få ett material som gick på djupet av ungdomarnas känslor, och därför var 

gruppsammansättningen viktig så till vida att ungdomarna verkligen skulle känna 

                                                           
41 Bryman, 2002: 249-252 
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varandra väl. Fördelen är att man kan tala friare och inte behöver oroa sig för vad andra 

tycker. Likaså kan man ofta hoppa över moment som är till för att få intervjupersonerna 

bekväm med varandra. Sannolikheten att personerna talar om sina sanna känslor är 

större. Nackdelen är att man kan få ett så omfattande material att det blir svårt att sålla i. 

Likaså kan gruppens dynamik göra att viktig information inte uttalas, för den är så 

självklar för deltagarna.  

Wibeck lyfter fram vikten av att deltagarna som rekryteras också verkligen kommer, 

eftersom gruppsammansättningen bygger på det. Hon ger flera olika sätt att lösa 

problemet, bland annat påminnande samtal. Studien kan bestå av två till fyra grupper och 

rekryteringen kan göras av extern person, vilket är vanligt i USA, men kan också göras 

direkt av forskaren. Hon framhåller också vikten av fullständig komplexiteten. En av de 

största fördelarna med just fokusgrupper lyfter Wibeck fram som det rika materialet det 

ger och det djup en fokusgrupp ger. En av nackdelarna kan vara att tidsåtgången ofta är 

längre än för andra studier med tanke på bland annat transkribering, och hon ger exempel 

på att man bör lägga till mellan 30-35 procent mer tid än man tror för att hinna med 

studien. I tidsordning bör man först göra sin intervjuguide, därefter rekrytera deltagare. 

Vi följde denna arbetsordning, och fann den konstruktiv och lättarbetad.  

I arbetet med utformning av en intervjuguide bör man välja mellan strukturerad eller 

ostrukturerad intervju. Fem olika frågor kan användas för att få ett brett underlag; 

öppnings-, introduktions-, övergångs-, nyckelfrågor, samt avslutande frågor. 

Öppningsfrågor syftar till att göra deltagarna varma i kläderna och bekväma med 

situationen och varandra. Vid introduktionen introducerar man ämnet. Övergångsfrågor 

för samtalet vidare eller för samtalet djupare. Nyckelfrågor är de viktigaste frågorna för 

analysen. De kan bäddas in i övriga frågor. De ska vara mellan två och fem stycken och 

man bör inte ställa dem direkt. Avslutande frågor ramar in samtalet och kontrollerar om 

någon vill lägga till eller ändra något. Eventuellt kan man ställa slutfrågan om det är 

något man har missat. Väljer man en mer ostrukturerad modell kan man däremot välja 

större områden av frågor eller teman. Det finns ingen motsättning i att använda båda 

modellerna.  

Vi valde att kombinera de två modellerna, men fokuserade på temadelen, där vi delade 

upp områdena i innan, under och efter gymnasiet. Om man bara använder dessa breda 

frågor ska moderatorn endast säga något efter längre tystnad. Man bör följa upp 



21 

 

intressanta spår och det är inte ovanligt att det mest intressanta materialet dyker upp i en 

fråga man inte hade väntat sig ett sådant svar i, och att dessa nya kunskaper kan bli det 

nya forskningsområdet. Associationer och likheter, skillnader och resonemang jämförs 

mellan olika grupper man intervjuar. Urval av intervjupersoner kan göras på flera olika 

sätt enligt Wibeck; existerande listor, slumpmässigt urval, kontaktpersoner, 

uppsnappning och öppen ansökan. Kontaktpersonsmetoden går ut på att en person kan 

tipsa om lämpliga kandidater och sen genom snöbollsmetoden fyller gruppen. 

Snöbollsmetoden innebär då att en intervjuperson tipsar om nästa och så vidare.  

Vi valde själva snöbollsmetoden, då den kändes mest rimlig med tanke på att vi verkligen 

ville att deltagarna skulle känna sig bekväma att dela tankar och drömmar med resten av 

gruppen. Öppen ansökan är när man annonserar efter deltagare. En risk med detta är att 

enbart starka personer med mycket åsikter blir intervjupersoner och man missar andra. 

En styrka med kontaktpersonsmetoden är att man kan uppmuntra fler att komma med i 

intervjun genom att en person frågar fler. En känsla av att vara utvald kan infinna sig och 

fler ställer upp. Väljer man kontaktpersonsmetoden ska kontaktpersonen veta så mycket 

om studiens syfte att den kan svara på enklare frågor. Dock bjuder formellt sett 

projektledaren in deltagarna som anmält sig.  

Wibeck framhåller också att man kan lyckas bättre med sin intervju om moderatorn är av 

samma kön som intervjupersonerna, speciellt om gruppen är enkönad. Moderatorn bör 

framhålla att han eller hon inte är expert på området, utan verkligen vill veta personernas 

upplevelser och åsikter. Man bör välja att dokumentera via ljudupptagning om det går. 

Intervjupersonerna glömmer då ofta att de är inspelade, medan video inte får samma 

effekt. Man bör vid ljudupptagning komplettera med anteckningar, eftersom det annars är 

svårt att veta vem som säger vad, speciellt i en enkönad grupp.42 

Fokusgruppen är en gruppintervju och en forskningsteknik för att samla in data. Det ska 

då göras via deltagarnas interna interaktion. Forskaren är den som har angivit 

forskningsområdet och det är i förväg styrt. Fokusgrupper har också fördelen att man inte 

som vid exempelvis fältintervjuer, behöver känna gruppen man ska tala med eller deras 

mönster. 43 

                                                           
42 Wibeck, 2010: 66-98 
43 Wibeck, 2010: 25-28 
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Vid analys av materialet kan man utgå från sin intervjumall och koppla det till de 

forskningsintressen man har. Analysen börjar direkt efter första intervjun, då den också 

påverkar, och ska få påverka nästa intervju. Man bör dra nytta av detta, men får inte låta 

analyserna ta över i nästkommande intervju, utan möjligen frågeställningar som man kan 

vilja få svar på. Ett sätt är att färgmarkera uttalanden om samma tema till exempel. Man 

bör också titta på hur deltagarnas olika yttranden stämmer med varandra. Ändrar vissa 

personer åsikt? Man bör vara försiktig med siffror i analysen, men det är inte förbjudet. 

Man kan dock mäta mängd om det gör att man kan se en trend. 44 

En nackdel med metoden kan vara att forskaren genom sitt urval av en homogen grupp 

med syfte att fördjupa diskussionen och få äkta känslor och tankar i sin studie, faktiskt 

lyckas så bra att interaktionen mellan deltagarna blir så livlig att fokus förloras och att 

transkriberingen av intervjun kan bli svår och mycket omfattande.45 Vår inställning till 

det är att vi hellre vill få mycket material insamlat för att sedan sålla, än att riskera att i 

slutändan inte ha material att tillgå. 

 

3.2 Urval och fält 

Skolan valdes utifrån personliga kontakter som en av oss har på den aktuella skolan. I 

studien kallar vi skolan för Slättskolan. I forskning som inte bygger på en positivistisk 

grund är det viktigare med vad just de personer man samtalar med säger, än att det finns 

någon form av generaliserbarhet i materialet. Skolan finns i Östergötland och ligger i en 

mindre kommun med ungefär 15 000 invånare, och där tätorten, här kallad Slättholm, har 

cirka 7 000 invånare. Orten har relativt goda pendlingsmöjligheter på cirka 30 minuter till 

en större stad i Östergötland. Många invånare arbetar eller går i skolan (gymnasiet) i den 

större staden.  Skolan är en mindre gymnasieskola med cirka 300 elever, fördelade på åtta 

gymnasieprogram (inklusive Individuella programmet). Cirka 65 procent av eleverna är 

flickor. På skolan finns även vuxenutbildning. 

Förfrågan om deltagande i våra frivilliga intervjuer har gjorts via lärare i årskurs tre på 

skolan. Tid, plats, syfte och innehåll har presenterats av läraren efter muntlig och skriftlig 

information från oss (Bilaga 2). Läraren har frågat eleverna om intresse av att delta i 

                                                           
44 Wibeck, 2010: 99-135 
45 Kvale och Brinkmann, 2009: 166 
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samtalet. De har då fått lämna sina namn via läraren till oss. Vår tanke med att inte själva 

fråga eleverna genom exempelvis besök i klassrummen, eller via brev, är att läraren kan 

berätta om intervjun och verkligen förklara frivilligheten och dessutom ge samtalet 

legitimitet utan att eleverna känner sig tvungna att delta. Vi ville även betona att det 

viktigaste är att ungdomarna som ska utgöra en intervjugrupp faktiskt känner varandra 

väl och känner sig bekväma med varandra. Lärarens uppdrag tar där slut, och vi har 

kontaktat de elever som anmält intresse och sedan genomfört samtalen med dessa utan 

vidare inblandning av lärarna.  

En viktig aspekt som läraren har ombetts framföra är alltså att det är viktigt att eleverna 

anmäler sig i grupper som tillåter att känna sig bekväm med varandra och att eleverna 

gärna får känna varandra väl i gruppen. Vi har varit väl medvetna om att detta 

förmodligen kunnat leda till att grupperna har blivit sammansatta av ungdomar med 

samma ideal, kön, bakgrund och intressen. Det är dock en bisak, då det viktigaste är att 

kunna föra en djup och ärlig diskussion med ungdomarna, där ingen håller tillbaka för att 

de är oroliga för vad de övriga i gruppen ska säga. Eftersom intervjuerna är på cirka 90 

minuter, är det dessutom en aspekt att tänka på, då det är lång tid att prata om sina känslor 

och tankar om man känner sig obekväm med gruppmedlemmarna.  

Intresseanmälningar var från en grupp flickor i årskurs tre. Samtliga går på teoretiska 

program. Vi anser då att när eleverna själva har fått välja att medverka efter tillfrågning 

från en lärare de känner väl, att gruppen bör vara sammansatt på ett sådant sätt att vi kan 

få chansen att dyka djupare in i just dessa ungdomars berättelser, också med tanke på vår 

teoretiska grund och vår metod, för att de redan är bekväma med varandra. Vi har träffat 

två fokusgrupper där fyra elever utgjort en grupp vardera. Gruppstorleken har avgjorts av 

känslan av en trygg miljö där alla åsikter och tankar varit välkomna. Ungdomarnas 

fingerade namn finns i Bilaga 3. 

Platsen för samtalen har valts utifrån den viktiga aspekten att skapa en trygg miljö som 

underlättar samtalet och interaktionen. Vi har därför valt att genomföra samtalen i 

hemskolan på håltimmar eller längre raster. Vi har suttit kring runda bord för att 

underlätta kommunikationen.  Samtalen har föregåtts av en förklaring om vilka vi är, 

syftet med samtalet, samtalets uppbyggnad, deltagarnas integritet, återkoppling av 

resultatet samt med frågan om vi fått spela in samtalet. Eleverna har fått ställa frågor och 

undra utan att bandspelaren varit på. Dessutom har vi valt att använda kassettband för 
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intervjun, för att ytterligare visa eleverna att det inte är ett digitalt material som 

exempelvis kan hamna fel på Internet. Samtliga elever har tyckt att det ska bli kul att få 

prata med oss och har inte haft några synpunkter på att bli inspelade. Vi har bjudit på fika 

under intervjun och försökt att skapa en varm och inbjudande atmosfär.  Varje samtal har 

tagit cirka 90 minuter men vi har meddelat eleverna innan att vi beräknat hålla på som 

längst i 105 minuter. 

 

3.3 Reflektion och förförståelse 

För att på bästa sätt kunna relatera till de ungdomar som medverkar i studien så krävs en 

förförståelse. I alla livssituationer så behöver människan ha en förförståelse för att 

överhuvudtaget klara av den verklighet som vi lever i just för att undvika faror och hitta 

lösningar. Vi lägger vår egen tidigare erfarenhet av ett fenomen på en ny, snarlik 

händelse och det är så vi överlever. Thomson beskriver Ricoers tankar och menar att han 

hävdar att exempelvis tidigare kunskap och fördomar är nödvändiga för att vi över huvud 

taget ska förstå vad vi ser. Det finns ingen kunskap utan förhandsuppfattningar och 

fördomar och därför är det bättre att lyfta fram dessa i ljuset så att de kan granskas.46  

Vår förförståelse i denna studie kan vara händelser från barndomstider till situationer i 

skolan, arbetsliv och livet i största allmänhet. Vår förförståelse representerar det vi har 

med oss in i studien som forskare där det vi har varit med om gör oss till de undersökare 

vi är. Vi kommer att ställa frågor och förstå svaren utifrån vår tidigare upplevda 

verklighet vilken framförallt är att vi är blivande med upplevelser som härrör från våra 

verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen med situationer mellan elever, lärare, 

övrig skolpersonal, föräldrar och vänner.  

I en intervju går man från förståelse till högre förståelse om det är ett fenomen man redan 

känner till. Först efter förståelsen kommer förklaringarna in. Det är förklaringen som 

bygger på förståelsen och ger det en bas att stå på. Dock är det inte helt igenom en 

hermeneutisk studie vi genomfört, utan snarare en som tar sin bas i en kunskapstradition 

av det slaget.  Reflexiva intervjuer innehåller inte bara förståelse, utan även interaktion 

mellan forskare och objekt. Framförallt språkligt finns detaljer som plockas upp i en 
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reflexiv studie som kan få stor betydelse, då man kan vilja tolka och vända på begrepp 

och uttryck. 47 

Trots att vår egen förförståelse tas med i beräkning i studien så betyder det inte att vår 

verklighet är mer eller mindre sann än någon annans. Den är inte heller mer objektiv än 

någon annan verklighet. Vi går in i studien med oss själva som delvis deltagare, eftersom 

det är vi som ställer frågor och tolkar svaren. Vi blir därmed en del av resultatet. Hade vi 

varit andra personer är det troligt att vi hade tänkt annorlunda.  Det bör man bära med sig 

när man tolkar och läser en kvalitativt reflexiv studie.  

Thomson menar att läsaren måste få kännedom om den förförståelse som forskaren har. 

Det kan ske bland annat genom att funderingar och tankar kommer fram i diskussionen 

av fenomenen som studeras. Hon vänder sig inte heller helt emot att använda kvantitativa 

delar i studierna. Att meddela hur många som eventuellt tycker något kan man absolut 

göra, men det får aldrig ta överhanden i tolkningen. 48 Viktigt är också att följa en intern 

logik när man ber läsaren att göra tolkningar. Man har uttryckt det bland annat som att det 

råder harmoni mellan forskningsfrågor, datainsamling och analysteknik.49 

Hur kan man då definiera reflektion? Thomsson menar att bakgrunden är metaforen 

återkastande av ljus, vilket ska få forskaren att reflektera över sin metod och 

förhållningssätt. Man vill se saker ur olika perspektiv. Forskaren ska kunna ändra teori 

och inriktning beroende på hur materialet utfaller. Det är också viktigt att hela tiden ta in 

hur samhället och världen omkring påverkar oss och fenomenet. Hon skriver också att 

man aldrig i det praktiska arbetet kan hävda en given teori som ensamt rådande, eller att 

empirin får tala för sig själv. Därför måste teorier och idéer får komma efterhand som 

studien genomförs. Därför är det en del av metodvalet att kunna hålla tolkningen öppen 

tills analysen ska göras, och datainsamlingen är klar.50 

Gällande upplägg av vår uppsats har vi tagit fasta på Starrins synpunkter att man kan 

välja att presentera kvalitativa studier genom att i resultatdelen först presentera helheten, 

och sen därefter gå in på delar. Detta motiverar han genom att han anser att kvalitativ 

                                                           
47 Thomsson, 2002: 42-44 
48 Thomsson, 2002: 34-35 
49 Larsson, 1994: 168-170 
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analys bör gå ut på att upptäcka företeelser, egenskaper och delar som är relaterade till 

varandra och att delar endast kan förstås i sin helhet och omgivning.51 

 

3.4 Etiska överväganden 

Vissa forskare som använder kvalitativa metoder hävdar dess etiska och moraliska 

överlägsenhet. De menar att genom att kvantifiera personer, åsikter eller fenomen tar 

man själen ut ur fenomenet. Så långt vill vi inte gå. Vi tror inte att metoden är varken mer 

moraliskt riktig eller bättre ur alla forskningsaspekter. Däremot tror vi att vi genom 

metodvalet just får svaren på de typer av frågor ur de perspektiv vi vill få dem besvarade 

med metodvalet.52  

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns ett individskyddskrav som står till 

grund för att forskning ska ske ur ett etiskt korrekt perspektiv vad gäller att undvika 

kränkning och förödmjukelse. Individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Informationskravet 

behandlar forskarens skyldighet att informera undersökningsdeltagare om studiens syfte, 

dess villkor samt att det är frivilligt att medverka. Även samtyckeskravet avser att 

informera medverkande om deras frivilliga roll i studien, och att denna kan avbrytas 

närhelst den medverkande vill utan att känna av negativa påtryckningar eller 

konsekvenser. Konfidentialitetskravet betyder att forskaren ska skydda de medverkande 

från att deras uppgifter läcker ut. Detta genom att berörda parter avtalar en tystnadsplikt 

och avidentifiering av personlig information. Det kräver även anonymitet från vår sida, 

där alla namn ska bytas ut i transkriptionen och övriga uppgifter som kan röja 

informanternas identitet. Dock menar Wibeck att man inte kan lova full anonymitet ur en 

fokusgrupp med tanke på övriga deltagare, men konfidentialitet från forskarens sida 

måste kunna tillgodoses.53 Nyttjandekravet, som är det sista av dessa individskyddskrav, 

förbjuder konfidentiell information att läcka ut. Det kan den göra om man exempelvis 

använder materialet till annat än avsedd forskning. Vår undersökning uppfyller kraven 

eftersom vi har lovat de medverkande konfidentialitet innan, under och efter intervjuerna. 
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Det ska inte finnas en ängslan eller oro hos medverkande elever, enbart det positiva i att 

få vara deltagare. 54 

 

3.5 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet  

Den första utgångspunkten i alla vetenskapliga arbeten är förstås att arbeta på ett sådant 

sätt att resultatet anses ha validitet. Validitet i de flesta sammanhang brukar förknippas 

med giltighet, riktighet och något välgrundat i något fenomen som studerats.  Man vill 

helt enkelt få veta om man faktiskt får resultat utifrån det man avsett att studera, och inget 

annat. I den väl spridda och erkända positivistiska vetenskapliga skolan finns också ett 

krav på ett vetenskapligt arbete som säger att det ska vara generaliserbart. I vår studie vill 

vi problematisera just den situation och de fenomen vi studerat.  

I en tolkande studie som vi genomfört finns aspekten att verkligen tolka det man har tänkt 

tolka.  Det finns dock många kritiker inom den tolkande traditionen som menar att det 

kan vara problematiskt att just använda validitetsbegreppet när man gör tolkande studier 

för att det stammar från den positivistiska skolan. Andra hävdar motsatsen och menar att 

det absolut går att lägga den aspekten på teorin och metoden. De som vill använda 

begreppet validitet även i kvalitativa studier knyter ofta an till det faktum att validitet där 

snarare kan handla om att begrepp och argument för saken kan få andra att se 

vetenskapligheten i ett arbete.55  

Bryman lyfter fram diskussionen kring att använda just begreppen reliabilitet och 

validitet i kvalitativa studier och menar att det finns fler skolor. Vissa, som Mason, 

hävdar att det går att använda begreppen som de var tänkta inom kvalitativ forskning, det 

vill säga hur man observerar, medan andra som Le Compte och Goetz samt Kirk och 

Miller ger begreppen annan innebörd. Här lyfter de begreppet extern reliabilitet, det vill 

säga att en studie kan upprepas, vilket de ser som svårt, då den sociala miljön och 

betingelserna inte går att kopiera. De hävdar dock att en ny forskare kan gå in i samma 

typ av sociala roll som den tidigare forskaren och studien fanns i och därmed skapa denna 

typ av reliabilitet. De lyfter också intern reliabilitet som en möjlighet, där forskargruppen 
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(de forskare som oberoende av varandra gör liknande studier) själva bestämmer hur man 

tolkar det man ser och hör.  

Intern validitet är ett intressant begrepp som Compte och Goetz tar fram. Det innebär att 

det bör finnas god överensstämmelse med det resultat som forskaren får fram och 

tolkningar som forskaren gör baserat på dessa. Extern validitet menar de är när man kan 

överföra studiens resultat till andra sociala miljöer och situationer. Detta ser de som ett 

problem att använda inom kvalitativ forskning, och bör kanske därför inte beaktas.56  

Det finns mycket kritik mot intervjuforskning och kvalitativ forskning. En del handlar 

om att den saknar kunskap om intrapersonella faktorer. Ett sätt att avhjälpa den kritiken 

är givetvis att skapa intrapersonella typer av forskningsstudier. Kvale och Brinkmann 

nämner just då gruppintervjuer som en väg att gå. Man bör också som intervjuare kunna 

bemöta och ibland ställa kritiska frågor till intervjupersonerna för att komma ifrån den 

godtrogenhet som intervjustudier ibland kritiseras för. De lyfter även fram att det är en 

fördel om intervjuaren kan möta intervjupersonen i deras rätta miljö för det som studien 

avser.  

Kvale och Brinkmann kritiserar också dagens kvalitativa forskare för att reducera sina 

diskussioner kring metoder till alltför små och korta delar i själva studien, vilket gör det 

svårt att se om forskaren tagit hänsyn till problem som kan uppstå ur vetenskaplig syn. En 

annan kritik handlar om att intervjun kan tyckas vid första anblick vara en enkel form av 

studie. Men när forskaren efter snabbt övervägande av frågor sätter sig vid sin analys 

dyker fler frågor än tendenser och svar ofta upp. Om man kastar sig för snabbt ut i 

intervjun är risken mycket stor att materialet egentligen inte säger något och att det inte 

går att strukturera.57 

Wibeck lyfter fram frågan om att reliabilitet är när flera olika forskare genom att titta på 

materialet kommer fram till samma resultat. Det kräver tillräckligt material och att man 

kan lyfta blicken från det man vill se, och istället försöker arbeta bakom det. Ett sätt att 

göra det är att vara flera personer som gör analysen och att analysen stämmer för de olika 

fokusgrupperna man har genomfört.58   

                                                           
56 Bryman, 2002: 255-263 
57 Kvale och Brinkmann, 2009: 31,313-318 
58 Wibeck, 2010: 143-144 
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Validitet bör enligt Wibeck kopplas till den tolkning man gör av materialet. Hon lyfter 

fram frågan om att alla forskare inte tycker att validitet bör användas i den här typen av 

studier, utan att begreppet trovärdighet är ett bättre ord. Trovärdighet i fokusgrupper kan 

hotas av att deltagarna exempelvis inte är bekväma med varandra, inte vågar uttrycka en 

avvikande åsikt eller vill imponera. Det socialt accepterade kan sägas, men lämnas det 

socialt oacceptabla utanför?  

Ett annat hot mot trovärdigheten är om själva lokalen är främmande för 

intervjupersonerna. För att göra en trovärdig analys av material från en fokusgrupp bör 

annat material och annan forskning trianguleras mot det man hittar i sin studie. Det kan 

ge trovärdighet för att analysen går att koppla till annan forskning, för att lyfta fram 

fokusgruppens unika möjligheter som metod, samt att man kan avgränsa fokusgruppen 

på ett riktigt sätt. Det innebär att man kan beskriva vad en fokusgrupp ger för typ av 

information, och vad den behöver för att ge en fullständig analys. Wibeck skriver: ”Syftet 

med en fokusgruppsstudie är inte att dra generella, statistiskt underbyggda slutsatser om 

hela grupper/populationer. I så fall skulle forskaren efter att ha genomfört en 

fokusgruppsstudie kunna uttala sig om utbredningen av till exempel visa åsikter eller 

attityder inom en specifik population eller grupp, vilket inte är möjligt. För att uppnå 

sådana resultat finns istället kvantitativa datainsamlingsmetoder som enkäter och 

opinionsundersökningar, som bearbetas statistiskt.”59 Istället menar hon att man kan 

tränga djupare in i människors tankar, åsikter och tolkningar av forskningsområdet. 

Framförallt är styrkan med metoden att man kan gå djupt in i ett material. Deltagarnas 

åsikter blir också belysta på ett annat sätt än vid exempelvis en enkätundersökning.  

En aspekt av fokusgruppsstudier är också att om man använder den alternativa termen 

överförbarhet istället för generaliserbarhet, det vill säga att studien går att överföra till 

nya sammanhang. Som med övrig kvalitativ metod så blir skillnaden mellan termerna då 

att det är läsaren, tolkaren, som avgör om forskaren har tillräckligt på fötterna för att 

hävda att materialet går att överföra på en ny miljö, grupp eller liknande. Vid 

generaliserbarhet så ligger bevisbördan helt på forskaren.60 

Starrin diskuterar hur man kan se på kvalitativ metod och hävdar att trots att många ser på 

kvalitativ metod som ren induktion, så bör man istället se metoden som abduktion, där en 

                                                           
59 Wibeck, 2010: 147 
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ständig växelverkan sker mellan observationer och idéer samt den helhet som man 

eftersträvar.61 

Thomson diskuterar Huges, som menar att generaliserbarhet innebär möjligheter att föra 

över resultat från exempelvis en studie till en annan. God forskning måste i enlighet med 

detta kunna generaliseras, för att anses som god.62 Det är därför inte konstigt att många 

kvalitativa studier blir granskade och döms ut för att de inte självklart menar att deras 

resultat skulle bli likadana om studierna gjordes på en motsvarande grupp eller individ 

exempelvis. Om kritiken ska vara befogad måste man dock klart ha en syn på kunskap 

där relationen mellan teori och resultat per automatik kopplas samman och att resultatet 

bara blir sant om det faller inom ramen för generaliserbarheten. 63 

Vi har valt att istället för generaliserbarheten därför lägga fokus på rimligheten och 

förståelsen av den information vi fått till oss. Vi vill därför inte uppnå generaliserbarhet 

för studien, utan förståelse av dessa ungdomars livssituation innan, under och efter 

gymnasiet. Bryman tar också fram en mycket viktig aspekt, nämligen att man aldrig kan 

generalisera kvalitativa metoder till populationer, bara till teorier.64 

Vi är satta att göra rimliga tolkningar av materialet. Vi använder därför Kvale och 

Brinkmanns sätt att se på det: vi som författare ska presentera ett material som läsaren 

själv tolkar som rimligt eller inte, och kommer därför inte envist hävda att materialet 

därmed är fullgjort, det vill säga generaliserbart, i en positivistisk mening. Att genomföra 

god kvalitativ forskning går att göra utan att för den skull helt ta avstånd från 

positivismen. De menar istället att om man ser kvalitativ forskning som ett gott hantverk 

med genomskinlighet i metoden så kan man undgå den kritik som annars vanligen fälls 

av kritiker till metoden.65 

Vi har också tagit fasta på de idéer som Thomsson har kring formulering av frågor och 

problem i studien. Här menar hon att det känns viktigt att inte för tidigt, eller alls, fastna i 

en specifik förklaring i frågeställningen. Det blir som att leta efter nycklarna i lampskenet 

fast man tappade dem i mörkret. Därför bör man undvika frågor som inleds med varför, 

                                                           
61 Starrin, 1994: 26 
62 Thomsson, 2002: 34 
63 Thomsson, 2002: 33 
Kvale och Brinkmann, 2009: 63-76 
64 Bryman, 2002: 269-275 
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och som avslutas med hur. Exempelvis skulle en sådan fråga i vår studie ha kunnat se ut 

så här: Varför valde ungdomarna det samhällsvetenskapliga programmet? Alternativt: 

Allt fler väljer samhällsvetenskapliga programmet, men hur väljer de? Istället bör man 

välja mer neutrala formuleringar åtminstone till sin övergripande frågeställning. Att man 

sen i den konkreta intervjun behöver ställa frågor som varför, hur, vad, är det och så 

vidare är en annan sak.66 

 

3.6 Metoddiskussion 

Bryman menar att frågeställningar i kvalitativ metod kan tendera att bli för generella.67 

Här delar vi uppfattningen men anser också att trots detta ligger fokus på hur precis 

studien är. Validiteten handlar om att se till att läsaren får ett begrepp om argumenten i 

texten och det är där fokus bör ligga.68 Våra argument för studiens validitet ligger i den 

undersökta gruppens sociala roll. Att de medverkandes verklighet skiljer sig från andras 

och det är utefter deras verklighet som vi finner våra svar. Sedan är det upp till läsaren att 

tolka dessa. Därför har vi en förståelse av kritiken riktad mot att studier som dessa kan ses 

som alltför generella.  

Vi har använt oss av en intervjumetod som använder öppna frågor, öppnings-, 

introduktions-, övergångs-, nyckelfrågor, samt avslutande frågor. Frågorna är 

nödvändiga att ha om man eftersträvar ett brett underlag till sin studie. Trots det positiva 

i att ha mycket material att utgå ifrån så kan systemet likväl vara till nackdel i studien 

eftersom det ofta tenderar att resultera i alltför mycket information att transkribera och 

analysera.69 Så är också fallet i vår studie då vi använt oss av dessa typer av frågor 

eftersom de resulterat i mycket information och sållning. Det är främst våra 

övergångsfrågor som tagit upp mycket tid i både samtal och efterarbete i form av 

transkribering eftersom visst innehåll inte visat sig av värde för studien. Detta kan 

troligen också bero på gruppens sammansättning då vi eftersträvat en grupp som känner 

tillhörighet och bekvämlighet i varandras sällskap.  

                                                           
66 Thomsson, 2002: 38-45 
67 Bryman, 2002: 249-252 
68 Thomsson, 2002: 27-35 
69 Wibeck, 2010: 66-98 
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Gruppen som blivit sammansatt och förmedlad via klassens lärare, har i sina val att 

medverka gjort detta genom att själva bestämma grupp, vilket resulterat i just våra 

önskemål om en homogen grupp. Risken med att lyckas i urvalet, som vi också gjort är att 

den kan locka till sig starka personer med starka åsikter och utesluta andras åsikter 

eftersom de inte kom med i intervjugruppen. Dessa kan sedan, utefter vår metod som 

följer Wibecks vad gäller urvalsmetod via extern person, möte i hemmamiljö (deras egna 

hemklassrum) och behaglig social miljö alla bidra till att det blir för bekvämt och att 

diskussioner blir alltför livliga och så småningom tappar fokus.70 Det hände under våra 

intervjuer. Kvale och Brinkmann talar om nackdelarna med en sådan metod vilka är att 

studien tillåter många nya frågor som är onödiga i studiens syfte vilket resulterar i 

överflödig information som blir svår och ostrukturerad men som framförallt tar upp för 

mycket av forskarens tid med avseende på transkribering och analysering.71  

Vår studie visar att den sammansatta gruppen tagit mycket frihet i att diskutera ämnet 

vilket resulterat i just det som Kvale, Brinkmann och Wibeck talar om, nämligen livliga 

diskussioner med information i överflöd som i slutändan blivit svår att både transkribera 

och analysera. Det hade dock varit omöjligt att få fram våra resultat ur en annan 

synvinkel än elevernas egna och därför anser vi den vara sann, eftersom det är deras 

verklighet. Det gäller för oss att tolka och förstå den utifrån deras sociala roll. Att 

kvalitativa studier anses vara alltför generella och subjektiva har vi därför en förståelse 

för. Vad gäller intervjuformen så har den varit positiv eftersom vi fått ta del av elevernas 

tankar och uppfattningar. 

 

4. Analys 

Det här kapitlet avser att knyta ihop de medverkande elevernas intervjusvar med studiens 

syfte och problemformulering. Utifrån litteraturen har vi valt att ha några olika teman för 

vårt samtal. Våra teman är: Innan gymnasievalet, Under gymnasietiden och Efter 

gymnasiet. Resultaten presenteras tematiskt utifrån dessa rubriker. Vi kommer att 

presentera resultaten varvade med excerpt tagna ur de två intervjutillfällena. Vi refererar 

till dem som ”Intervju 1” och ”Intervju 2” där eleverna tilldelats fiktiva namn. 
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Intervjugrupp nummer ett består av Karin, Malin, Jenny och Elin och grupp nummer två 

består av Sara, Lisa, Sandra och Kristina.  

Vår indelning baseras på våra tre huvudfrågeställningar:  

1 Vilka faktorer var avgörande för valet av program eller skola? 

2 Hur upplever eleverna tiden i gymnasiet? 

3 Vilka tankar har ungdomarna kring framtiden, gällande arbete, studier och 

familjeliv? 

 

4.1 Innan gymnasiet 

Under denna rubrik presenteras den första delen av intervjun som handlar om elevernas 

gymnasieval och vilka faktorer som inspirerat valet av skola och utbildning. Hur ser 

ungdomarna på valet idag och vad tror de var det mest avgörande?  

I de båda intervjugrupperna talas det om skolreklam inför gymnasievalet i form av 

gymnasiemässor och temaveckor. Alla förutom Kristina i intervjugrupp två närvarade 

vid dessa. De anser dock att denna form av marknadsföring inte gav dem speciellt mycket 

att gå på. Sandra, i grupp två förklarar att: 

”det fanns en massa salar och olika skolor och så fick man under dan 

välja vilka man ville gå till och så hade dem inte som lektioner men 

berättade vad det var och vad som fanns i deras skola och lockade med 

allt möjligt och man fick ofta en massa grejer.”  

De övriga elevernas berättelser är liknande med fokus på överflödig reklam som 

utdelades under dagen. Reklamen mottogs men lästes ”Jaa lite”, sägs det i en 

samstämmig, lite osäker ton. Karin säger att hon ”Kommer inte ihåg” vad som hände 

under den dagen. På frågan om föräldrarna tog del av den informationen så är alla eniga 

med ett ”Nej”. Trots ungdomarnas deltagande på dessa gymnasiemässor så var det enbart 

Kristina i grupp två som besökte Slättskolan då de haft öppet hus. De övriga var mer 

intresserade av att besöka gymnasieskolorna inne i staden med motiveringen att ”I stan 

finns mer kul och lite såna saker” och att ”Det är lite status att börja inne i stan liksom, 

att töntarna blir kvar här typ.” De upplevde även att skolorna i staden har fler 

inriktningar, IV- val och är ”… mer individanpassat liksom”.  
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Under våra intervjuer visar det sig att alla elever förutom Kristina i intervju två och Karin 

i intervju ett delat samma negativa synpunkter på att studera vidare i Slättholm; 

Exempel 1. 

Lisa i grupp två: Jag ville inte gå här överhuvudtaget.  
Intervjuaren: Varför då? 
Lisa: Jag vet inte. Jag hade bara bestämt mig; ’Jag vill inte gå i Slättskolan’. Jättekonstigt. 
Intervjuaren: Men varför tänkte du ’aldrig Slättskolan’? 
Lisa: Jag vet inte, i stan finns mer kul och såna saker. 
Sandra: Jag vet att jag också tänkte så, att Slättholm är en sån liten stad och alla vet typ 
vilka alla är, det är inte många nya ansikten. Då känner man naee, det är bara samma folk 
och att man bara vill härifrån. 
 
Eleverna är eniga om att de ville bort från Slättholm och vidare ut till storstan med nya, 

bredare möjligheter i både utbildningsval och umgängeskrets. Kristina och Karin som 

tidigt visste att de ville vara kvar i hemkommunen motiverar det med närhet till skolan 

med den önskade programinriktningen och att en av dem har en bror som gått på skolan. 

Det samtalas inte om vänskapliga val; det vill säga vänner som gör samma val för att 

kunna planera en gemensam studiegång.  

Så vad var det som till slut fick eleverna att välja skolan som de nu studerar på? 

Flera av eleverna vi talar med lyfter frågan om den geografiska närheten och känslan av 

att vara hemma som en viktig del till varför de valde att gå just på Slättskolan. Kristina 

pratar om att hon visste att hon ville gå samhällsprogrammet, ”… och sen så kände jag att 

jag lika gärna kunde gå i Slättskolan, för jag bor i närheten…”. Kristina säger också att 

hon valde skolan ”för att slippa åka buss”, precis som Lisa. Hon hade kunnat tänka sig gå 

i den större staden, men ”alltså, det kändes inte bra, sen att det skulle bli jobbigt att åka 

buss, jag bor precis vid (landmärke i Slättholm) så det skulle vara bekvämt att gå här”. 

Vissa ville gärna till den större staden, men tvekade ändå när valet skulle göras. De 

uttrycker själva en kärlek till sin hemort och har ju alla också valt att studera just där.  

En av anledningarna till att någon besökte skolan var också närheten. På frågan om vad 

som fick henne att besöka skolans öppet hus svarar Malin: ”Det var att den låg här.” 

Karin säger att hon tyckte att valmöjligheterna visserligen var färre på Slättskolan än i 

den större staden, men att hon ändå ville ha nära till skolan: ”… det kändes onödigt att 

åka ända in till den större staden...” Hon säger också att näst efter att programmet hon 
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önskade läsa fanns på skolan var pendlingen och det geografiska läget det viktigaste 

argumentet för att välja Slättskolan.  

Sandra hade börjat skolan i den större staden, men bytte efter ett halvår för att skolan inte 

passade hennes lärstil, och ”… då tänkte jag alltså, det tar inte ens fem minuter för mig 

att gå till skolan.” Med lättnad uttrycker hon att pendlingen var ett bekymmer.  Elin säger 

att hon inte kunde välja en skola i den större staden, för hon kunde helt enkelt inte 

praktiskt ta sig dit från där hon bor.  Många pratar om att de ju ändå visste vilka som 

skulle börja på Slättskolan och det gav en känsla av trygghet, även om det var med 

blandade känslor att man skulle bli sedd som en tönt, eller den som stannade kvar.  

Familjen har också berört den geografiska delen för många, och Sara säger ”Hela 

familjen ville ju att jag skulle gå i Slättholm.” Många har haft åsikter om deras val av 

skola uppenbarligen. Elin säger: ”Mina föräldrar tyckte att jag skulle gå här för att det 

fanns här. Jag bestämde mig för skolan. Sen var det ju att hitta ett program…Jag var inte 

och kollade på någon annan skola.” 

Trots att eleverna i tidigare fas av intervjun anger att föräldrarna inte medverkat vid vare 

sig gymnasiemässor eller reklamläsning så framkommer deras engagemang väldigt 

tydligt då valet blev aktuellt. Valet diskuterades hemma med föräldrar av samtliga elever 

och föräldrarnas stöd och råd lyfts i intervjuerna fram på ett lite nedtonat sätt just för att 

inte lägga för stor vikt vid deras betydande roll i valet; Sandra säger: ”De sa ju aldrig 

liksom ’det ska du inte göra’ när jag ville läsa en viss linje.”  Trots det så framkommer 

det väldigt tydligt att föräldrarna tyckte att deras barn skulle välja Slättskolan. Det 

motiveras av Sara med framförallt närheten till skolan, samt att ”… lärarna är bra, att 

man kanske ska utnyttja det vi har, det är ju en bra skola med bra lärare och så, så varför 

inte”. Malin var inne på att läsa ett praktiskt program fram till det att en av föräldrarna 

engagerade sig i valet;  

”De visste mer om vad jag ville än jag själv visste. Det var skönt att så 

här bolla idéer med dem liksom… Jag var inne på hotell och 

restaurang ett tag. Jag visste inte alls vad jag ville göra. Jag tyckte 

bara det verkade kul för jag ville göra nåt annat än att bara sitta och 

liksom… jag ville göra nåt annat. Det var skönt att mamma liksom tog 

ner mig på marken lite.” 
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Här framkommer föräldrarnas inflytande på ett rätt så tydligt sätt. Flertalet av eleverna 

framhäver föräldrarnas engagemang och deras önskemål om att välja skolan i 

hemkommunen och en teoretisk gymnasieinriktning, Jenny säger: ”Mina föräldrar tyckte 

att… ja, jag fick göra som jag ville. Men de var väl mer inne på att jag skulle få en grund 

och så…”. Elin uttalar väldigt specifikt det önskemålet från föräldrarna om att välja en 

utbildning med stora chanser att studera vidare men också den egna självinsikten: 

”Det var nog det mina föräldrar var mest fokuserade på. Att jag skulle 

kunna välja senare. För de visste att jag inte var mogen att välja direkt 

efter nian. Det fattar jag ju nu. Det var smart. Jag vet ju fortfarande 

inte vad jag vill göra, mer än att plugga vidare då… Det var bra av 

dem.” 

Eleverna själva talar också om ökade livs- och arbetsmöjligheter i ett teoretiskt inriktat 

gymnasieprogram. Malin menar att; ”När man går samhälle eller natur kan man nästan 

komma in på allt för man har grunden. Då har man alla möjligheter sen ”och Jenny 

fortsätter med att säga ” Ja, möjligheterna att läsa vidare. Man vill ha grunden”. 

Sammanfattningsvis är ett tydligt svar att föräldrarna väldigt gärna ville att deras barn ska 

få en bra grund att stå på och därmed deras stöd och engagemang till ett teoretiskt 

gymnasieprogram i en skola nära hemmet. Dessa åsikter och värderingar delas även av 

barnen, det vill säga de intervjuade eleverna. 

Föräldrarnas egen utbildningsnivå visar sig vara hög. Samtliga av elevernas föräldrar är 

högutbildade och deras sociala position på arbetsmarknaden attraktiv. De är etablerade 

arbetstagare med många års erfarenhet av fast tjänst och arbetsuppdrag. 

Slutligen så diskuterar eleverna valet grundat på skolans fina rykte. Sara talar om sin 

valsituation och vad det grundats på: 

Exempel 2. 

Sara: Jag ville ha bra lärare, det var det som var så himla svårt med skolorna i staden. För 
man visste liksom ingenting, det visste man liksom inte här heller men jag kände liksom 
att jag visste vilka som hade gått här så det kändes bara säkert liksom, ett säkert kort. 
Intervjuare: Man visste i alla fall vad man skulle få där? 
Sara: Ja, precis. 
 
Här samstämmer alla med ett ”Jaa”, ” Ja sådär kände jag också”. Förutom föräldrarnas 

inflytande i gymnasievalet så var skolans rykte en betydande faktor, förmedlat via syskon 



37 

 

som studerat på skolan, kompisars syskon och grannars barn. Dessa människor med 

information om skolans bra lärare, fina lokaler och sammanhållning bidrog alla till att 

skolan kändes som Sara säger ”…ett säkert kort”.  

Studievägledarnas roll i valet tas inte upp mer än att intervjugrupp nummer två talar om 

att de blivit inkallade för vägledning inför gymnasievalet och hur de upplevt situationen. 

Exempel 3. 

Intervjuare: Var det någon av er som var och pratade med en studievägledare innan? 
Kristina: Man fick ju en lapp och blev inkallad. 
Sara: Jag var nog inte ens hos en studievägledare. 
Sandra: Det tyckte inte jag var bra. 
Intervjuare: Vad var det som inte var bra? 
Sandra: Personen, syon. 
Lisa: Jag kommer inte ens ihåg att jag gick. 
Sandra: … hon är verkligen inte bra och hon kan säga syrliga kommentarer; ’Du kommer 
att få kämpa väldigt, väldigt hårt’, då blir det liksom inte ’bra vägledning’. 
 

4.2  Under gymnasiet 

Här presenteras den andra delen av intervjuerna som handlar om huruvida elevernas 

förväntningar motsvarat de förhoppningar de hade innan de började på Slättskolan. 

Som tidigare kapitel hänvisar till så lyssnade eleverna till Slättskolans fina rykte som 

menar att skolan har engagerade, kompetenta lärare, en trivsam skolmiljö och bra 

sammanhållning. Dessutom diskuteras det valda gymnasieprogrammet som ger dem en 

bred grund att stå på eftersom det är teoretiskt inriktat och med det ökade chanser till 

vidare studier. Vidare framförs även de negativa delarna av att studera i hemkommunen, 

vilka är att man ville in till storstan för bredare valmöjligheter av ämnen ibland annat 

IV-val (Individuellt val) och en ny umgängeskrets för att de inte ville gå med samma folk. 

I denna del av intervjun visar det sig att lärarnas engagemang och kompetens är mer än 

befogad. Elevernas diskussion kring Slättskolans lärare är väldigt livlig och de 

understryker kvaliteten på undervisningen: Elin säger ”Det är bra lärare och så, å de har 

bra kunskaper som gynnar eleverna”, och hon fortsätter med ”Jag kan känna att det är 

bra kvalitet”, Sandra säger ”Det finns jävligt bra lärare” och Jenny säger ”Vi kommer 

framåt, alltså – utvecklas”. De menar att skolans lärare ser till att det främsta målet är att 

hålla bra kvalité på utbildningen med elevens ämnesutveckling i fokus.  
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Eleverna resonerar även kring lärarnas personliga engagemang, det vill säga relationen 

mellan lärare och elev i jämförelse med grundskolan. Här följer några exempel på vad de 

har att säga om Slättskolan; Kristina: ”Jag tycker att kontakten mellan elev och lärare är 

bättre också. Det känns mer som att de är kompis än lärare”, Sandra: ”Om man e ledsen 

så kan man prata”, Malin säger: ”Man känner inte såhär att läraren är där och eleven 

där /pekar åt olika håll/ (egen not.). Man kan ha en konversation med dem” och Elin 

säger ”Jag tror att vi träffar dem mer”. Skillnaden visar sig vara stor och lärarna i 

Slättskolan tål att jämföras med tidigare lärare som de haft i grundskolan. 

Vidare talar eleverna om skolans tema som är Unga vuxna, vilket presenterades för dem 

väldigt tidigt, redan vid uppropet. Här följer ett utdrag från intervju nummer ett: 

Exempel 4. 

Intervjuare: På vilket sätt är det bättre kvalitet? 
Malin … det här att vi räknas som ’Unga vuxna’ också så får vi ansvar och då tar vi 
ansvar också. Så det gör ju mycket. 
Intervjuare: ’Unga vuxna’ är alltså ett tema som skolan har? 
Alla: Ja 
Intervjuare: Hur framfördes den informationen till er? 
Jenny: Det var det de sa från första början. Det kom på uppropet. 
Karin: Fast det kanske de sa innan också…? 
Malin: Man hade hört det här; (skolans slogan, egen not.). Och sen ’Unga vuxna'’. 
Jenny: Jag kommer ihåg det där på uppropsdagen när vi satt där… ’Nu är ni Unga 
vuxna!’ Och så vad det innebär och så, det var ju ganska viktigt. 
Intervjuare: Kändes det som att de menade det? 
Malin: Man kan känna att man inte riktigt förstod vad det var. Det var kanske lite larvigt, 
Herre Gud liksom. Fast nu känner man inte så. Det är väldigt bra.  
 
Då eleverna idag går i tredje gymnasieklass så upplever de en större förståelse i vad det 

innebär att vara Ung vuxen och även en stark tilltro i dess betydelse. För dem betecknar 

detta uttryck ett ansvarstagande med möjlighet till större inflytande, och Kristina säger 

”… man har mer att säga till om” och Karin säger ”Det är lätt att påverka”. 

Ansvarstagandet kopplas ihop med disponeringen av den egna skoltiden; Jenny: ”Att vi 

tar ansvar över vår egen tid. Man får se till att man gör det man ska på den tiden”. 

Samtidigt är eleverna väldigt medvetna om konsekvenserna som följer om skolarbetet 

inte blir gjort. Karin säger ”Fast det kan ju vara en nackdel ibland också, för det här är 

eget ansvar. Så det blir inte gjort, om man inte tar sitt eget ansvar”.  

Att vara Ung vuxen benämner eleverna i intervjuerna med orden respekt, ansvar, 

sammanhållning, relationer, samt en trygg och avslappnad skolmiljö, vilket vidare leder 
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till självinsikten av att Malin säger ”Vissa kanske inte är redo att ta eget ansvar men man 

växer ju ändå med tiden”. Också här ett tecken på elevernas syn på den egna 

självdisciplinen och mognadsprocessen i att vara Ung vuxen.  

Elevernas teoretiska programinriktning motiverades i tidigare intervjufas med att vara en 

bred utbildning och bra grund att stå på inför vidare studier. Ingen av eleverna säger sig 

ångra valet och är nöjda med kursinnehållet. Dock upplever de saknaden av mer 

praktiska ämnen att välja i sina IV-val. Detta diskuteras väldigt mycket och med många 

förslag, som exempelvis makeup, kurser eller trä- och syslöjd. Trots denna brist i skolval 

och den långa diskussion som följer så anser de att detta inte gjort inverkan på deras 

positiva inställning till skolan. Malin menar att ”… det är ju liksom en så jätteliten del av 

allt”. 

I frågan om kompiskretsen som de ju alla ville förnya och som var en av anledningarna 

till att majoriteten av de intervjuade först ville bort från Slättholm så är alla idag eniga om 

att deras förutfattade meningar visat sig vara helt fel grundade. Istället upplever de en ny, 

rik umgängeskrets. Elin säger; ”Alltså, Slättholm är en så liten stad så alla känner alla. 

Alla vet allt om alla säger alla, men jag tänkte att så är det kanske men när jag väl 

började var det inte en enda som jag kände i min nya klass. Jag tycket man lärde känna 

massor av nya människor”. De är väldigt glada över både skolval och programinriktning 

och är extra stolta över Slättskolan. Jenny säger att ”Vi har ju en av Östergötlands finaste 

skolor här…”.  

 

4.3  Efter gymnasiet  

I den här delen av studien vill vi ta reda på hur de tänker om tiden efter gymnasiet. Vill 

man gå vidare till jobb, resor, studier eller är det annat som lockar? Vi ville veta om de 

planerat att bo eller studera nära hemorten eller om de vill längre bort.  

Generellt sett är tiden efter gymnasiet något som känns osäkert för de flesta av 

ungdomarna. Man uttrycker oro, osäkerhet och att framtiden har stor betydelse. 

Samtidigt har man inte bestämt om eller när man ska besluta om framtiden. Flera av 

ungdomarna uttrycker sig kring att de inte (ännu) vet vad de vill studera eller vad de vill 

jobba med i framtiden. Däremot så är det tydligt att de är säkra på att de vill studera på 
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högskolan. Många funderingar går till tidpunkten för dessa studiers början och vad det i 

så fall kan leda till. De diskuterar också mycket tidpunkt och förhållanden för att starta ett 

familjeliv med partner och barn. Många av tjejerna är mycket oroade över ekonomin 

under studietiden och vill absolut inte dra på sig studielån.  

Gällande vad man vill läsa och osäkerheten kring det uttrycker sig några av ungdomarna 

så här: Lisa säger ”Jag har faktiskt inte en aning om vad jag vill läsa. Får se var jag 

hamnar.” Sandra säger ”Jag känner att jag har sån himla panik och jag får panik när jag 

tänker på hur mycket konkurrens det finns i ekonomiarbete. Jag kommer inte få jobb på 

typ 18 år.” Kristina: ”Jag har alltid sagt att jag ska bli lärare men sen känner jag – är det 

verkligen det jag vill eller låter det bara bra?”   

Flera av ungdomarna pratar också om kopplingen mellan valet till gymnasiet och 

möjligheterna att sedan läsa vidare. De tar upp att de vill ha breda möjligheter och att de 

valde ett teoretiskt program just för att de skulle kunna plugga vidare. Det var viktigt att 

man kunde välja många olika högskoleutbildningar från det program man valde.  Jenny 

säger: ”För mig var det jätteviktigt när jag väl valde att jag ville gå på den här skolan att 

jag kunde gå vidare sen.” Osäkerheten är tydlig när de fortsätter diskutera: Malin säger: 

”Man var, eller man är ju, fortfarande osäker. Det känns som man nog kommer vara det 

tills man blir nåt.”  Karin diskuterar vad hon vill läsa sen, när de andra har pratat om 

ekonomiutbildningar. Hon säger: ”Ekonomi tilltalar inte mig. Men kanske lite. Men jag 

vet inte vad jag vill bli. Fast egentligen tänker jag nog plugga vidare på ekonomi 

faktiskt… /skratt/… bara för jag vet att det är en bred grund.” Det är tydligt hur osäkert 

ett ändå reflekterat eventuellt val till högskolan kan vara för ungdomar i gymnasieåldern. 

De uttrycker starkt att man måste göra ett rätt val.  

Tidpunkten för starten av högskolestudier är för majoriteten direkt efter gymnasiet. Flera 

ungdomar uttrycker att de inte vill dröja med studierna, eftersom det är något som de 

upplever att de måste beta av innan de kan börja det riktiga livet som innebär nytt boende, 

familjebildning och ordnad ekonomi. Malin uttrycker: ” Fast jag tänker att om jag gör 

det direkt så har jag det gjort. Det kan bli svårt att komma in i pluggaspåret igen.” Karin 

tar upp aspekten med livet sen: ”Fast jag vill nog inte dröja på det. För sen när man 

börjar komma upp i ålder, om utbildningen är 4-5 år liksom, man vill ju ha hus och 

familj…”. Malin tar upp samma sak:  
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”Man vill ju kunna få ett ordentligt jobb där man känner att nu är jag utbildad, nu känns 

det bra att börja det riktiga livet liksom. Med familj. Starta sitt eget liv.  Det känns som att 

livet börjar efter högskolan.”  

Här uttrycker de övriga sitt samtycke och det är tydligt att dessa ungdomar ser det som en 

nödvändig del att studera vidare, och att det dessutom ligger en viss tidspress i att göra 

det. De uttrycker också starkt att studietiden är ett övergångstillstånd, och att det inte 

riktigt räknas till det ”riktiga livet” som Malin säger.   

Tidpunkten har också att göra med hur de tänker kring familjebildning. I princip alla 

tjejer tar upp frågan om att de vill ha familj, gärna hus och ordnad ekonomi. De ser 

studierna som en förutsättning för att kunna komma dit. Om att plugga vidare säger Elin:  

”… Rätt snabbt. Och om man väljer att plugga nåt så kan man ju alltid välja något annat 

senare. Så man inte bara skaffat familj utan att ha pluggat. Jag vill ha utbildningen klar 

snabbt så jag kan få barn sen. /Skratt/. ” 

I det uttalandet stämmer övriga i gruppen in och nickar. Det är tydligt att fokus inte ligger 

på studierna i sig, utan vad man ska göra efter studierna.  De reflekterar också kring hur 

det skulle vara att få familj direkt efter skolan: Jenny säger ”Det känns liksom inte som 

jag kunde flytta hemifrån och skaffa bil och hus å så. Det känns inte som jag skulle kunna 

börja vara vuxen riktigt än faktiskt. Man vill göra klart det andra först.”  Sandra säger: ” 

Jag vill vara färdigutbildad när jag e 40 i alla fall. Jag vill ha trygghet innan jag skaffar 

familj. Jag vill ha ett jobb som jag trivs med. ” Hon får medhåll av Sara som flikar in med: 

”Stabilt.” Kristina fortsätter resonemanget och säger att ”när man har utbildning så 

skulle jag känna mig tryggare sen kanske jag inte hinner jobba innan det men jag vet att 

jag har utbildningen att falla tillbaka på.” Det framkommer alltså både i helheten och 

enskilda ungdomars uttalanden att familjelivet är centralt.   

Frågan om resor kommer ofta upp i olika studier kring ungdomar och framtiden, och i 

huvudsak har de tjejer vi har träffar också funderingar på att resa. Dock uttrycker de att 

det skulle vara trevligt, men att det inte känns helt nödvändigt. Några vill vänta med 

resor. Malin: ”Jag känner också att man nog inte kommer få några jobb eller om man gör 

så. Om man bara har gymnasieutbildning. Man MÅSTE ju plugga vidare. Det vet man ju. 

I alla fall om man inte vill ha ett trist jobb. Då känns det som att – varför dröja då. 

Onödigt. Så jag kommer nog inte resa. Fast det skulle vara kul. Men onödigt.” Jenny 
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fyller i: ” Jag gör hellre klart det där först. Pluggar, får ett jobb och SEN kan jag ut och 

resa. Man har nog mer pengar då också.” Malin uttrycker att hon nog skulle vilja åka ut 

och resa, men hon är orolig att hon inte skulle komma tillbaka till studierna, utan bli 

distraherad istället. Jenny funderar över resor som ett alternativ till studier direkt, men då 

som ett sätt att komma underfund med vad hon egentligen vill göra och läsa senare.  

Malin uttalar: ”det är klart att man vill resa. Det vill väl de flesta, men det kan man nog 

lättare göra sen. Så man inte behöver tänka på att man har plugget kvar sen” är ett 

typiskt uttalande.  

Var ungdomarna vill plugga någonstans är också ett ämne som engagerar. Den 

övervägande majoriteten diskuterar Linköpings universitet som det enda universitet som 

är nära nog för dem. Endast två personer kan tänka sig att plugga där en specifik 

utbildning finns. Närheten uttrycks som en viktig faktor. Karin säger snabbt: ”Som längst 

Linköping.” Kristina: ”Jag vill plugga nära”, fylls i av Sandra ”därför e det bra att 

Linköping finns, att vi har möjligheten att plugga där om vi vill.” Lisa fyller i: ”Jag 

känner att man har vänner o släkt här, att man vill vara nära.” En utmärkande 

kommentar hos en av tjejerna som kan tänka sig att plugga där utbildningen finns säger 

Sara så här: ”Det kan vara kul att byta miljö, jag vet ju att Slättholm alltid finns kvar.” Så 

trots att hon vill bort diskuterar hon att komma tillbaka. Flera uttalar sig om att det känns 

onödigt att åka längre än till närmaste universitet (Linköping).  

Familjen kommer också in som faktor i valet, Jenny säger: ”Jag tänkte så förr, att jag 

ville åka någon annanstans. Men situationen förändras. Jag vill inte åka längre än till 

Linköping. För jag har ju familj och pojkvän här. Vänner, allt sånt. Det ska gå lätt att åka 

hem.” Elin säger i motsats till övriga: ”Jag vill nog kanske åka någon annanstans. Det 

lockar mig lite. Hitta på något.” Flera pratar om att man nog vill bo i Slättholm i 

framtiden. Sara säger ”Det är så skönt att alla hälsar på varandra. Jag tycker att det är 

en jättemysig stad.” Sandra fyller i: ”Ja, det känns som hemma.” Kristina kommenterar: 

”Jag vill vara nära Slättholm, kanske att man flyttar i väg ett tag och sen tillbaka.” 

Ekonomi är något som flera ungdomar diskuterar passionerat. Det uttrycks som mycket 

viktigt. Framförallt fokuserar de på att inte behöva ta studielån.  

 

Exempel 5. 
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Intervjuaren: Var vill ni plugga om ni pluggar vidare? 
Malin: Jag har inga pengar att flytta till Stockholm för eller så!!! Jag vill inte ha lån hela 
mitt liv för att jag ska bo där. 
Karin: Jag känner att jag vill bo hemma så länge som möjligt. Så jag slipper ta lån. Det 
skulle jag helst göra. 
Jenny: Även om man inte känner att det alltid är så kul att bo hemma kanske, är det ju 
ändå något man tjänar på sen. När man ska ha egen familj. Mina föräldrar säger att jag får 
bo hemma om jag pluggar. 
Malin: Mina med. Så jag slipper ta massa lån. Det är viktigt. 
Elin: Jag VILL inte bo hemma. Jag skulle egentligen mycket väl kunna flytta hemifrån 
när jag pluggar. Men jag vet inte om jag klarar av att ha värsta lånet så…  
Intervjuaren: Är lånet den största anledningen till att eventuellt bo kvar hemma under 
studietiden? 
Karin: Ja 
 

Elin går mot strömmen och uttrycker att det ju också finns studiebidrag och att allt inte är 

lån. Hon fortsätter med ”Jag kan tänka mig att leva fattigt ett tag alltså.” Hon får 

mothugg av Malin, men står fast vid sin åsikt.  Elin som har pojkvän i den större staden 

säger att det spelar roll att han har lägenhet, jobb och bor i den större staden.  Hon menar 

att hon kan bo där medan hon pluggar och säger: ”Jag har så jag klarar mig. Inte så fett 

men ändå. Jag vill liksom kunna bilda familj snart och säga att jag har klarat det. Att jag 

pluggade och levde snålt. Jag vill inte ha ekonomiska problem. Men jag tror att om man 

lever fattigt först och pluggar så får man bra lön sen. Bättre än om man inte skulle göra 

det. Då har man råd att betala lånet sen.” Men övriga fortsätter diskutera skulder. Malin: 

”Jag vill inte börja livet med en stor skuld.” Elin kan tänka sig att låna uttrycker att fler 

akademiker har lån och de verkar klara sig ändå.  

 

5. Diskussion 

Inför gymnasievalet upplevde ungdomarna i vår studie en negativ inställning till 

Slättskolan. De motiverade det med att vilja komma bort från småstaden, ha fler 

inriktningar att välja mellan och få en bredare umgängeskrets. Ungdomarna hade hört 

bland bekanta att det skulle ge mer status att gå i en skola i staden, jämfört med skolan i 

Slättholm, där samma ansikten skulle mötas varje dag. 

Vår studie visar att skolors marknadsföringsstrategier i form av gymnasiemässor och 

temaveckor inte gör intryck på och influerar eleverna nämnvärt inför sina gymnasieval. 

Många skolor och program marknadsför sig på liknande sätt, och ungdomarna möts av 
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mycket reklam och information. Denna information visar sig inte ha verkan på valet 

eftersom eleverna ser informationen som partisk och bara den som skolorna själva väljer 

att framföra. Enligt Alfredsson så kräver den psykosociala påverkan att skolan ska locka 

med arbetsform, innehåll och organisation. Det ska göras på ett sätt så att eleven upplever 

att dennes studiegång kommer att präglas av tillräckliga resurser, kunniga lärare och egen 

framgång. Den typen av information tycker eleverna det är svårt att få tillgång till på 

exempelvis gymnasiemässor och studiebesök. Dessutom är urvalet av program, 

kommunala skolor och friskolor så stort att det är svårt att överblicka. Den psykosociala 

påverkan berör även självkännedomen kring vad som är för- och nackdelar i ett val.72 På 

grund av att eleverna inte kunnat dra nytta av skolans egen information som ges 

exempelvis vid öppet hus och gymnasiemässor så anser de inte heller att de kan grunda 

valet på den informationen.  

Lundqvist, Ahlgens och Lovéns studie visar att studievägledningen i grundskolan inför 

elevers gymnasieval är misslyckad. De menar att verksamheten inte följer den 

samhällsutveckling som idag innebär fler valmöjligheter i skolval och ökade 

arbetslivsalternativ i en ständigt föränderlig arbetsmarknad. Vår undersökning bekräftar 

detta i viss mån, då det visar sig att eleverna uppfattar studievägledningen som negativ. 

De upplever sig vara en i mängden. Studievägledningen har inte heller motiverat dem till 

vidare studier, snarare tvärtom. En alternativ förklaring kan vara att det idag läggs 

mycket fokus på att engagera eleverna i att finna sig själva. Att det finns en vilja att skapa 

ungdomar med starkare självkännedom vilket präglar vägledarnas arbets- och 

förhållningssätt. Det har samtidigt gjort eleverna mer osäkra i sina val.73  

Slättskolan som har som tema att behandla sina elever som Unga vuxna. För eleverna i 

vår studie innebär det eget ansvar, självständighet och vilja. Att ansvara över sin egen 

skolgång och framtidsplaner. Idén bakom skolans teori att förmedla ett ansvar till 

eleverna är att möta alla elever på samma nivå. Alla elever ska få värdefull erfarenhet av 

förhållningssättet och slutligen behandla även varandra som unga vuxna.74 Det är för oss 

intressant att ta del av perspektivet, speciellt då eleverna i studien håller med om att de är 

Unga vuxna. De känner att lärarna ger dem eget ansvar. Blir inte skolarbetet gjort så 

ligger ansvaret hos eleven själv, och inte någon annan. I årskurs nio är man långt ifrån 

                                                           
72 Alfredsson, 2000: 9-17. 
73 Jonsson1999: 60-61 
74 Slättskolans hemsida 
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vuxen. Därför är det synd att detta förhållningssätt inte, enligt eleverna, verkar delas av 

studievägledningen i grundskolan.  

De upplever inte stöd i valet och i att ta eget ansvar. Det blir för stort och de vänder sig till 

andra för att få vägledning. Det blir då faktorer som rykte, geografi och signifikanta andra 

som spelar roll i valet mest. Många av elevernas olika möjligheter till utbildning berörs 

knappt av studievägledningen. På grund av detta så införlivas åter en tradition som vi 

trodde var länge förlorad, nämligen föräldrarnas starka insikt och inverkan i 

gymnasievalet. Här visar det sig att föräldrarnas synpunkter till barnens val av både skola 

och inriktning varit stor.  

Vår studie visar att elevernas föräldrar själva har akademisk bakgrund och motiverar sina 

barn till att välja en teoretisk utbildning för att sedan ha fler valmöjligheter. Föräldrarna 

har uttryckt till sina barn att de är medvetna om att en utbildning med teoretisk inriktning 

ger större möjlighet till vidare studier och därmed en vidgad chans till arbetsmöjligheter. 

Detta ger effekt då eleverna ska välja program. De tycker själva att det låter väldigt 

bestämmande, och väljer därför att tona ner åsikterna genom att säga saker som att ”de 

tvingade inte mig”, eller ”Jag fick välja själv”. Vår tolkning är att föräldrarnas inverkan 

visat sig vara stor. De intervjuade bekräftar detta många gånger. I en situation beskriver 

en av tjejerna att en förälder som fick henne att välja ett helt annat program än det hon 

tänkt från början. Hon var dock nöjd med förälderns val när hon ser tillbaka på valet. 

Eleverna är medvetna om föräldrarnas inflytande. De är tacksamma för den, eftersom de 

anser att föräldrarna lett in dem på rätt spår och räddat dem ifrån att göra ett dåligt val. 

Tacksamheten grundar sig även i att de trivs med både skolval och inriktning idag. Det 

grundar sig även i att de ser att de har ganska goda möjligheter till fortsatta studier vid 

högskolan efter att ha gått ett teoretiskt program.  

Att vara Ung vuxen betyder för eleverna att ansvara över sin egen tid, känna 

självständighet och ha en egen vilja. Idag menar de att de känner sig som dessa vuxna 

människor, men inser att det är en utvecklingsprocess. I grundskolan upplevde de alla att 

gymnasievalet ”… kändes livsavgörande”. En elev menade att man är för ung för att göra 

det valet i nian. Majoriteten av de övriga höll med och tycker att det fanns för mycket att 

välja mellan och därför blev valet ännu svårare. Det som framkommer är att eleverna inte 

kände sig redo att göra ett så stort val i nian. De uttrycker att de hade känslan av att det var 



46 

 

ett livsavgörande val. De har ändå den självkännedom som Alfredsson talar om, och 

förmågan att kunna väga upp för- och nackdelarna i ett val.  

Eleverna brottas med svåra val innan, under och efter sin gymnasietid men lyckas ändå 

göra val. Många saker inverkar i valen, bland annat föräldrarna hjälper och vägleder 

ungdomarna till informerade val. I denna process och i Slättskolan så har känslan av 

ansvarstagande förstärkts, vilket upplevs som positivt. Dock betonar de att man 

egentligen är för ung för att göra gymnasievalet i nian. Det bekräftas i studier som också 

säger att elever i årskurs nio saknar den självkännedom som krävs för att göra ett 

medvetet skolval.75 I det skedet behöver eleverna ett verkligt engagemang från skolans 

personal (främst studievägledarna) för att kunna göra ett någorlunda medvetet skolval.  

Det valet skulle då kunna bli ett val som inte enbart grundar sig på yttre faktorer som 

geografi eller familjens åsikter. Föräldrarnas inflytande är troligen större än vad den 

skulle vara om valet hade diskuterats, på ett för ungdomarna relevant sätt,  med 

studievägledare i grundskolan.  

I perspektivet av det sociala kontraktet blir det tydligt att ungdomarna i vår studie också 

anammat det som det sociala kontraktet står för. De tar ansvar för sitt eget handlande, och 

de vill bli oberoende och mer ansvarstagande vuxna. Framförallt syns detta i 

diskussionen om framtida ekonomi, arbetsmarknad och boende. Ungdomarna vill finna 

sin plats i samhället. De vill ha en ordnad situation innan de går vidare till 

familjebildning. Ungdomarna diskuterar innebörden av att bli vuxen i termer av att göra 

ansvarsfulla val gällande studier, arbete och framtid. De har alltså internaliserat de 

värderingar som det sociala kontraktet tar upp. Troligen kan det knytas till att skolan har 

temat Unga vuxna, och verkligen arbetar med att stärka ungdomarna till egna kloka och 

genomtänkta val. 

Vår studie visar, i motsats till andra studier, till exempel Bäckman & Jensen, Mattson 

Ottosson, att vänners inverkan på skolval och programinriktning inte tas med som en 

speciellt viktig faktor när eleverna väljer gymnasieutbildning. Det är snarare ryktet om 

skolan som dem fick framfört av bland annat föräldrar, syskon, vänners syskon och 

grannars barn. Våra undersökningsgrupper talar om att de ville bort från hemkommunen 

och ut till storstadens skolor för att möta nya ansikten. De ville skapa nytt kamratskap, 

men också för att skolorna i den större staden upplevdes ge mer status. De uttrycker att de 
                                                           
75 Ahlgren, 1999: 96 
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hörde att de som blev kvar i Slättholm var ”töntar”.  Det slutgiltiga valet föll dock på 

skolan i hemkommunen och motiveras framförallt med närheten till skolan och dess fina 

rykte om bra lärare, fina lokaler och sammanhållning.  

Eleverna lägger också familjernas inflytande som en faktor i valet. Här framkommer det 

att det finns en yttre influens som bidragit till valet i form av geografi och rykte. Eleverna 

kände att de lika gärna kunde välja Slättskolan eftersom den önskade inriktningen fanns 

där och det var nära hem. Ahlgrens studie visar att dessa ”signifikanta andra”76 gör 

intryck på människans självbild och utveckling och är de som främst har en effekt på 

gymnasievalet. Så visar även vår studie. En skillnad är dock att eleverna hellre mottog 

information från värderade andra såsom vänner och familj, än de respekterade andra 

som är människor som vi kunskapsmässigt litar på, exempelvis studievägledare och 

lärare. Eleverna upplever inte att grundskolans personal har lyckats i att vägleda dem. 

Vår studie visar att ungdomarna har en mycket stark koppling till sin hemort. Några 

uttrycker att de gärna hade studerat i den större staden, men återkommer ofta till hur bra 

det ändå är att gå hemma i Slättholm. Till skillnad från det som ungdomarna uppfattar 

som andras åsikter, att man måste bort från Slättholm för att lära känna nytt folk, så 

tycker inte dessa tjejer att det är nödvändigt. De har träffat nya bekantskaper och de trivs. 

Många tycker det är bekvämt att ha skolan nära.  

Precis som i Lotta Svenssons studie kan vi se att ungdomarna framhåller att de själva haft 

valet att studera och/eller flytta till den större staden, men att de inte har gjort det valet. 

Till skillnad från Svensson studie av Söderhamn så vill dessa unga tjejer på 

studieförberedande program inte i någon större utsträckning resa efter skolan och se sig 

om i andra geografiska trakter. De uttrycker istället mycket starkt att närheten hem till 

familj och vänner är mycket viktigt. De kan inte tänka sig att i framtiden studera längre 

bort än närmaste universitet.  

Dessa ungdomar är att betrakta som medelklassungdomar, och enligt Svenssons studie är 

det också de som i störst utsträckning faktiskt bor kvar på hemorten. De bor kvar hemma 

när de studerar, och uttrycker inte någon stark önskan om att flytta, inte ens under 

högskoletiden. Istället vill många i vår studie bo kvar hemma och här stämmer flickornas 

åsikter med de som Svensson finner ur arbetarklassungdomarnas åsikter om att vilja 

                                                           
76 Ahlgren, 1999: 96 
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bosätta sig i hemkommunen i framtiden. Där är trygghet och närhet till släkt och familj 

det viktiga. Flickorna i vår studie betonar att de vill ha nära hem och att de vill ha 

kopplingen till orten kvar. De känner sig trygga där och har inga större ambitioner att ta 

sig därifrån, allra helst inte när de själva ska skaffa familj.  

Ungdomarna i vår studie talar också mycket om ekonomi och arbetsmarknad. De är helt 

inställda på att studera vidare för att få ett bra jobb och tjäna tillräckligt med pengar. De 

flesta är mycket negativa till studielån. Eftersom nästan 40 procent av ungdomarna i 

Östergötland innan 24 års ålder har börjat högskolestudier, så är dessa ungdomar inte 

unika i sina framtidsplaner. Det är troligt att ungdomarna har blivit influerade av sin 

omgivning och av mediedebatten om arbetslöshet och ekonomisk kris. Precis som 

Ungdomsstyrelsen säger så är just utbildning, boende och ekonomi mycket viktiga 

faktorer som inverkar på ungas chanser i livet, och detta verkar dessa tjejer också hålla 

med om.  

De talar också om att föräldrarna gärna kan tänka sig att de bor kvar hemma, och tjejerna 

själva ser det som en förmån och nästan något nödvändigt. Det stämmer väl överens med 

statistiken som Ungdomsstyrelsen gjort, där fler ungdomar längre i livet också får 

ekonomiskt stöd från närstående. Tjejerna bekräftar också bilden som Wetterberg ger, 

nämligen att åldern när man flyttar hemifrån och klarar sig själv ökar hela tiden. De flesta 

av ungdomarna i vår studie vill också gärna bo kvar hemma länge. De uttrycker sig i 

termer av att de inte är mogna att bo själva, och att de gärna vill ha en ekonomisk fördel 

när de senare bildar familj. De bekräftar Lindhs iakttagelser om att det kostar mer att leva 

och bilda familj nu än förr. De vill inte gå in i familjelivet med skulder och de vill helst 

beta av högskolestudier snabbt så de kan få ett bra jobb.  

Lindh säger också att unga väntar med att skaffa familj, eftersom ekonomin under 

studietiden, eller om man inte väljer att studera, blir så dålig att man riskerar att hamna i 

ett sämre läge som nybliven familj. Tjejerna uttrycker dock inte att de vill vänta med 

familj för att bli förälder senare. De vill snarare vara klara med studierna så snabbt det 

bara går för att kunna börja ”det riktiga livet”, det vill säga familjelivet. Alltså kan man 

fråga sig om vi har ett, ur befolkningstillväxtens synvinkel, optimalt sätt att organisera 

ekonomi och högre studier. Stanfors menar att det verkar som att barnafödande och 

studier inte är speciellt kompatibla, vilket också tjejerna tydligt uttrycker. Lika viktigt är 

det för tjejerna att få bra jobb för att säkra den framtida familjens ekonomiska situation. 
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De studier vi tagit upp kring familjebildning och studier är kvantitativa studier, men här 

visar vår studie, gjort med kvalitativ metod att högre utbildning tydligt uttrycks som 

något som ska betas av snabbt och som är en parentes i livet.  

Det är tydligt att valen för ungdomar är svåra. De upplever valet till gymnasiet som 

livsavgörande. Valet av program är också viktigt, då det upplevs som en dörröppnare för 

vidare studier eller ett gott arbete. Att vara ung vuxen är att ta svåra beslut. Ungdomarna 

uppskattar det dock, men menar att det kan vara jobbigt och ansträngande. Efter 

gymnasiet vill alla studera vidare, trots att de känner en osäkerhet inför studieinriktning. 

Ungdomarna ska förhålla sig till vänner, föräldrar, geografi och marknadsföring. De 

reflekterar klokt och tar till sig olika valmöjligheter, men gör ändå ett eget informerat val. 

Det finns alltså många svåra val som har verkan på ungdomar idag. Det bör vi som lärare 

vara mycket medvetna om i våra möten med ungdomarna i framtiden.  

 

 

5.1 Avslutande kommentarer 

Vi tycker att arbetet varit mycket intressant. Det har givit oss mycket att fundera över och 

ta med in i vårt framtida yrkesliv. Vi anser att vi har fått en djupare förståelse för hur det 

är att vara ung idag. Vi förvånades lite över elevernas svar under delen som handlar om 

tiden i gymnasiet. Vi fick delvis andra svar än vi hade förväntat oss. Det är också givetvis 

bra, eftersom det visar att man med en metod av vårt slag behöver ompröva sina 

tolkningar av materialet allt eftersom det växer fram. Vi hade förväntat oss att 

ungdomarna skulle ha svarat med kopplingar till det gymnasieval de hade gjort. Istället 

lyfte de, oberoende av varandra i de två grupperna, frågan om hur de betraktas som Unga 

vuxna på skolan. Det gav oss nya infallsvinklar, men gjorde också att vi inte på samma 

sätt kunde dra en röd tråd mellan valsituationen före, under och efter gymnasiet som vi 

hade trott att vi skulle kunna göra. Trots det blev materialet intressant och vi fick 

verkligen en prövning i vad det innebär att använda fokusgrupper och kvalitativa, 

reflexiva intervjuer som metod. För om vi inte hade lyssnat på ungdomarna, utan velat 

hålla fast vid vår linje om valens verkan även under gymnasietiden, hade vi förmodligen 

varit sämre forskare så till vida att vi bara hade letat efter det vi ville finna. Detta öppnade 

våra ögon. 



50 

 

Vi ser att det finns många uppslag till vidare studier utifrån det material vi har presenterat 

i den här studien. Vi föreslår bland annat att man kan titta närmare på hur man kan 

marknadsföra en skola eller utbildning om det ändå är mycket geografi, föräldrar och 

annat som spelar större roll än annonser, öppet hus eller studievägledning innan valet 

som ungdomar gör? Hur får man på ett klokt sätt med de viktiga faktorer som 

ungdomarna egentligen verkar efterfråga? 

En annan intressant aspekt är också ur ett lärarperspektiv. Vi ser att det kan vara 

intressant för fler lärare och skolor att titta vidare på hur man på Slättskolan arbetar med 

begreppet Unga, och hur kan det eventuellt utvecklas. 

Eftersom ungdomarna i vår studie pratade mycket om ekonomi och boende i framtiden så 

kan ett intressant forskningsområde vara att undersöka vidare unga människors tankar 

kring studieekonomi och boende efter gymnasiet. Hur påverkar samhällsekonomin och 

samhällsdebatten kring ekonomi och boende ungdomars framtidsplaner? 
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7. Bilagor: 

7.1 Bilaga 1  

Intervjuguide -Före gymnasievalet 

1. På vilket/vilka sätt fick ni information om vilka val ni kunde göra till  
 gymnasiet? 
2. Hur tänkte ni när ni skulle välja gymnasieprogram?  
3. Var det någonting som speciellt inspirerade ert val till gymnasiet? 
4. Diskuterade ni gymnasievalet hemma? 

 
Till samtliga frågor hade vi möjlighet att ställa följdfrågor. Vi ville i första hand försöka 
att inte ta över samtalet, utan och använde oss av frågor som: 

- Hur tänkte du då? 
- Vad hände då? 
- Varför? 
- Berätta mer! 

Vi ställde också direkta följdfrågor och förtydligande frågor beroende på elevernas egna 
svar och diskussioner. Vi ville gärna få fler i gruppen att uttrycka sina åsikter i samma 
fråga, så därför använde vi oss av frågor som: 

- Har ni övriga varit med om något liknande? 
- Hur var det för er andra? 
- Har någon av er andra någon annan åsikt? 
-  

Under gymnasietiden 

1. Hur motsvarar det program ni går på nu era förväntningar? 
Även här användes följdfrågor liknande de i tema ett ställas, som: 
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- På vilket sätt gör de/gör de inte det? 
- Vad saknas? 
- Vad var speciellt bra?  

Efter gymnasiet 

Detta tema behandlade ungdomarnas syn på sin framtid i förhållande till valet till 
gymnasiet. Vi ville veta om och i så fall vilka planer de hade, och om det har någon 
koppling till det val de gjorde till gymnasiet. Därför ställde vi huvudfrågan: 

1. Hur ser era framtidsplaner ut?  
Här använde vi följdfrågor som t ex: 

- Vilket/vilka yrken siktar ni mot? 
- Vill du studera vidare? Vad? Varför? 
- Hur vill du att livet ska se ut efter gymnasiet? 
- Har detta val något att göra med det val du gjorde till gymnasiet.  

Vi avrundade med att ställa öppna frågor kring om de vill lägga till något, ändra något 
tidigare uttalande och så vidare. 

7.2 Bilaga 2  

– Brev till elever som läraren delade ut: Till dig som är intresserad av att delta i en 
forskningsstudie om gymnasieungdomars tankar 

Vi är två studerande på lärarprogrammet på Linköpings Universitet, och vi heter Viktoria 
Izgi och Sofia Karsinger. Just nu ska vi skriva vårt examensarbete, vilket är en uppsats 
där vi vetenskapligt redovisar ett forskningsområde som vi valt själva.  

Vi vill veta mer om hur gymnasieelever tänker kring valet av skola, program och 
utbildning. Vi vill också veta hur tiden i gymnasiet är, och vilka framtidsplaner som ni 
elever har. Vi tror att det kan hjälpa oss att bli bättre lärare när vi är klara med vår 
lärarutbildning, och därför hoppas vi att ni kan tänka er att delta i vår studie. 

Undersökningen kommer att bestå i att vi gör två gruppintervjuer med 4-5 deltagare per 
grupp under två eftermiddagar i vecka 42, tisdag och torsdag under er mentorstid. 
Intervjun tar mellan 90 minuter och 1 timme och 45 minuter. Vi kommer att låna 
klassrum 202 och 204 för att hålla intervjun. Era lärare har godkänt att ni deltar i studien, 
och ni får vara frånvarande från mentorstiden om ni deltar i intervjun.  

Det är bra om du hittar 3-4 personer som kan tänka sig att vara i en intervjugrupp med 
dig, och som du känner dig bekväm att prata inför om dina tankar och känslor kring 
gymnasieval och framtiden.  

Ditt deltagande är helt och hållet frivilligt, och du behöver inte svara på frågor som du 
inte är bekväm med att svara på. Vi kommer att behandla all information anonymt, d.v.s. 
ditt namn, skolans namn eller stadens namn kommer att vara hemliga för dem som läser 
vår rapport. Vi kommer heller inte berätta för någon vad ni har sagt så att det går att spåra 
till er. Tänk dock på att övriga deltagare i din grupp också måste respektera att hålla 
diskussionen hemlig efter intervjun. Också av den anledningen är det viktigt att du är med 
i en grupp du känner dig bekväm med och att den består av personer du litar på.  
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Vi kommer att spela in intervjun på kassettbandspelare för att kunna skriva ner era svar 
på papper efteråt. Banden kommer att spelas över så fort vi har kunnat anteckna era svar. 
Vi lovar att banden inte kommer att kunna avlyssnas av andra personer än oss två.  

Din lärare har fått information om studien och det är via din lärare du och din grupp 
anmäler intresse för studien. Efter att vi har fått namn och kontaktuppgifter till er så 
återkommer vi till er och berättar vilken av tiderna som är aktuell för er del. Vi kan inte 
garantera att alla grupper som anmäler sig kommer att kunna bli intervjuade. Vi kontaktar 
dock alla grupper så att ni får svar.  

När arbetet är klart kommer det att finnas tillgängligt elektroniskt på Linköpings 
Universitets hemsida www.liu.se via Universitetsbiblioteket.  

Om du har frågor innan intervjun, eller efter intervjun vill ändra något svar, förtydliga 
något eller komma med synpunkter kan du göra det till oss direkt:  

Viktoria: mailadress, mobilnummer, eller Sofia: mailadress, mobilnummer. (Mailadresser och 
mobilnummer  är inte utskrivet i uppsatsen av integritetsskäl. Fanns dock med i brevet.) 

Tack på förhand! /Viktoria och Sofia  

7.3 Bilaga 3  

Fiktiva namn 

Intervju ett genomfördes vecka 42, 19 oktober, 2010 

Här har vi valt fiktiva namn: 

1. Karin 

2. Malin 

3. Jenny 

4. Elin 

 

Intervju två genomfördes vecka 42, 21 oktober, 2010 

Här har vi valt fiktiva namn: 

1. Sara 

2. Lisa 

3. Sandra 

4. Kristina 

 
 
 


