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Ett välgrundat val? Möjligheter och kval

  - en studie om ungas valprocesser utifrån sociokulturella faktorer

Sammanfattning

Syftet med denna studie har varit att studera den valprocess elever går igenom inför gymnasievalet 

samt att se vilka mönster som går att urskilja utifrån faktorerna kön, klass och geografisk ort. För 

detta studerades vilka verktyg och strategier elever i årskurs 9 använt sig av och hur de använt sig av

skolans insatser och andra aktörer för att få stöd. För datainsamlingen har metodkombination 

använts där en enkät med 92 elever två olika skolor och orter kompletterats med intervjuer av de två

studie- och yrkesvägledarna på skolorna. Resultatet visade på mönster både utifrån kön, klass och 

geografisk ort. Tjejernas valprocesser sträckte sig över längre tid och antalet verktyg som användes 

var fler än för killarna. Många av eleverna tog aldrig yrkesförberedande gymnasieprogram i åtanke 

under valprocessen och ju lägre utbildningsnivå föräldrarna hade desto mer könsstereotypiska var de

alternativ eleverna övervägde. Eleverna tyckte inte att de påverkades så mycket av andra men på 

båda orterna framkom det att skolors och programs rykten och image var centrala i den sortering 

eleverna gjorde. Skolans insatser fyllde en viktig funktion för många men även föräldrar och vänner 

användes när eleverna sökte information eller stöd.

Nyckelord: studie- och yrkesvägledning, social bakgrund, gymnasieval, kön, valkompetens



Innehållsförteckning
1. Inledning...........................................................................................................................................4

1.1 Inledning....................................................................................................................................4
1.2 Syfte och frågeställning.............................................................................................................4
1.3 Avgränsningar............................................................................................................................5

2. Bakgrund..........................................................................................................................................5
2.1 Begrepp......................................................................................................................................5
2. 2 Tidigare forskning.....................................................................................................................5

2.2.1 Tre typer av valprocesser....................................................................................................6
2.2.2 Självsortering.....................................................................................................................6
2.2.3 Elevernas perspektiv på alternativen..................................................................................7

2.3 Teorier........................................................................................................................................8
2.3.1 Careershipteorin.................................................................................................................8
2.3.2 Circumscription and Compromise.....................................................................................8

3. Metod................................................................................................................................................8
3.1 Undersökningsstrategi................................................................................................................8
3.2 Urval..........................................................................................................................................9
3.3 Utformning av enkät och intervjuguide...................................................................................10
3.4 Undersökningspersoner och genomförande.............................................................................11

3.4.1 Undersökningspersoner....................................................................................................11
3.4.2 Genomförande..................................................................................................................11

3.5 Litteraturkritik och tillförlitlighet............................................................................................12
3.6 Etiska överväganden................................................................................................................12
3.7 Bearbetning och analys av resultatdata....................................................................................13

4. Resultat...........................................................................................................................................13
4.1 Elevernas sociala bakgrund......................................................................................................13
4.2 Valet som en process................................................................................................................14

4.2.1 Början och avslut..............................................................................................................14
4.2.2 Välja skola eller program?...............................................................................................16
4.2.3 Begränsade perspektiv eller många alternativ..................................................................17

4.3 Skolans insatser........................................................................................................................19
4.4 Elevernas verktyg.....................................................................................................................20
4.5 Målet med gymnasiet...............................................................................................................22

5. Analys och sammanfattande slutsatser...........................................................................................23
5.1 Valprocesser och mönster.........................................................................................................23
5.2 Skolans insatser och andra verktyg..........................................................................................25
5.3 Lunds valprocesser...................................................................................................................26

6. Avslutande diskussion ....................................................................................................................27
6.1 Viktiga upptäckter....................................................................................................................27
6.2 Personlig reflektion..................................................................................................................27
6.3 Metoddiskussion......................................................................................................................28
6.4 Framtida forskning...................................................................................................................28

7. Referenser.......................................................................................................................................30
8. Bilagor............................................................................................................................................32

8.1 Bilaga 1. Enkät.........................................................................................................................32
8.2 Bilaga 2. Intervjuguide.............................................................................................................34

3



1. Inledning

1.1 Inledning

Vem som helst kan göra ett val. Att göra ett välgrundat val är däremot inte lika okomplicerat. Under 
många år har ungdomars felval, avbrott och byte av program i gymnasieskolan diskuterats i media1,2.
Att göra "rätt" val är inte bara en fråga för individen eller näringslivet längre utan en samhällsfråga 
då dessa avhopp, omval och ofullständiga betyg beräknas kosta 260 miljarder kronor per årskull 
enligt Stridsmans artikel. Dessa avhopp bortförklaras ibland på skoltrötta ungdomar och bristande 
undervisning men samtidigt visar Lärarnas Riksförbunds studie3 att elever som gått på en 
grundskola med låg studie- och yrkesvägledartäthet löper 20 procent högre risk att göra avbrott i 
gymnasiestudierna. Om studie- och yrkesvägledning verkligen kan förebygga dessa avbrott tänker 
jag att grundproblemet måste ligga på ett djupare plan än att ungdomars studiemotivation och 
skolans undervisning är för dålig. Jag frågar mig själv hur det kommer sig att det idag ligger ett så 
stort fokus på vilka val vi gör, och inte på processen som lett oss till valet? Om ungdomar gör felval
i en så stor utsträckning borde väl den intressanta frågan vara hur eleverna har kommit fram till sitt 
val snarare än vilket val som egentligen "vore rätt"? Sandell4 menar att dagens mer 
individualiserade samhälle har gett ökad frihet, "men innebär problem för dem som mer relaterar sig
till traditionella kollektiv baserade på familj eller yrken, eller för dem som inte har tillgång till de 
verktyg som behövs för att hantera de många valen och den fria marknaden". Ungdomar har svårt 
att hantera de olika möjligheterna. De är för många, för motsägande och för kulturellt laddade, och 
för ett välgrundat val tror jag att eleverna behöver både tillräckligt med stöd och strategier för att 
hantera informationen. Utan detta som verktyg är det inte konstigt att elever ångrar sitt val. Lund5 
menar att forskning ofta studerar ungas gymnasieval som ett socialt utfall och missar den 
interaktions- och reflektionsprocess som valet utmärks av. Även om det är intressant att se mönster i
vilka gymnasieprogram unga väljer upplever inte jag att det ger studie- och yrkesvägledare, annan 
skolpersonal och föräldrar (eller vilken person som helst som har ett intresse av att ungdomar gör 
välgrundade framtidsval) den kunskap som behövs för att förstå och stödja elever inför valet. 
Genom studier av gymnasievalet som ett socialt utfall vet vi om skolan roll som sorteringsapparat 
där kön, klass och etnicitet är avgörande6,7,8 och i denna studie vill jag visa på hur den process Lund 
refererar till faktiskt ser ut i relation till dessa faktorer och skolans insatser. Om vi är medvetna om 
de verktyg och strategier som används, och inte används, av elever i deras valprocesser kan skolan 
på ett bättre sätt förbereda eleverna och vara det stöd som breddar perspektiv istället för att förstärka
sociokulturella föreställningar.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att studera ungas valprocesser, kopplat till gymnasievalet, och undersöka 
de mönster som går att se utifrån kön, klass och geografisk ort. För detta ändamål läggs 
ungdomarnas strategier och hantering av valsituationen i fokus. Kartläggningen har sedan skett 

1 Jelmini, Maria; Var tjugonde byter program; http://www.svd.se/var-tjugonde-byter-program ;18 September 2012.
2 Stridsman, Sofia; Vägvalet riskerar bli lotteri; http://skolvarlden.se/artiklar/elevernas-vagval-ett-lotteri ; 18 Februari 

2016.
3 Lärarnas Riksförbund; Effekter av vägledning; 2012. s.5.
4 Sandell, Anna; Utbildningssegereation och självsortering- Om gymnasieval, genus och lokala praktiker; 2007 s. 21.
5 Lund, Stefan; Marknad och medborgare  – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens  integrations- och 

differentieringsprocesser; 2006. s.16.
6 Skolverket; Rapport 394; Det svåra valet- Elevers val av utbildning  på olika slags gymnasiemarknader; 2013 s.12-

13.
7 Skolverket; Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet; 2012. s.7.
8 Sandell, Anna; UTBILDNINGSSEGREGATION OCH SJÄLVSORTERING Om gymnasieval, genus och lokala 

praktiker; 2007. s.13.
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genom enkäter för niondeklassare på två olika skolor och intervjuer av de två studie- och 
yrkesvägledarna på dessa skolor. Utifrån syftet har jag ställt mig dessa frågeställningar:

1. Hur ser elevernas valprocesser inför gymnasievalet ut? Vilka strategier och verktyg använder sig 
eleverna av inom sina valprocesser?

2. Vilka mönster går att urskilja i elevernas valprocesser utifrån kön, klass och skolornas 
geografiska ort?

3. Vilken funktion fyller skolans studie- och yrkesvägledande insatser för elevernas valprocesser i 
relation till andra aktörer?

1.3 Avgränsningar

Syftet med denna studie är inte att undersöka vilka faktorer som påverkat eleverna att välja de 
gymnasieprogram de sökt. För att kartlägga de verktyg och strategier eleverna använt sig av kommer
studien att snudda vid detta ämne men mitt syfte är att fördjupa mig i processen som lett till valet 
och inte valet i sig.  För att begränsa mig har jag valt att inte inkludera elevernas etnicitet eller 
bostadsort inom kommunen som faktorer att analysera resultatet utifrån.

2. Bakgrund

2.1 Begrepp

I denna studie används ett flertal begrepp för att förklara den valsituation eleverna är i och de 
handlingar de gör.

Valprocess

Med valprocess syftas i denna studie till den tankeutveckling och bearbetning av möjligheter 
eleverna gör inför de val av utbildning som gymnasievalet utgör. I begreppet räknas tiden för när 
eleven aktivt bearbetar valet och de verktyg som används för detta in, men också de tankegångar 
och strategier eleverna har för valmöjligheterna.

Verktyg

Begreppet verktyg syftar till elevernas användande av källor och aktörer. De kan vara fysiska 
personer, skolinsatser, informationsbanker så som media osv. Eleverna använder verktygen för att få
ut något av dem. t.ex. information, åsikter eller samtalsstöd.

Strategier

Med strategi menas de överväganden och handlingar eleverna gör för att nå sitt mål. Strategierna 
kan vara omedvetna eller medvetna beroende på om eleven gjort dessa överväganden och 
handlingar på ett medvetet plan eller ej.

2. 2 Tidigare forskning

Som nämnt tidigare finns det gott om forskning kring utfallet av elevers gymnasieval och desto 
mindre forskning om den valprocessen eleverna genomgår i Sverige. Lunds avhandling9 om 
valprocesser har kommit att vara mer än bara tidigare forskning för denna studie då Lunds resultat 
och analys inspirerat utformningen av denna studie samt blivit central i analysen av slutsatserna av 
resultatet. 

9 Lund, Stefan; Marknad och medborgare  – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens  integrations- och 
differentieringsprocesser; 2006.
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2.2.1 Tre typer av valprocesser

I Lunds avhandling10 "Marknad och Medborgare" ser Lund närmare på den process som ungdomar 
gör sina val inom. Genom intervjuer med ungdomar innan, under och efter deras gymnasieval har 
Lund studerat intervjupersonernas motiv och strategier för gymnasievalet. Lunds resultat pekade på 
ungdomarna hade tre typer av valprocesser och använde sig av sex olika sätt för sin hantering av 
gymnasievalet, så kallade valhandlingar, och dessa kombinerades med varandra inom de tre 
valprocesserna. Den första, individuellt självklara, valprocessen menar Lund karaktäriseras av en 
tydlig målinriktning hos eleverna11, där andras råd och synpunkter inte ses som viktiga. Dessa elever
skapar sig istället själva en bild av sina valmöjligheter utifrån de empiriska fakta de samlat in om 
utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Besök hos studie- och yrkesvägledare tycks användas för
att få verifiering eller information om det självklara valet. Valet är en enskild företeelse inom denna 
valprocess och präglas av en nyttoinriktning, gymnasievalet ska ta eleven till ett bestämt mål 
bortanför gymnasieskolan. I den kontextuellt kollektiva valprocessen är eleven bunden till sitt 
sociala sammanhang12. De värderingar som elevens sociala sammanhang, familj, vänner och andra 
bekanta, har om hur ett gott liv ska levas agerar som ett normgrundade rättsnöre som eleven 
förhåller sig till. Valprocessen för den kontextuellt kollektive består av överenskommelser mellan 
olika aktörer som individen speglar sig i och får självförståelse ifrån. Den sista, argumentativt 

processuella, valprocessen13 använder elever för att legitimera sitt gymnasieval med stöd av andra 
aktörer. Eleverna har ett flertal gymnasieprogram under övervägande för att täcka alla möjliga 
aspekter och litar inte helt på sin egna förmåga att göra rätt val, subjektivt och objektivt. 

De valhandlingar Lund14 menar att eleverna använde och kombinerade inom dessa valprocesser var:

1. Yrkesinriktad: Eleverna väljer gymnasieprogram för att få ett yrke. Utbildningens innehåll 
och yrkets praktiska innebörder ses inte som lika viktigt. Av vikt är dock att eleven snarast 
ska få möjlighet att börja arbeta och tjäna pengar.

2. Karriärinriktad: Kan ha två olika betydelser.. Eleverna kan ha specialiserat sig mot vissa 
ämnen i syfte att få höga betyg, ett strikt systemeffektivt sätt att förhålla sig till 
programvalet. Eller så har vill de skapa en kunskapsgrund inför framtiden som leder bortom 
gymnasiet.

3. Konsumtionsinriktad: Valet ska tillgodose personliga intressen och behov av en meningsfull 
tillvaro här och nu, eleven ska ha något roligt att sysselsätta sig med.  

4. Gruppinriktad: Eleverna väljer program för att hamna i en viss gruppsammansättning. Valet 
av program  definierar vem eleven är, samhällselev, fordonselev etc. Det handlar om vi och 
dom.

5. Intresseinriktad: Eleverna är intresserade av ett ämne som ingår i programmet. 

6. Traditionsinriktad: Familjens önskemål om vilket program som eleven ska gå är avgörande. 
Eleven för vidare familjetraditionen och familjens värderingar.

2.2.2 Självsortering

Sandells15 pekar i "Utbildningssegeration och Självsortering" på att dagens elever har ett större 

10 Lund, Stefan; Marknad och medborgare  – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens  integrations- och 
differentieringsprocesser; 2006.

11 Ibid. s. 126- 148.
12 Ibid. s. 148- 154.
13 Ibid. s. 141-155.
14 Ibid. s. 149-150.
15 Sandell, Anna; Utbildningssegereation och självsortering- Om gymnasieval, genus och lokala praktiker; 2007
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utbud och lättare tillgång än tidigare generationer när det gäller tillgången av information om 
utbildningar, yrken och alternativ. Trots detta har det blivit svårare för eleverna att överblicka 
gymnasiemarknaden. Det är framförallt tjejer som Sandell menar har formella redskap för 
gymnasievalet då dem är mer aktiva aktörer16 genom anskaffning av information och bekräftelse på 
sina val än killarna, genom att exempelvis uppsöka studie- och yrkesvägledare. Sandell säger också 
att elever ofta förnekar yttre påverkan för att framstå och känna sig självständiga i sina val. Eleverna
som är mitt uppe i frigörelseprocessen till ett självständigt liv intar positionen att de vill vara sig 
själva, och att påverkas av andra är inte förenligt med detta. Familjens och omgivningens 
värderingar menar Sandell har stor påverkan på eleverna samtidigt som eleverna själva formulerar 
det som att de väljer utbildning självständigt efter intresse, även om Sandell själv såg att eleverna 
reproducerade köns- och klassmönster i sina handlingar och motiv. I valet av utbildning menar 
Sandell att elever gör en självsortering i sitt val utifrån sitt habitus, vilket påverkar vilka 
gymnasieskolor eleverna relaterade till. Eleven matchar bilden av sig själv, eller med bilden av hur 
eleven önskar att vara, med bilden som finns av olika skolor och gymnasieprogram i omgivningen. 
Hjort, Hjärpe och Panican17 som tittat över den utveckling som skett i behovet av valkompetens hos 
elever konstaterar precis som Sandell att valet till gymnasiet också är ett val av livsstil. 
Marknadsföring och lokala uppfattningar spär på elevernas sökande efter identitet med schabloner 
på vilka elever som går var.

2.2.3 Elevernas perspektiv på alternativen

Gruffman18 undersöker i "Klassresenärer och Kvarstannare" hur skälen till elevernas gymnasieval 
skiljer sig  mellan eleverna som sökt till det naturvetenskapliga programmet och eleverna som sökt 
till ett yrkesförberedande programmen. Panican19 har genomfört en närbesläktad studie där elevernas
perspektiv och attityder studerats. Resultatet av de båda studierna visade att eleverna huvudsakligen 
uppgav intresse som skäl för sitt val och Gruffman såg också studie- och yrkesmål och att hålla 
många vägar öppna var vanliga skäl bland eleverna. Gruffman och Panican såg att de elever som 
sökt till det naturvetenskapliga programmet gav en bred variation av skäl, som slutligen mynnade ut
i högskolestudier. Panicans främsta observation av de teoretiskt inriktade eleverna var de ofta gav 
uttryck för elitism och såg ner på de yrkesförberedande programmen. Panican menar också att 
föräldrarna till de teoretiskt inriktade eleverna blandade sig i elevernas val mer om nåt behövde 
"korrigeras". Gruffman såg att de elever som sökt det naturvetenskapliga programmet ofta fått 
medhåll från sina föräldrar om att de valt rätt och precis som i Panicans resultat stöds dessa elever 
av vänner som också sökt sig till en teoretisk utbildning. De yrkesinriktade eleverna menar både 
Gruffman och Panican har erfarenheter från sin barndom och föräldrars yrkesutövande som skäl till 
sitt val. Panican menar att de yrkesinriktade eleverna delvis delar samma elitiska syn som de 
teoretiskt inriktade eleverna och värderade sig själva lägre än de teoretisk inriktade eleverna. 
Gruffman såg att framför allt arbetarklasseleverna som var yrkesinriktade valde att beskriva sig 
själva som mindre studiemotiverade. Gruffman såg skillnader på tjejer och killars skäl och 
informationskällor. Killarna lyfte fram familj och vänner som viktiga informationskällor medan 
tjejerna nämnde ospecificerade källor så som "man har hört" i sina skäl. På de yrkesinriktade 
programmen hade båda könen ett praktiskt intresse kopplat till utbildningen, men för tjejerna 
handlade det om att arbeta med människor medan killarna hade intresse för fysiska yrkesaktiviteter 
som snickeri, bygga, meka osv. Både arbetarklasselever på teoretiska program och medelklasselever
på yrkesinriktade program använde sig av skriftliga källor i större utsträckning, för att kompensera 
på avsaknaden av information om programmet hemifrån.

16 Ibid. s. 65- 66.
17 Hjort, Teres Hjärpe & Alexandru Panican; Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse 

för gymnasievalet: 2014. s.185. 
18 Gruffman, Ulf; Klassresenärer och kvarstannare: 2010. s. 63- 85.
19 Panican, Alexandru; Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet; 2015. s. 30-39.
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2.3 Teorier

2.3.1 Careershipteorin

Careershipteorin av Hodkinson och Sparkes20 har jag valt att använda som en grund i min teoretiska 
förståelse av elevernas perspektiv på sig själva, omvärlden och sina möjligheter. Teorin grundas ur 
Bourdieus kultursociologiska tankar om habitus, kapital och fält, vilka jag har valt att mycket 
kortfattat beskriva utifrån Broadys beskrivning21. Habitus är individens värdegrund och syn på 
omvärlden, formad av sociala möten, och kommer i denna studie analyseras som den grund eleven 
agerar utifrån. Kapital är innehav av betydelsefulla tillgångar och framförallt kulturellt kapital i 
form av föräldrarnas utbildningsnivå kommer belysas i denna studie. Fält förklaras enklast som ett 
system av relationer med maktförhållanden och blir centralt i denna studie när vi ser närmare på de 
värderingar eleverna omges av. Careershipteorin22 fokuserar på hur vår karriärutveckling formas av 
vårt habitus inom de fält vi verkar i. Människan anses vara pragmatiskt- rationell i sina val då vi gör
det mest rationella valet utifrån vår ofullständiga kunskapsbas, som består av våra erfarenheter, vårt 
habitus och annat vi tror oss veta. Begreppet handlingshorisont är centralt i careershipteorin och 
består av de alternativ vi ser som möjliga utifrån vårt habitus, vilket blir centralt i denna studie då 
jag studerar hur snäva eller breda perspektiv eleverna har. Teorin belyser också hur alla karriärer 
präglas av brytpunkter. Gymnasievalet ses som strukturell brytpunkt då utbildningssystemet och 
dess brytpunkter bestäms av en extern struktur och är förutsägbar för individen. 

2.3.2 Circumscription and Compromise

Gottfredsons23 teori har i denna studie kommit att användas för att få förståelse för de kompromisser
och begränsningar elevernas handlingar formas av, speciellt utifrån kön. Teorin intresserar sig för 
kognitiva processer och för hur individen ser på sig själv i relation till omvärlden.
Gottfredson menar att för att få ihop våra bilder och värderingar av livet, vår personlighet och 
framtiden kompromissar vi och begränsar våra karriärmöjligheter. Teorin menar att vår uppfattning 
om vad som är lämpligt utifrån kön och klass begränsar bilden av vilka yrken och val som ses som 
möjliga24 vilket jag i denna studie använt för att förklara mönster i elevernas valprocesser. 
Gottfredsson menar att kompromisserna vi gör är olika djupgående och handlar om att göra avkall 
mellan antingen yrkets könstyp, prestige och vårt intresse i relation till bilden av oss själva.
När kompromissen är liten är vi redo att ge stort hänsynstagande till vårt intresse. Individen behöver
då inte göra avkall från bilden av sig själv och könstypen och prestigen är i kongruens.  När 
kompromissen är på mellannivå menar Gottfredsson att individen gör avkall på sitt intresse till 
förmån för könstyp och prestige. För att kunna få med alla "nödvändiga" kompromisser menar 
Gottfredson att vi ofta väljer alternativ som är tillräckligt bra och inte bäst passande.

3. Metod

3.1 Undersökningsstrategi

Utifrån det syfte som formulerats ovan har jag valt att kombinera enkäter och intervjuer som 
datainsamlingsmetod för detta arbete. Att kombinera dessa metoder är en strategi från min sida för 
att få en mer fullständig bild av mitt ämne och kompensera de båda metodernas svaga och starka 

20 Hodkinson, Phil & Sparkes, Andrew C; Careership: a sociological theory of career decision making;1997. s. 33-41.
21 Broady, Donald; Inledning: en verktygslåda för studier av fält; 1998. s.13-15.
22 Hodkinson, Phil & Sparkes, Andrew C; Careership: a sociological theory of career decision making;1997. s.33-41.
23 Brown, Duane; Career choice and development: 2002,  s. 85-102.
24 Andergren, Leif; Samtala - Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld; 2014.
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sidor, vilket Denscombe menar är det främsta syftet med att använda metodkombination som 
strategi25. Denna undersökningsstrategi ger möjligheten att kombinera KVAL, kvalitativa data, och 
KVAN, kvantitativa data, vilket är av stor vikt för denna studie där kvantitativa demografiska 
detaljer och kvalitativa motiveringar och tankar ligger i fokus. 

För forskning genom metodkombination betonar Denscombe vikten av triangulering. När olika 
metoder, tillvägagångssätt och data kombineras måste fokus riktas mot forskningens utformning och
trianguleringens roll för att kunna rättfärdiga användandet av de olika metoderna. Triangulering går 
ut på att studera saker ur mer än ett perspektiv genom att använda olika metoder eller källor. I denna
studie kombineras enkäter och intervjuer vilket gör att jag använder mig att två former av 
triangulering26. Den första är metodologisk triangulering (mellan metoder) där metoderna skiljer sig 
markant och gör det möjligt för forskaren att se sitt ämne ur olika perspektiv och kombinera KVAL 
och KVANT. Den andra är datatriangulering där data samlas in från olika källor för att kontrollera 
validiteten. Denscombe menar att det också finns tre faktorer att beakta vid triangulering. 1: 
triangulering är tidskrävande och innebär uppoffringar, 2: analysen blir mer komplicerad, och 3: det 
är riskfyllt att anta att de olika perspektiven kommer att stödja varandra. För denna studie innebär 
detta en begränsning då metoderna och analysen kommer bli mer tidskrävande och komplicerad än 
om jag endast använt mig av en metod och en källa. Om data från mina olika källor är motsägande 
har jag inte möjlighet att vidare undersöka det för att säkerställa min validitet och reliabilitet. 
Utifrån min bedömning är det ändå värt dessa risker då enkäten och intervjuerna kompletterar 
varandra. Detta resonemang har för mig rättfärdigat valet av strategi även om det innebär att kraven 
på min förmåga att reflektera över mina tillvägagångssätt har höjts.

Vid användning av metodkombination ställer Denscombe ett flertal frågor27 till forskare som jag 
utgått ifrån i utformningen av min undersökningsstrategi. Dessa är:

1. I vilken ordning används metoderna?

2. Vid vilka tidpunkter kombineras metoderna?

3. Vilken metod betraktas som dominerande?

4. Liknar metoderna varandra eller analyseras de på olika sätt vid triangulering?

5. I vilket syfte kombineras de olika metoderna?

Den sista frågan har redan besvarats ovan men har för mig utgjort grunden för hela strategin. 
Enkäten har på ett naturligt sätt kommit att vara den dominerande metoden medan intervjuerna har 
syftet att komplettera med ännu ett perspektiv. Analysen kom till stor del skilja sig mellan 
metoderna då enkäten huvudsakligen genererar KVAN samtidigt som intervjuerna genererar KVAL. 
Då enkäten ligger i huvudfokus har data från intervjuerna analyserats utifrån det resultat som 
framkommit av enkäten. Genomförandet av intervjuerna och enkäten skedde samtidigt på de 
medverkande skolorna av bekvämlighetsskäl, vilket jag egentligen inte anser är optimalt. Om 
enkäten hade genomförts och analyserats först hade frågorna till intervjun kunnat utformas för att 
komplettera det resultat som framkommit av enkäten. Då min tid och möjlighet att besöka skolor är 
begränsad har detta varit en uppoffring jag har fått göra. 

3.2 Urval

Urvalet av respondenter för enkäten skedde genom ett stratifierat klusterurval. Klusterurval bygger 
på användningen av naturligt förekommande kluster som på ett tillräckligt bra sätt kan anses 

25 Densombe, Martyn; Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna; 2009; s. 
152-165.

26 Ibid. s. 184- 190.
27 Ibid. s. 163
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representera populationen28. I mitt fall består målpopulationen av elever i årskurs 9 och klustrena av 
två skolor, i två olika städer ,som jag har valt ut för att få ett mer representativt utfall av 
respondenter genom ett stratifierat urval. Denscombe menar att det stratifierade urvalet hjälper 
forskaren att få med relevanta kategorier som kön, klass och ort i proportion till populationen. I mitt
fall innebär detta att ett stratifierat urval hjälper mig att få en variation bland respondenterna när det 
kommer till kön, klass och geografisk ort. På så sätt blir mitt underlag för studien mer representativt
för hela populationen av niondeklassare än om jag valt skola helt slumpmässigt och kanske fått 
väldigt ensidiga respondenter utifrån kön, klass och geografisk ort. I ett småskaligt 
forskningsprojekt som detta upplever jag det som nästintill omöjligt att helt kunna möta kraven på 
proportionerligt och av den anledningen valde jag två skolor för klusterurval med tanken att de två 
skolorna skulle komplettera varandra. Denna begränsning gör att studien inte kan ses som 
proportionell, den kan inte representera hela populationen som studien vänder sig till, då alla former
av storstäder, små orter, olika lokala skolkulturer osv. inte har studerats. Med tanke på att skolelever
möter helt skilda gymnasiemarknader beroende på vilken ort de bor i ansåg jag att det var av stor 
vikt att spegla detta genom att inkludera två olika typer av lokala marknader i mitt urval. På de båda
orterna valde jag att kontakta den största kommunala grundskolan i förhoppningen om att på så sätt 
nå elever med varierad social bakgrund. Skolorna ligger centralt med elever från både 
lägenhetsområden, villaområden och har även elever som pendlar in till skolan från små orter. 
Urvalet för intervjuer av studie- och yrkesvägledare i grundskolan skedde genom subjektivt urval 
där vägledarna har handplockats för att de arbetar med vägledningen på de skolor som enkäterna 
genomförts hos och därför kan ge mest värdefull data.

3.3 Utformning av enkät och intervjuguide

Enkäten, som är bifogad som bilaga 1, utformades via ett kalkylprogram på datorn och skrevs sedan 
ut. I utformandet av frågorna var min utgångspunkt studiens frågeställning och målgrupp och för att 
inte förvirra eller trötta ut respondenterna med få frågor svara på detta. För detta preciserades de 
variabler som skulle undersökas. För att kunna kategorisera respondenterna med enkätfrågorna 
valdes variablerna:

• Elevernas kön

• Föräldrarnas utbildningsnivå

• Föräldrarnas sysselsättning

För att studera elevernas valprocesser och skolans insatser valdes variablerna:

• Längden och tidpunkterna för valprocesserna

• De alternativ eleverna haft i åtanke

• Elevernas prioriteringar och mål

• Elevernas verktyg för information och stöd

• Den roll skolans insatser haft

Variablerna formulerades sedan som standardiserade fasta frågor, med några kompletterande 
standardiserade öppna frågor, vilket enligt SCB29 används för data på nominalskalenivå där 
personliga uppgifter och förekomster mäts. Dock valde jag att inkludera en fråga på 
ordinalskalenivå  för att undersöka elevernas egna uppfattningar om skolans insatser. För att 
kontrollera språkets lämplighet för målgruppen bad jag personer i min närhet att läsa enkäten. Jag 
var först osäker på om det var lämpligt att fråga om föräldrars utbildningsnivå och sysselsättning då 

28 Densombe, Martyn; Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna; 2009 
s.33-57.

29 SCB; Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter; 2001. s.12-14.
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jag inte visste om respondenterna kunde svara på detta, men utifrån de variabler jag tänkt undersöka
var det också intressant att studera en sådan avsaknad av kunskap hos respondenterna.

Den semi-strukturerade intervjuguiden, som är bifogad som bilaga 2, formulerades sedan för att 
komplettera med studie- och yrkesvägledarnas perspektiv på variablerna ovan med hjälp av öppna 
frågor. Då jag gjort antagandet att studie- och yrkesvägledare har en bättre överblick över mönster 
utifrån kön och klass än eleverna valde jag att fråga rakt ut om deras observationer av hur kön och 
klass påverkade elevernas valprocesser, till skillnad från enkäten där det var upp till mig att 
analysera svaren för att se mönster.

3.4 Undersökningspersoner och genomförande

3.4.1 Undersökningspersoner

De två tätorter och skolor som denna studie har genomförts i har stora olikheter.  Jag har valt att 
koda städernas och studie- och yrkesvägledarnas namn för att förstärka skolornas och 
undersökningspersonernas anonymitet.

Den första skolan ligger i en medelstor stad med ungefär 100 000 invånare i kommunen30. För att 
enkelt kunna referera till staden och skolan i denna studie har jag dock valt att benämna dem som 

"Storstaden" och "Storstadsskolan" då "medelstor Stadsskolan" inte ger samma effekt. Mindre än 
25% av Storstadens vuxna invånare är högskoleutbildade och den öppna arbetslösheten i 
kommunen är över 10%. I Storstaden finns också en högskola. Det finns tre kommunala 
gymnasieskolor i Storstaden och ytterligare 5 fristående gymnasieskolor och dessa skolor erbjuder 
samtliga 18 nationella gymnasieprogram med ett flertal olika inriktningar. Staden har goda 
kommunikationer till större städer och många pendlar in till Storstaden från mindre orter. 
Storstadsskolan går från förskoleklass till årskurs 9 och har nästan 800 elever inskrivna.

Den andra skolan studien genomförts i ligger i en mindre stad med under 30 000 invånare i 

kommunen. Denna stad och skola har jag valt att benämna som "Småstaden" och 

"Småstadsskolan". Mindre än 20% av kommunens vuxna invånare är högskoleutbildade och den 
öppna arbetslösheten ligger på 7%. I staden finns det två kommunala gymnasieskolor och sedan en 
liten fristående gymnasieskola som sammanlagt erbjuder 13 av de nationella gymnasieprogrammen. 
Många unga och vuxna pendlar dagligen in till Småstaden från mindre orter. Närmsta större stad 
ligger ungefär en timme bort och där finns även en högskola. Småstadsskolan som studien 
genomförts i består utav grundskolans senare år, årskurs 7 till 9, och har över 450 elever inskrivna.

Både studie- och yrkesvägledaren på Storstadsskolan och på Småstadsskolan var kvinnor. De var 
båda två utbildade studie- och yrkesvägledare och hade arbetat på vardera skola i över 4 år.
Studie- och yrkesvägledaren i Storstaden har jag valt att kalla StortadsSYV. Studie- och 
yrkesvägledaren i Småstaden har jag valt att kalla SmåstadsSYV.

3.4.2 Genomförande

Kontakt med de två skolorna togs via telefonsamtal med studie- och yrkesvägledarna. Vid 
telefonsamtalet berättade jag om mitt syfte och då idén togs bra emot på båda skolorna bokades 
skolorna direkt. Studie- och yrkesvägledarna kontaktade i sin tur lärare på skolorna och bokade in 
30 minuter av en lektion med två olika klasser. Studien genomfördes först på Storstadsskolan och 
sedan en dryg vecka efter på Småstadsskolan. Enkäten genomfördes med en klass i taget i deras 
ordinarie klassrum. Vid genomförandet av enkäterna inledde jag med att presentera mig själv, 

30 Ekonomifakta http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/ (Hämtad 3 Maj 2016)
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enkätens syfte och elevernas rättigheter utifrån mina etiska principer, som beskrivs i avsnittet 
"Etiska utgångspunkter". Förhållandena för genomförandet av studien på de båda skolorna kom att 
skilja sig på grund av en händelse på Småstadsskolan. Den dag jag besökte Småstadsskolan hade det
varit bråk mellan grupper av elever på skolan vilket påverkat stämningen i klassrummet. Detta ledde
till att eleverna inte var lika fokuserade på enkäten som på Storstadsskolan, men detta 
kompenserades av att de fick dubbelt så långt tid på sig att svara på frågorna. Hur mycket denna 
situation påverkade Småstadsskolans elevers svar är något jag har fått ta i övervägande. Jag erbjöd 
mig att komma tillbaka en annan dag på Småstadsskolan för enkät och intervju men skolans 
personal bedömde att det inte var nödvändigt. Intervjuerna av studie- och yrkesvägledarna skedde 
direkt efter enkäten på deras egna kontor och varade ungefär 20-30 minuter. Hade behovet funnits 
hade de kunnat pågå längre men båda intervjuerna avslutades när jag upplevde att jag fått 
tillräckliga svar på mina frågor. Innan intervjuerna inledes frågade jag båda intervjupersonerna om 
tillåtelse att spela in vårt samtal.

3.5 Litteraturkritik och tillförlitlighet

Ett av mina största problem har varit att hitta tillräckligt med forskning inom mitt ämne, då jag 
endast var intresserad av forskning utifrån det svenska utbildningssystemet. Mycket av forskningen 
jag har använt i avsnittet tidigare forskning har utformats med ett annat syfte än mitt och det var 
egentligen bara Lund31 som studerat valprocesser så som denna studie syftar till. Att säkerställa 
validiteten i min valda litteratur har därför varit ansträngande. Av den anledningen har Lunds 
avhandling varit central och den övriga litteraturen har fått komplettera och bygga vidare på den, för
att säkerställa att litteraturen jag använde mig av var relevanta till ämnet. Tillförlitligheten hos 
litteraturen jag använt upplever jag som god. Bilderna som författarna ger stämmer väl överens med 
varandra och alla källor består av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller annan vetenskaplig skrift
av forskare. Att litteraturen visat en så enhetlig bild kan självklart också ses som något negativt. 
Skillnader i geografisk ort och lokala kulturer förbises och problematiken med elevernas 
valprocesser kan inte förstås i sin helhet. Frågan vad som påverkat elevernas val ligger mycket nära 
mitt ämne och för att inte råka vandra bort från studiens syfte har jag valt att inte fråga vad eleverna 
vilket gymnasieprogram de sökt och inte heller inkluderat forskning om detta. 

3.6 Etiska överväganden

Då de huvudsakliga undersökningspersonerna i denna studie är minderåriga tycker jag det är av 
särskilt stor vikt att förtydliga hur jag som forskare valt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets32 etiska 
principer, för att säkerställa respondenternas säkerhet. Alla elever som deltog i enkäten var över 15 
år fyllda och därför fanns det inget behov av godkännande från deras vårdnadshavare då lagen om 
etikprövning33 säger att de har rätt att själv samtycka till sitt deltagande i forskningen ifall de 
informeras och inser vad forskningen innebär för dem som personer, vilket också svarar på frågan 
om Vetenskapsrådets34 samtyckeskrav. För att säkerställa att respondenterna skulle få en sådan 
förståelse valde jag att ge dem denna information både verbalt i klassrummet innan enkäten och 
skriftligt i början av enkäten. Intervjupersonerna informerades bara muntligt innan intervjuerna 
inleddes. Utifrån informationskravet informerades respondenterna om studiens syfte och att det var 
frivilligt att delta. Utifrån konfidentialitetskravet och nyttjandekravet informerades respondenterna 
om att deras svar endast skulle användas i denna studie för att svara mitt syfte och att bara jag skulle
ha tillgång till enkäterna och ljudfilerna.

31 Lund, Stefan; Marknad och medborgare  – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens  integrations- och 
differentieringsprocesser; 2006.

32 Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets forskningsserie. 1:2011 
33 SFS2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor.
34 Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets forskningsserie. 1:2011 
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3.7 Bearbetning och analys av resultatdata

Då enkäten ligger i fokus i denna studie har analysen av de kvalitativa intervjuerna utgått från 
enkätens resultat, detta för att så som Denscombe beskriver intervjuers syfte: " försöka identifiera 
mönster och processer, gemensamma drag och skillnader"35. Då enkäten huvudsakligen får ses som 
kvantitativ har jag följt Denscombes36 ord om kvantitativ data och analyserat data för att ge en solid 
och beskrivande grund, för att på så sätt kunna se mönster. Enkäterna bearbetades så fort jag hade 
besökt en skola. För att kunna analysera resultatet kategoriserade jag enkäterna i 8 grupper på varje 
skola utifrån kön, 2 kategorier, och föräldrarnas utbildningsnivå, 4 delkategorier. Svaren skrev jag 
sedan in i tabeller utifrån kategorierna, för hand, där jag också tog fram statistik på elevernas svar. 
Det visade sig vara väldigt liten spridning i föräldrarnas sysselsättning, vilket fick mig att besluta att
utelämna den faktorn. I Storstaden var det en elev som identifierade sig som intergender vilket 
ställde mig inför ett dilemma. Då det endast var en respondent som hade denna könstillhörighet 
ansåg jag att det var bäst att utelämna personen ur resultatet för att säkerställa personens anonymitet 
och för att hålla mig till syftet att studera mönster utifrån kön, vilket är svårt om man baserar ett av 
könen helt utifrån en person. För att se vilka gymnasieprogram som eleverna  haft i åtanke valde jag
att dela upp de 18 gymnasieprogrammen som killdominerade eller tjejdominerade. Denna 
uppdelning gjordes utifrån min egna uppfattning och de mönster jag kunde se och för att öka 
reliabiliteten i detta valde jag att presentera denna uppdelning i resultatet. Intervjuerna bearbetade 
jag först när enkäterna bearbetats klart och jag besökt båda skolorna. Jag har inte transkriberat 
intervjuerna ordagrant utan istället gjorde jag anteckningar när jag lyssnade på intervjuerna och 
utgick från intervjuguiden. Data från intervjuerna analyserades sedan utifrån svaren på enkäten för 
att säkerställa att enkäten var huvudkällan.  

4. Resultat

Under denna del kommer enkätens och intervjuernas resultat att redovisas. Resultatet är uppdelat i 
de olika teman som kom fram ur enkäten och intervjuerna.

4.1 Elevernas sociala bakgrund

Av de 92 elever som svarade på enkäten gick 50 av dessa elever på Storstadsskolan och 42 elever på
Småstadsskolan. På Storstadsskolan bestod respondenterna av 23 st killar (46%), 26 st tjejer (52%) 
och en person som identifierade sig själv som intergender (2%), som jag valt att inte inkludera i 
beräkningarna. På Småstadsskolan bestod respondenterna av 24 st killar (57%) och 18 st tjejer 
(43%). 

Tabell 1 visar vilken utbildningsnivå föräldrarna till eleverna på de två skolorna hade. Som tidigare 

35 Densombe, Martyn; Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna; 2010. 
s.248.

36 Ibid. s. 240.
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nämnt skiljer sig utbildningsnivån hos ortens invånare mellan de två städerna, vilket också 
speglades i resultatet. I Storstaden var fördelningen av utbildningsnivå jämn och med 28,5% var det 
flest elever som kom från hem där båda var eftergymnasialt utbildade. I Småstaden kom störst andel
elever, med 38%, från hem utan någon eftergymnasial utbildning. Eleverna i Storstadskolan hade 
sämre koll på vad föräldrarnas utbildningsnivå i jämförelse med eleverna på Småstadsskolan, med 
Storstadsskolans 20,5% mot Småstadsskolans 7%.

4.2 Valet som en process

4.2.1 Början och avslut

Tidpunkten för när eleverna började tänka på sitt gymnasieval, och inledde sin valprocess, varierade
mycket och kunde ske i alltifrån grundskolans tidigare år till precis när det påtvingade valet skulle 
göras. I tabell 2 och 3 nedan visas hur eleverna själva svarade på frågan i vilken årskurs de först 
började att tänka på sitt gymnasieval. I tabellerna benämns killarna som "K" och tjejerna som "T".

I Storstaden inledde de flesta av eleverna sina valprocesser i årskurs 9, även om det bland tjejerna 
var vanligare att påbörja processen i årskurs 8, med 38,5% av tjejerna. De som inledde processen 
senast var de elever som inte visste sina föräldrars utbildningsnivå. För tjejerna visade en högre 
utbildningsnivå hos föräldrarna på en tidigareläggning av valprocessens början medan det för 
killarna visade på en senareläggning.
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Eleverna i Småstaden inledde sina valprocesser något tidigare än i Storstaden då 57% av eleverna 
började tänka på sitt val i årskurs 8, vilket var ännu vanligare bland tjejerna (med 77%). De som 
inledde sin process allra senast var killar från hem utan någon eftergymnasial utbildning. För 
killarna visade en högre utbildningsnivå hos föräldrarna på en tidigareläggning av valprocessens 
början och för tjejerna koncentrerades valprocessens början mer kring årskurs 8 ju högre 
utbildningsnivå föräldrarna hade.

Studie- och yrkesvägledarna menade att det varierade mycket bland eleverna när valprocessen 
inleds. De har svårt att se några särskilda kopplingar till kön men StorstadsSYV:en berättade att 
eleverna, främst killar, som bor utanför staden och har föräldrar med låg utbildningsnivå ofta har 
tänkt på sitt gymnasieval innan årskurs 7. SmåstadsSYV:en hade gjort liknande observationer. 
StorstadsSYV:en berättade också att många elever tycker det är jobbigt och onödigt när hon kom 
och försökte sätta igång deras valprocess i årskurs 8 då eleverna kände att gymnasievalet är för långt
bort. Båda var överens om att det ofta är de som har svårt i skolan som skjuter upp sin valprocess 
mest. Skolan kanske känns som ett misslyckande man vill förtränga eller så har man en dålig 
tidsuppfattning. StorstadsSYV:en  menade att det hände att eleverna i årskurs 7 sökte upp henne och
ställde frågor, men oftast fungerade elevernas prao som en ögonöppnare. I årskurs 8 sa 
SmåstadsSYV:en att eleverna själva började söka upp henne och börjat komma igång.

När valprocessen avslutades och eleven blev säker på sitt val visade på liknande mönster som för 
valprocessens början, vilket visas i tabell 4 och 5.

I Storstaden avslutade 65% av alla killarna sina valprocesser i årskurs 9 medan  63% av tjejerna 
gjorde det precis innan valet skulle göras. För killarna visade inte föräldrarnas utbildningsnivå på 
något särskilt mönster men för tjejerna tycks eftergymnasialt utbildade föräldrar bidragit till en 
tidigareläggning av processens avslut. 
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I Småstaden avslutade både killar och tjejer sin valprocess främst i årskurs 9 med 50% av eleverna. 
Föräldrarnas utbildningsnivå visade på olika mönster hos könen. Ju högre utbildningsnivå tjejernas 
föräldrar hade desto senare avslutade de sina valprocesser och ju högre utbildningsnivå killarnas 
föräldrar har  desto tidigare avslutar de sina processer. 

Bilden som studie- och yrkesvägledarna ger om när eleverna bestämmer sig och avslutar sin 
processer skiljer sig en del från elevernas svar. StorstadsSYV:en sa att hon brukade säga till eleverna
i årskurs 8 att de inte får bestämma sig utan ska hålla ögonen öppna. Däremot så tyckte hon sig se 
att killarna som bor i mindre orter och har lägre utbildningsnivå i hemmet oftare bestämmer sig 
innan årskurs 7, vilket inte visas sig i killarnas enkätsvar. SmåstadsSYV:en menade att elever som 
är intresserade av traditionella arbetaryrken, främst killar utan utbildningstradition, bestämmer sig 
tidigare då yrket känns självklart. SmåstadsSYV:en sa sig också ha observerat att elever som 
påverkas mycket av vänner avslutar sina valprocesser senare. Dessa elever hänger mest med och 
hamnar i ett skarpt läge precis när valet ska göras. Av naturlig anledning menar också båda att de 
elever som är sena med att påbörja sina valprocesser också är sena med att avsluta dem, vilket 
delvis stämmer med enkätresultatet.

4.2.2 Välja skola eller program?

Majoriteten av eleverna uppgav i enkäten att de inlett med att försöka välja gymnasieprogram innan 
de försökte välja vilken skola de ville gå på. I Storstaden sa 26% av killarna att de valde skola först, 
motsvarande siffra för tjejerna var 15%. Bland killarna var det bara i gruppen där båda föräldrarna 
hade eftergymnasial utbildning som alla sa att de valt program före skola. Bland tjejerna fanns inget 
tydligt mönster kopplat till föräldrarnas utbildningsnivå. Eleverna i Storstaden motiverade sin 
prioritering olika utifrån kön. Killarna som valt skola först motiverade valet med att de hört bra 
saker om skolan och hade vänner som gått där. Killarna som sa sig ha valt program först motiverade
sitt val med att säga att programmen kändes självklart eller att det hittat "rätt" program. Tjejerna 
som sa sig ha valt program först motiverade också sitt val med att de hade hittat "rätt" program men 
också med att de inte ville begränsa sig själva genom att bara ha programmen på en enda skola i 
åtanke. StorstadsSYV:en delade i stora drag samma bild som eleverna. I intervjun framkom att det 
främst var elever som hade vänner som gått på en viss skola, eller elever som hade en 
familjetradition av en viss skola som tenderade att välja skola före program. Däremot så menade 
StorstadsSYV:en också att skolornas rykte och image var viktig för många elever. Bilden av vilken 
typ av elever som gick var var med i elevernas tankar när de utifrån bilden av sig själva, eller av den
de ville vara, sorterade vilken skola som matchade.
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I Småstaden sa 33% av både killarna och tjejerna att de valt skola före program. I gruppen med 
tjejer och killar där en av två föräldrar var eftergymnasialt utbildad var det vanligast att välja skola 
före gymnasieprogram med 50% av eleverna. Motiveringen till denna prioritering skiljde också här 
emellan könen. Killarna som sa sig ha valt skola först nämnde vänner och syskon och deras positiva
erfarenheter av skolan som viktiga. Killarna som valt program först menade mer att själva 
programmet passade dem som person eller att de hade ett specifikt yrke i fokus. Tjejerna som valt 
skola först var i i stort sett eniga om att de inte ville pendla, och därför valt en av skolorna på orten. 
De tjejer som sa sig ha valt gymnasieprogram först menade precis som flera av killarna att de hittat 
ett program som passade dem som person. SmåstadsSYV:en tyckte det var svårt att se något 
mönster i elevernas prioritering utan tyckte eleverna oftast valde gymnasieprogram efter intresse 
först. Då de två kommunala gymnasieskolorna på orten var helt uppdelade med de 
studieförberedande på en skolan och de yrkesförberedande på den andra så kom valet av skola 
naturligt ofta samtidigt. Är man intresserad av yrkesprogram har man redan bilden att skolan med 
högskoleförberedande program bara är för tråkiga pluggisar. Är man intresserad av 
högskoleförberedande program har man redan har bilden att skolan med yrkesförberedande program
bara är för de med låg studiemotivation och som kör raggarbil, menade SmåstadsSYV.

4.2.3 Begränsade perspektiv eller många alternativ

För att se vilka gymnasieprogram eleverna har haft i åtanke ur ett könsperspektiv delades 
gymnasieprogrammen upp i kategorier utifrån kön:

Killdominerade Tjejdominerade

Bygg- och anläggningsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet

El- och energiprogrammet Ekonomiprogrammet

Fordons- och transportprogrammmet Estetiska programmet

Industritekniska programmet Hotell- och turismprogrammet

Teknikprogrammet Humanistiska programmet

VVS- och fastighetsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammmet Samhällsvetenskapsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet

Hantverksprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Naturbruksprogrammet har 
setts som könsneutrala. Hur många gymnasieprogram eleverna haft i åtanke, någon gång, under sin 
valprocess hade små skillnader mellan städerna och föräldrarnas utbildningsnivå. Den tydligaste 
skillnaden i antalet var mellan könen där tjejerna i båda städerna i snitt hade haft fler 
gymnasieprogram i åtanke, vilket visas i tabell 6 och 7 nedan. 
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I Storstaden var det vanligast att eleverna hade funderat på eller läst på om 2-4 olika 
gymnasieprogram med sammanlagt 56% av killarna och 77% av tjejerna.  Vilka dessa 
gymnasieprogram var skiljde också mellan eleverna beroende på kön och föräldrarnas 
utbildningsnivå. Både bland tjejerna och killarna var det vanligast att man haft både studie- och 
yrkesförberedande gymnasieprogram i åtanke, med 53,5%. Att bara fundera på 
högskoleförberedande gymnasieprogram var vanligare bland tjejerna men hos båda könen var detta 
vanligare ju högre utbildningsnivå föräldrarna hade. 23% av killarna, bara i grupperna där minst en 
förälder saknade eftergymnasial utbildning, hade bara haft yrkesförberedande gymnasieprogram i 
åtanke, bland tjejerna var det 4%. 52% av killarna hade bara haft killdominerade gymnasieprogram i
åtanke och 58% av tjejerna hade bara haft tjejdominerade gymnasieprogram i åtanke, övriga elever 
hade funderat på både kill- och tjejdominerade gymnasieprogram. Ju lägre utbildningsnivå 
föräldrarna hade desto fler av eleverna hade bara haft gymnasieprogram dominerade av det egna 
könet i åtanke. 

Som i Storstaden var 2-4 gymnasieprogram det vanligaste antalet hos eleverna i Småstaden med 
58% av killarna och 66% av tjejerna.  Föräldrarnas utbildningsnivå visade inte på ett direkt mönster 
men hos både killarna och tjejerna var svaren hos eleverna med eftergymnasialt utbildade föräldrar 
mer centrerade till 2-4 gymnasieprogram, och då nästan bara högskoleförberedande program. Bland 
båda könen var det vanligast att bara ha studieförberedande gymnasieprogram i åtanke. Bland 
killarna var det sedan näst vanligast att bara ha haft yrkesförberedande gymnasieprogram i åtanke 
medan det för tjejerna var näst vanligast att ha funderat på båda typerna. Eleverna med  
eftergymnasialt utbildade föräldrar var de som i störst utsträckning bara tittade på 
högskoleförberedande program. Bland tjejerna visade föräldrarnas utbildningsnivå på ett tydligt 
mönster i huruvida de haft kill- eller tjejdominerade gymnasieprogram i åtanke. Ju lägre 
utbildningsnivå tjejernas föräldrarna hade desto fler tjejer hade bara haft tjejdominerade 
gymnasieprogram i åtanke medans de med högutbildade föräldrar funderade på både kill- och 
tjejdominerade gymnasieprogram. 56% av killarna hade bara haft killdominerade gymnasieprogram 
i åtanke, främst bland de med föräldrar utan eftergymnasial utbildning. Killarna i Småstaden med 
bara eftergymnasialt utbildade föräldrar var de enda som bröt mot könsstereotyper då 43% av dessa 
killar bara hade haft tjejdominerade gymnasieprogram i åtanke, och då bara högskoleförberedande.

StorstadsSYV:en att det ofta verkade vara förutbestämt att elever med högutbildade föräldrar ska gå 
något av de studieförberedande programmen och därför begränsar de sitt perspektiv till dessa, vilket
överensstämmer med enkäten. Hon menar också att de med en tydlig yrkestradition i familjen, 
exempelvis inom hantverk, också ofta har ett snävt perspektiv med få alternativ. Om det fanns 
någon skillnad mellan könen menade hon att det var att tjejerna är mer osäkra på sitt val och därför 
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väljer mellan flera alternativ, det absolut inte får bli fel. Detta överensstämmer väl med enkätens 
resultat där tjejer hade fler alternativ i åtanke. SmåstadsSYV:en menar att eleverna följer 
traditionella mönster i vilka gymnasieprogram de intresserar sig för och säger precis som 
StorstadsSYV:en att eleverna med högutbildade föräldrar ofta inte tittar på de yrkesförberedande 
gymnasieprogrammen. 

4.3 Skolans insatser

I enkäten svarade en klar majoritet av eleverna att de tyckte skolans insatser i form av lektioner, 

informationer, vägledningssamtal osv. hade förberett dem bra inför gymnasievalet och bland 

tjejerna var det också några som menade att dessa insatser förberett dem mycket bra. Bland både 
killarna och tjejerna som hade en positiv upplevelse av insatserna var det vanligaste skälet till detta 
att man upplevde att skolan gett mycket information. Sammanlagt var det bara 6 av 91 elever som 

sa att insatserna förberett dem dåligt eller mycket dåligt och av dem menade tjejerna att de behövt 
mer stöd eller att insatserna skulle börjat tidigare medan killarna sa att skolan inte gett någon 
information eller lektion som förberett dem.

I intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna berättade de om hur skolan insatser är utformade 
och hur de själva upplevt att de förberett eleverna för gymnasievalet. StorstadsSYV:en sa att 
kontakten mellan henne och eleverna ofta inleddes i grundskolans tidigare år. På lärares initiativ 
deltog hon ibland i undervisningen och i årskurs 6 brukade hon gå och presentera sig, prata om olika
yrken, framtid och om personliga egenskaper. Sedan i årskurs 8 fick eleverna gå på gruppvägledning
och kring praoen, en vecka där eleverna får gå ut och prova på yrken, i samma årskurs gick ett 
flertal av eleverna på individuella vägledningssamtal. När lärare såg behov kopplades hon in för att 
ha motiverande samtal med elever i årskurs 7 och 8. Eleverna hade också en temadag i årskurs 8 där
de gjort studiebesök på företag och diskuterade framtiden. När eleverna sedan börjat årskurs 9 hade 
de ett flertal lektioner och informationer om de olika gymnasieprogrammen och om framtiden. De 
fick också en lista på alla hemsidor de själva kunde använda sig av. Eleverna blev i årskurs 9 
inbokade på obligatoriska samtal, som för vissa elever blev till flera samtal. Det var upp till varje 
lärare att själv koppla undervisningen till studie- och yrkesvägledning. I Storstaden låg 
gymnasieskolornas öppna hus, där eleverna får komma och besöka skolorna och få information om 
utbildningarna, efter skoltid. StorstadsSYV:en menade själv att skolans vägledande verksamhet står 
på tre ben. 1: självkännedom, 2: valkompetens och 3; arbetsmarknadskunskap. Hon menar att för att
eleverna ska kunna bli väl förbereda inför sitt gymnasieval behöver skolan jobba mer aktivt med 
valkompetens och självkännedom i de lägre åldrarna. Lärarna i grundskolans senare år behöver 
också aktivt koppla sitt tänk till studie- och yrkesvägledning eller företagande i sin planering. 

SmåstadsSYV:en träffade oftast inte eleverna förrän i årskurs 7. Innan dess var det lärarnas ansvar 
att att hålla i studiebesök m.m. I jämförelse med Storstaden fick eleverna i Småstaden mer studie- 
och yrkesvägledande insatser i årskurs 8 där det förutom prao också genomfördes 
ämnesövergripande projekt, breda gymnasieinformationer, skolbesök samt att ett föräldramöte hölls 
i samband med en skolmässa där alla elever under skoltid fick besöka kommunens gymnasieskolor 
och få information om programmen. I årskurs 9 har eleverna ytterligare en veckas prao och 
SmåstadsSYV:en brukade innan dess försöka ha ett flertal lektioner med eleverna. SmåstadsSYV:en
har obligatoriska samtal med alla elever i årskurs 9, som sedan kan utvecklas till flera. Det hände att
föräldrarna i Småstaden sökte upp henne för samtal med sina barn. Då hon deltog i EHT, 
elevhälsoteam, kunde hon själv höra om några elever hade ett behov av extra vägledande insatser. 
För att eleverna ska kunna göra välgrundade val poängterade hon att det är viktigt att eleverna själva
får engagera sig.  Att skriva uppgifter och hålla presentationer om gymnasieprogram och yrken gör 
eleverna till aktiva deltagare i valprocessen. Hon menar också att det är viktigt att studie- och 
yrkesvägledare också deltar i skolans verksamhet för att kunna känna av varje elevs behov.

När eleverna själva i enkäten berättar om vilka aktörer de använt för att få information inför 
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gymnasievalet var skolans insatser, med lektioner och studiebesök under skoltid och samtal med 
studie- och yrkesvägledare, bland de verktyg tjejerna i de båda städerna använde sig av allra mest 
utav. För killarna fyllde de generellt inte en lika viktig funktion. Hur man använde lektioner och 
studiebesök på skoltid som verktyg för att få information var oberoende av föräldrarnas 
utbildningsnivå utan den enda skillnaden var mellan könen då 72% av tjejerna i jämförelse med 
42,4% av killarna använde dessa som verktyg, oberoende av stad. 

När det kom till samtal med studie- och yrkesvägledare kunde mönster utifrån både kön, klass och 
geografisk ort observeras. I Storstaden sa 73% av tjejerna att de använt sig av vägledningssamtal för
att få information, motsvarande siffra för killarna var 56%. Bland killarna ökade användandet av 
vägledningssamtal ju högre utbildningsnivå föräldrarna hade men hos tjejerna hade 
utbildningsnivån ingen tydlig påverkan. I Storstaden tog 27% av tjejerna och 39% av killarna upp 
att de fått råd eller åsikter från studie- och yrkesvägledaren om sitt gymnasieval, oberoende på 
utbildningsnivå. De flesta av dessa killar och tjejer tyckte det var bra och att det hade påverkat lite.  
När det kom till vilka man diskuterat sina egna tankar om valet med var det ungefär 40% av 
eleverna, oberoende kön och klass, som vände sig till studie- och yrkesvägledaren. Av dessa menade
50% av både killar och tjejer att det varit bra och skönt medan de övriga menade att det antingen 
inte hjälpt eller haft någon påverkan.

I Småstaden sa 77% av tjejerna att de använt sig av vägledningssamtal för att få information men 
det var stor skillnad beroende på utbildningsnivå då siffran för tjejerna från hem utan eftergymnasial
utbildning var 43% mot 100% av tjejerna från hem med någon eftergymnasial utbildning. Killarna i 
Småstaden använde sig mindre av vägledningssamtalen för att få information ju högre 
utbildningsnivå föräldrarna hade. När det kom till att få åsikter eller råd av studie- och 
yrkesvägledare var det inte lika vanligt i Småstaden som i Storstaden, med ungefär 21% av eleverna
oberoende kön och klass. Killarna menade att detta inte hade påverkat dem så mycket medan 
tjejerna framhöll att det var viktigt att få prata sina tankar med någon. När det kom till att få prata 
om sina egna tankar om valet var det 21% av killarna och 11% av tjejerna som nämnde studie- och 
yrkesvägledaren på skolan. Bland killarna var de bara de som kom från hem där minst en förälder 
saknade eftergymnasial utbildning och bland tjejerna var det bara de från hem där båda föräldrarna 
hade eftergymnasial utbildning. Eleverna själva tyckte att det hade hjälpt dem att legitimera sitt val.

Studie- och yrkesvägledarna hade svårt att se något mönster utifrån kön och klass på hur eleverna 
använde sig av skolans insatser. StorstadsSYV:en hade sett att elever med högutbildade föräldrar 
inte hade lika stort behov som eleverna med lågutbildade föräldrar att få information via skolan, 
vilket inte överensstämmer med elevernas svar. Hon sa också att hon tyckte eleverna var dåliga på 
att själva söka upp någon information, inte ens från de hemsidor hon hade gett dem en lista på, och 
att det mest var eleverna med högutbildade som föräldrar som var någorlunda drivande. 
SmåstadsSYV:en delade denna bild och menade att om elever behöver information så kom de oftast
och frågade henne istället för att söka efter svaret och precis som enkäten visade blev skolans 
insatser viktiga för eleverna. SmåstadsSYV:en hade tidigare genomfört en undersökning med elever 
om vad som påverkat deras val där studie- och yrkesvägledaren hade kommit långt ner bland svaren 
och enkäten visade också att det inte var lika många i Småstaden som sa sig ha fått råd eller åsikter 
från sin studie- och yrkesvägledare. Småstands-SYV:en sa att de i skolan oftast inte hann komma till
en nivå där eleverna diskuterade och problematiserade sina egna tankar kring valet, utan att man 
hjälpte dom komma fram till ett beslut.

4.4 Elevernas verktyg

Förutom skolans insatser använde sig eleverna av en rad andra aktörer och verktyg i sina 
valprocesser. Överlag var det tjejerna som sa sig använda flest verktyg, utanför skolan, för 
information, råd eller stöd. Vilka verktyg eleverna använt sig av visas i tabell 8 och 9 nedan.
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I Storstaden hade killarna använt sig av 2 olika verktyg i snitt för information inför gymnasievalet 
medan tjejerna i snitt hade använt 3,5 olika verktyg för att få information.  Utbildningsnivån tycks 
inte ha påverkat hur många verktyg tjejerna använde sig av men för killarna blev antalet verktyg fler
ju högre utbildningsnivå föräldrarna hade. Öppet hus och besök efter skoltid var bland både killar 
och tjejer ett av de mest använda verktygen och ju högre utbildningsnivå föräldrarna hade desto fler 
elever använde sig av de öppna husen. Föräldrarna var en viktig aktör för killarna när det kom till 
information och när det kom till att få råd eller åsikter från andra var föräldrarna de som nämndes 
mest av båda könen med 60% av killarna och 77% av tjejerna. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna 
hade desto vanligare var det att eleverna fått råd.  De som i lägst grad fick råd eller åsikter från sina 
föräldrar var tjejerna och killarna som inte visste vad föräldrarna hade för utbildningsnivå, för dessa 
elever var också föräldrarna en av de mest använda verktygen för information. Föräldrarna var 
också den aktör som eleverna använt sig mest utav för att få prata om sina egna tankar med. 74% av 
killarna och 77% av tjejerna diskuterade valet hemma med sina föräldrar, oberoende 
utbildningsbakgrund. Både bland tjejerna och killarna tyckte de flesta att dessa råd och åsikter varit 
bra och att det påverkat dem men det var också vanligt bland killarna från hem antingen helt utan 
eftergymnasial utbildning eller där båda hade eftergymnasial utbildning att tycka åsikterna varit 
dåliga eller att de inte påverkat dem alls. 20% av tjejerna som kom från hem utan eftergymnasial 
utbildning sa att föräldrarna motsatte sig mot deras val.  För tjejerna var vännerna också en aktör 
som användes för information och ju högre utbildningsnivå desto mer använde man sig av 
vännerna. 46% av tjejerna sa att vännerna hade kommit med råd och åsikter varav de flesta menade 
att de påverkat dem. Vännerna var också en aktör som eleverna använde för att prata med, främst av
tjejerna med 42% mot killarnas 22%. Både när det kom till råd/åsikter och att få diskutera sina egna 
tankar med någon nämnde ett fåtal elever syskon och släkt. 
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I Småstaden använde eleverna i snitt fler verktyg för att få information än i Storstaden. Tjejerna 
använde i snitt 4,3 verktyg medan killarna använde 3,4 i snitt. Utbildningsnivån hos de båda könen 
visade inte på ett direkt mönster i antalet verktyg men de som använde flest verktyg var tjejerna med
eftergymnasialt utbildade föräldrar och de som använde minst antal verktyg var killarna med 
föräldrar utan eftergymnasial utbildning. Vänner var den aktör som flest elever använde sig av för 
att få information, framförallt hos tjejerna med 89%. Hos killarna var dock internet den mest 
använda informationskällan med 67% medan det var den minst använda av tjejerna. Efter vänner 
var föräldrar också en viktig informationskälla för eleverna och killarna använde sig utav 
föräldrarna mer ju högre utbildningsnivå de hade. När det kom till att ge råd/åsikter var föräldrarna 
den aktör som användes mest. 60% av killarna och 72% av tjejerna berättade att deras föräldrar gett 
råd/åsikter om deras gymnasieval och 71% av killarna och 77% av tjejerna berättade också att det 
pratat om sina egna tankar med sina föräldrar. Eleverna uppgav i större utsträckning att föräldrarna 
gett åsikter/råd ju högre utbildningsnivå föräldrarna hade och för killarna gällde detta även när det 
kom till att prata om sina egna tankar. Av de elever som fått råd/åsikter av föräldrarna sa 40% av 
killarna och 22% av tjejerna att de inte påverkats alls.  61% av tjejerna sa att vänner gett råd/åsikter, 
killarna 25%, och 77% av tjejerna sa att de pratat om sina egna tankar med vännerna, killarna  42%. 
För tjejerna var även släktingar, särskilt syskon, en aktör som gett åsikter/råd och som de pratat med
medan killarna i större utsträckning menade att de inte fått råd/åsikter eller pratat med någon alls. 
De elever som fått råd/åsikter tyckte till största del att det varit positivt även om de inte tyckte det 
påverkat dem mycket men tjejerna sa att det hjälpt dem att legitimera sitt val. Att prata med någon 
om sina egna tankar tyckte tjejerna hade varit mer positivt än killarna då tjejerna menade att det 
hade känts bra att ventilera sina tankar medan killarna i större utsträckning tyckte det kändes 
konstigt.

I intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna kom det fram att föräldrar var den aktör som man 
ansåg påverka eleverna mest, vilket kan kopplas till att föräldrarna var den mest använda aktören för
både information, råd och stöd. I undersökningen SmåstadsSYV:en genomfört hade föräldrarna varit
i topp både när det kom till att ge information och påverka elevernas val. De högutbildade 
familjerna menade hon var mer drivande och sökte information med och åt sina barn vilket stämmer
överens med elevernas svar.  Båda sa också att äldre vänner och syskon med erfarenheter från skolor
och gymnasieprogram hade en viktig roll. StorstadsSYV:en menade att eleverna oftast inte märkte 
av hur de påverkats av andra, i alla fall inte innan det uppstått en intressekonflikt. Hon menade 
också att eleverna ofta mötte motstånd hemifrån och skälen till detta varierade beroende på 
utbildningsnivå. De högutbildade föräldrarna hade svårt för att se sina barn gå ett yrkesförberedande
program. Även om eleven hade svårigheter i skolan och var mer praktiskt lagd så sågs 
studieförberedande program oftast som det enda alternativet, vilket SmåstadsSYV:en hade gjort 
liknande observationer. Det motsatta perspektivet såg StorstadsSYV:en hos föräldrarna med låg 
utbildningsnivå. Föräldrarna med låg utbildningsnivå hade ofta svårt att se nyttan med ett 
studieförberedande program, deras barn skulle inte slösa bort åren utan ut och börja jobba. Båda 
kunde känna av ett litet motstånd mot eftergymnasial utbildning hos föräldrarna med låg 
utbildningsnivå av anledningen av att man fruktade studieskulder, vilket inte uttrycktes i enkäten.

4.5 Målet med gymnasiet

Vad eleverna såg som målet med gymnasiet var väldigt lika oavsett skola då kön och föräldrarnas 
utbildningsnivå var de faktorer som påverkat. Hos killarna var det att snabbt kunna börja arbeta, få 
en bred utbildning och att kunna fortsätta till högre studier som var de vanligaste målen men 
föräldrarnas utbildnings nivå hade stor påverkan på vilket av dessa mål man hade. Ju färre av 
killarnas föräldrar som var eftergymnasialt utbildade, desto mer uppgav de att målet med gymnasiet 
var att börja arbeta snabbt. Det enda som skiljde mellan de två skolorna var målen hos killarna med 
eftergymnasialt utbildade föräldrar. I Storstaden uppgav fler elever högre studier som mål ju högre 
utbildningsnivå föräldrarna hade, i Småstaden var det istället bred utbildning som var målet för 
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dessa elever. Hos tjejerna var elevernas mål koncentrerade på högre studier och bred utbildning. Ju 
lägre utbildningsnivå tjejerna föräldrar hade desto mer såg tjejerna högre studier som målet med 
gymnasiet och ju högre utbildningsnivå föräldrarna hade desto mer uppgav tjejerna att en bred 
utbildning var målet med gymnasiet.

Studie- och yrkesvägledarnas bild av elevernas mål med gymnasiet liknade elevernas svar, även om 
de inte uppgav någon tydlig koppling till kön eller utbildningsnivå utan kopplade elevernas mål mer
till de gymnasieprogram eleverna siktade på. Båda menade att det var vanligt att elever valde ett 
brett program som samhällsvetenskapliga programmet för att skjuta upp valet till senare.  
SmåstadsSYV:en menade att detta var för att eleverna kände sig osäkra och StorstadsSYV:en 
berättade att detta mål var en strategi som vissa av eleverna själva valt och var medvetna om men 
ofta var det något föräldrarna berättade. De som hade satt sig in i valet menade StorstadsSYV:en 
ofta hade ett specifikt yrke som mål, vilket gällde både de som intresserade sig för 
yrkesförberedande- och studieförberedande program. 

5. Analys och sammanfattande slutsatser

Syftet med denna studie har varit att studera ungas valprocesser inför gymnasievalet och undersöka 
de mönster som gått att se utifrån kön, klass och geografisk ort, samt den funktion skolans insatser 
har haft för eleverna. Här kommer de sammanfattande slutsatser jag funnit presenteras och samtidigt
analyseras utifrån den forskning och de teorier studien vilar uppå. Avsnittet avslutas sedan med att 
koppla dessa mönster till Lunds valprocesser.

5.1 Valprocesser och mönster

Valprocessens utformning, när vi ser till början och avslut, visade på mönster utifrån både 
föräldrarnas utbildningsnivå, skolans geografiska ort men framförallt utifrån kön. Tjejernas 
valprocesser sträckte sig över en längre tid då de inleddes tidigare och avslutades senare än 
killarnas. I Småstaden tidigarelades valprocessen i jämförelse med i Storstaden och föräldrarnas 
utbildningsnivå hade olika påverkan på de två skolorna. Även om dessa tre faktorer påverkade 
valprocessernas början och avslut var en klar majoritet av elevernas valprocesser koncentrerad på 
grundskolan senare år, från årskurs 8 och framåt. Studie- och yrkesvägledarnas bild av detta skiljde 
sig något och helt emot enkätens resultat menade de att killarna från lågutbildade hem var de som 
bestämde sig först. StorstadsSYV:en sa att tjejerna var de mest veliga på grund av rädslan att göra 
fel vilket inte bara visade sig i enkäten genom att deras valprocesser sträckte sig över en längre tid 
utan också i de valalternativ och prioriteringar de gjort.

Många av eleverna hade prioriterat att välja gymnasieprogram först. Killarna ofta för att ett program
passade dom och tjejerna också för att inte begränsa sig. Beroende på kön skiljde sig anledningarna 
till varför man valt skola först. Killarna hade hört positiva saker om skolan och tjejerna, i 
Småstaden, valde en av skolorna på orten för att inte behöva pendla. Studie- och yrkesvägledarna på
skolorna hade gjort liknande observationer, fast inte kopplat till kön utan hos eleverna överlag. De 
menade också att eleverna påverkades mer av skolornas rykte än vad som kom fram i enkäten vilket
jag kopplar till Sandells37 avhandling där eleverna anses självsortera sig till den skola som de 
uppfattar överensstämma bäst med deras habitus.  Denna självsortering kopplar jag också till vilka 
gymnasieprogram eleven haft i åtanke då Gruffman38 sett att teoretiskt- och yrkesinriktade elever till

37 Sandell, Anna; Utbildningssegereation och självsortering- Om gymnasieval, genus och lokala praktiker; 2007. s. 65-
66.

38 Gruffman, Ulf; Klassresenärer och kvarstannare: 2010. s. 63- 85.
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stor del delade samma bild av de olika programmen och därför sökte sig ditt de identifierade sig 
själva med stereotypen. 

Enkäten visade att eleverna generellt sett haft 2-4 olika utbildningsalternativ i åtanke och tjejerna 
hade generellt sett fler utbildningsalternativ i åtanke än killarna. Ju högre utbildningsnivå 
föräldrarna hade desto oftare var dessa utbildningsalternativ enbart högskoleförberedande program, 
och ännu mer vanligt i Småstaden generellt. De alternativ eleverna har i åtanke utgör den 
handlingshorisont Careershipteorin39 menar att vi gör våra val utifrån. De skillnader som kön, 
utbildningsnivå och ort visar förklaras då genom elevernas habitus. Om elevens bild av omvärlden 
och sin egen roll i relation till denna säger att bara högskoleförberedande program är passande 
snävas handlingshorisonten in för att sedan snävas in ytterligare om vi kopplar in Gottfredsons40 
teori om kompromisser utifrån kön, prestige och intresse. Skillnaderna mellan skolorna visar då på 
en skillnad i de fält eleverna vistas i. Med uppdelningen av gymnasieprogram på de två kommunala 
gymnasieskolorna i Småstaden är utbildningsalternativen än mer värdeladdade och om de fält 
eleverna rört sig i då inte sett skolan med yrkesförberedande gymnasieprogram som lämplig eller 
bra är det inte troligt att eleverna själva övervägt den. 

Eleverna hade rätt snäva handlingshorisonter där de möjliga alternativen ofta vara likartade. Att 
arbetarklasseleverna, som traditionellt kopplas ihop med yrkesförberedande program41, också hade 
högskoleförberedande gymnasieprogram i åtanke kopplar jag till Panican som menar att 
yrkesinriktade elever precis som teoretiska elever har en elitisk bild av de högskoleförberedande 
programmen. Denna syn har då blivit en del av deras habitus42 vilket då varit starkare än deras 
värdering om att följa samma väg som sina föräldrar. Få elever hade enbart haft yrkesprogram i 
åtanke och då nästan bara killar. Studie- och yrkesvägledarna  bekräftade enkätens resultat och sa att
elever från högutbildade hem ofta bara såg studieförberedande gymnasieprogram som valalternativ 
men de delade inte bilden av att det också gällde eleverna från lågutbildade hem. Enkätsvaren 
visade också att ju lägre utbildningsnivå föräldrarna hade desto mer könsstereotypiska var de 
valalternativ eleverna haft i åtanke vilket jag kopplar till Gottfredsons43 teori. Utifrån 
circumscription och compromise-teorin kan detta tolkas som att eleverna från hem med lägre 
utbildningsnivå gjorde en annan form av kompromiss där prestige, och kanske även intresse, 
kompromissats bort till förmån för könstyp. Eleverna från hem med högre utbildningsnivå kan då 
anses också ha gjort en annan kompromiss där intresse och delvis också könstyp kompromissats 
bort i förmån till prestige.

De mål som eleverna såg med gymnasiet påverkades av kön och föräldrarnas utbildningsnivå. Bland
tjejerna var högre utbildning vanligast när föräldrarnas utbildningsnivå var låg och ju högre 
utbildningsnivå föräldrarna hade desto vanligare var bred utbildning som mål. Detta kopplar jag till 
det studie- och yrkesvägledarna sa om hur eleverna söker sig till breda gymnasieprogram, så som 
det samhällsvetenskapliga programmet, för att skjuta upp valet. På detta sätt behöver de inte 
konfrontera sin rädsla för att göra fel och blir då en strategi för att slippa obehag. För killarna visade
föräldrarnas utbildningsnivå istället på olika karriärmål. Ju färre av killarnas föräldrar som var 
eftergymnasialt utbildade, desto mer uppgav de att målet med gymnasiet var att börja arbeta snabbt, 
annars var en bred utbildning och möjlighet till högre studier de vanligaste målen. Att möjliggöra 
för framtida studie blir för både tjejerna och killarna ett sätt att inte begränsa sina möjligheter. Man 
kanske inte är intresserad av en utbildning på högre nivå idag men tänk om man skulle ändra sig? 
Dessa skäl som eleverna uttryckte går emot den tidigare forskning där personligt intresse setts som 

39 Hodkinson, Phil & Sparkes, Andrew C; Careership: a sociological theory of career decision making;1997. s. 33-42.
40 Brown, Duane; Career choice and development: 2002 s. 85-102.
41 Skolverket; Rapport 394; Det svåra valet- Elevers val av utbildning  på olika slags gymnasiemarknader; 2013 s.12-

13
42 Hodkinson, Phil & Sparkes, Andrew C; Careership: a sociological theory of career decision making;1997. s. 33-42.
43 Brown, Duane; Career choice and development: 2002. s. 85-102. 
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elevernas huvudsakliga skäl44,45 vilket jag tycker visar på att unga tänker mer långsiktigt än vad man
annars kanske ofta tror. Gymnasievalet tycks vara oerhört viktigt för eleverna och rädslan att 
begränsa sin framtid får dem att istället göra en kompromiss på mellannivå46, där kanske framförallt 
prestige går över intresse.

5.2 Skolans insatser och andra verktyg

I Småstaden erbjöd skolan generellt fler insatser och många av dem genomfördes i årskurs 8 där 
enkäten visade att deras valprocesser inletts. Det är svårt att säga om denna tidigareläggning 
kommer ifrån skolans insatser eller om det beror på fältet, den lokala kulturen, som varade i 
Småstaden. Det var också intressant att StorstadsSYV:en sagt till sina elever att inte bestämma sig 
direkt utan ha ett öppet sinne då det också var storstadseleverna som avslutade sina valprocesser 
senast. Eleverna använde sig av flera olika aktörer som verktyg i sina valprocesser. Det kunde vara 
för att få information, råd/åsikter eller samtalsstöd, och det tydligaste mönstret som kunde urskiljas 
var utifrån kön. Tjejerna använde sig av fler verktyg än killarna, både när det kom till skolans 
insatser och andra aktörer, vilket överensstämmer med Sandells47 avhandling där hon observerat hur
tjejer är mer aktiva aktörer och oftare använder sig av formella redskap för gymnasievalet. Skolans 
insatser i form av lektioner, informationer och vägledningssamtal användes av många för att få 
information, främst av tjejerna. Hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkade killarnas användning av 
vägledningssamtal för att få information var olika på de två skolorna då högre utbildningsnivå i 
Storstaden ökade användandet medan det minskade det i Småstaden. Däremot var det vanligare i 
Storstaden att eleverna, främst killar, sa sig ha fått råd och åsikter från sin studie- och 
yrkesvägledare och det var ännu fler i Storstaden som sa sig har diskuterat sina egna tankar med 
studie- och yrkesvägledaren. 

I Småstaden använde eleverna i snitt fler verktyg utanför skolan insatser än i Storstaden och tjejerna 
använde oavsett geografisk ort fler än killarna. Däremot fanns det ingen tydlig koppling till 
föräldrarnas utbildningsnivå. Det gick att se mönster utifrån både kön, föräldrarnas utbildningsnivå i
vilka verktyg som användes av eleverna för att få information. Intressant nog var det tjejerna i 
Storstaden som inte visste sina föräldrars utbildningsnivå som använt föräldrarna mest för att få 
information men föräldrarna användes av många elever på båda skolorna, vilket även studie- och 
yrkesvägledarna nämnt. Föräldrarna var också den aktör som flest elever hade fått både råd/åsikter 
och samtalsstöd av, vilket ökade ju högre utbildningsnivå föräldrarna hade vilket jag kopplar till 
Panican48. Panican såg att föräldrar till elever som var teoretiskt inriktade oftare blandade sig i sina 
barn val, ifall något behövde korrigeras. Då de teoretiska eleverna i enkäten, de som bara haft 
högskoleförberedande gymnasieprogram i åtanke, ofta kom från högutbildade hem i denna studie 
överensstämmer resultatet med Panicans. 

Den tydligaste skillnaden mellan könen var att vännerna var det mest använda verktyget för 
information hos tjejerna och näst mest efter föräldrarna när det kom till råd/åsikter och samtalsstöd, 
och användes ännu mer ju högre utbildningsnivå tjejernas föräldrar hade. Gruffman49 såg att killar 
ofta lyfte fram familj och vänner som informationskällor medan tjejernas information istället kom 
från rykten, vilket inte riktigt överensstämmer med enkäten. Det enkäten dock har i likhet med 
Gruffmans resultat är att killarnas informationskällor kan ses som mer formella i jämförelse med 
tjejernas mer personliga. Många använde internet som verktyg för information i Småstaden men i 

44 Gruffman, Ulf; Klassresenärer och kvarstannare: 2010. s. 63- 85.
45 Panican, Alexandru; Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet s. 30-39. 2015.
46 Brown, Duane; Career choice and development: 2002,  s. 85-102.
47 Sandell, Anna; Utbildningssegereation och självsortering- Om gymnasieval, genus och lokala praktiker; 2007. s.65-

66.
48 Panican, Alexandru; Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet s. 30-39. 2015.
49 Gruffman, Ulf; Klassresenärer och kvarstannare: 2010. s. 63- 85.
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Storstaden var det bara tjejer från hem med låg utbildningsnivå som använde sig av internet i större 
utsträckning, vilket kan kopplas till Gruffman50 som visade att elever oftare använde skriftliga källor
när de behövde kompensera för föräldrarnas bristande kunskap i programmets egenskaper. De flesta 
elever som fått råd/åsikter eller samtalsstöd av andra tyckte att det varit bra och tyckte själv att det 
hade påverkat deras val i en liten grad. Överlag tyckte studie- och yrkesvägledarna att eleverna 
påverkades och tog till sig mer av andra aktörer än vad enkätsvaren visade, vilket jag kopplar till 
den frigörelseprocess som Sandell51 menar att eleverna är mitt uppe i. Att påverkas av andra är inte 
förenligt med bilden av dem som självständiga individer och därför säger de sig istället välja utifrån 
intresse till största del.  

5.3 Lunds valprocesser

De mönster som kunde studeras utifrån kön, klass och geografisk ort gjorde det möjligt att också se 
mönster i vilka av Lunds52 valprocesser eleverna använde sig av, även om de är generella drag och 
inte gällde alla respondenter. Dessa valprocesser visar också på hur elevernas habitus är utformade53.
Hur eleverna såg sig själva i relation till olika framtidsmöjligheter och de syfte de hade formade 
deras handlingshorisont.

Den individuellt självklara valprocessen följdes främst av killar som antingen bara hade föräldrar 
utan eftergymnasial utbildningen eller som bara hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. De 
såg valet som självklart och hade färre alternativ i åtanke. Beroende på föräldrarnas utbildningsnivå 
varierade det hur många verktyg de använt då de från högutbildade hem använde sig av fler verktyg 
då de legitimerade deras val. Eleverna sökte empirisk fakta och inte andras input. Dessa killar hade 
ofta skäl som överensstämde med det Lund kallar intresseinriktade valhandlingar men även 
gruppinriktade valhandlingar var vanliga då det var "självklart" vilken skola eleven tillhörde. 
Killarna från högutbildade hem hade också karriär- och yrkesinriktade valhandlingar som sträckte 
sig bortanför gymnasiet medan killarna från lågutbildade hem hade istället bara hade yrkesinriktade 
valhandlingar. 

Den kontextuellt kollektiva valprocessen verkade eleverna gärna vilja förneka. Den följdes av 
både tjejer och killar och även här av elever som antingen kom från hem utan någon eftergymnasial 
utbildning eller av elever från hem där båda hade eftergymnasial utbildning. För båda grupperna var 
valhandlingarna grupp- och traditionsinriktade, men riktades åt olika håll: yrkesförberedande 
gymnasieprogram för eleverna från hem med lägre utbildningsnivå och högskoleförberedande för 
eleverna från högutbildade hem. De utbildningsalternativ eleverna såg möjliga förhölls till den 
värderingsram omgivningen haft och som deras habitus utformats runt. 

Den argumentativt processuella valprocessen följdes av eleverna som kom från hem där 1 av 2 
föräldrar hade eftergymnasial utbildning men även av tjejerna generellt. För den argumentativt 
procesuella var det viktigt att göra rätt val och därför såg dessa elever över många alternativ, sökte 
information från flera källor och rådfrågade och diskuterade valet med så många som möjligt. För 
sitt syfte hade dessa elever både karriär- och gruppinriktade syften. Att få en bred utbildning och att 
studera vidare var viktiga karriärinriktade mål, men var inte specificerade till ett yrke. Att veta 
vilken skola eller gymnasieprogram som matchade dem bäst som person hjälpte också dessa elever 
med att göra det klart för dem vart de hörde hemma, och därmed var "rätt" val.

50 Ibid.
51 Sandell, Anna; Utbildningssegereation och självsortering- Om gymnasieval, genus och lokala praktiker; 2007. s.65-

66.
52 Lund, Stefan; Marknad och medborgare  – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens  integrations- och 

differentieringsprocesser; 2006. s.126-155.
53 Hodkinson, Phil & Sparkes, Andrew C; Careership: a sociological theory of career decision making;1997. s. 33-42.
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Viktiga upptäckter

Studien har visat på en breddad bild av elevers väg till gymnasiet där påverkningsfaktorerna kön, 
klass och geografisk ort visat på ett komplext samband inom valprocesserna. Det kanske viktigaste 
resultatet är att kön tycks vara den faktor som påverkat valprocesserna mest. Det handlar inte om att
tjejer och killar bara väljer olika utan deras handlingshorisonter är begränsade och valprocesserna är
utformade olika från start. Då killarna och tjejerna inte sett alla gymnasieprogram som möjliga 
alternativ har deras handlingshorisonter begränsats till bara 2-4 stycken gymnasieprogram från 
början, vilket utgjort en pragmatisk grund till deras rationella val. Överlag tycks killar har en mycket
mindre aktiv valprocess med färre verktyg, strategier och aktörer som kan stödja dem. För studie- 
och yrkesvägledare och annan skolpersonal är detta mycket viktig information att ta till sig då det 
kan betyda att skolan måste reflektera över sitt sätt att möta killar för att hjälpa dem att också 
utveckla sin roll i valprocessen och inte förstärka en manlig ensamhet. 

Hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkat elevernas valprocesser tycker jag stämmer överens med 
tidigare forskning men en varningsklocka har för mig tänds om hur begränsade elever från 
högutbildade hem kan vara till att bara se högskoleförberedande program som alternativ. 
Yrkesförberedande gymnasieprogram förbises av många elever vilket inte bara tyder på att skola 
och samhälle måste jobba aktivt med att uppdatera elevernas, men kanske framförallt 
omgivningens, information om utbildningarnas innehåll och framtidsmöjligheter utan också på att 
många elever aldrig får möjlighet att hitta den väg de känner sig hemma på. Elever är 
undermedvetet mycket känsliga för yttre påverkan från de fält de rör sig i. Om olika alternativ 
värderas som bra och dåliga kan vi nog anta att de flesta väljer att se bort från det dåliga alternativet.
Skillnaderna mellan orterna tycker jag förklaras genom detta då orternas utbildningskultur, tradition 
och värderingar verkar spegla hur eleverna agerat. Detta tycker jag visar vilken stor roll skolan 
spelar om vi vill minska den grad sociokulturella mönster reproduceras då skolan är den aktör som 
flest använder sig att för att få en kunskapsgrund om sina alternativ. Det skolan kanske behöver bli 
bättre på är att kompensera alla elever med den information eller det stöd som eleven inte får från 
familj, vänner och andra aktörer. Hela skolan men kanske framförallt studie- och yrkesvägledare 
behöver aktivt vara medveten om de mönster som denna studie har påvisat och bidra till att vidga 
elevernas handlingshorisonter.

6.2 Personlig reflektion

När jag studerat resultatet ställde jag mig frågan: "Är det försent att stödja och motverka 
sociokulturell reproduktion när eleverna har börjar sina valprocesser? I denna studie har 
valprocesserna studerats som något aktivt där strategier och verktyg är i fokus, men egentligen 
börjar valprocessen den dag vi börjar få förståelse om oss själva och omvärlden. På de båda 
skolorna var studie- och yrkesvägledning en insats som främst erbjöds i årskurs 8 och 9 och oftast 
gav insatserna information, vilket kan vara bra för att elevernas val inte ska baseras på felaktiga 
grunder men ingen nämnde någon insats som utvecklade elevernas valkompetens. StorstadsSYV:en 
sa att vägledning står på tre ben: självkännedom, 2: valkompetens och 3; arbetsmarknadskunskap, 
och där håller jag med henne men jag tror att eleverna hade gett en annan beskrivning. Mötet med 
studie- och yrkesvägledning har för eleverna varit präglat av information och då främst generell 
information om de gymnasieprogram som finns. Jag tror inte eleverna själva vet vad de behöver av  
studie- och yrkesvägledning, ingen elvaåring kommer be sin lärare att få lära sig att hantera val och 
mål, utan skolans ska se till detta behov innan det uppkommer. Efter denna studie tror jag starkt på 
att studie- och yrkesvägledning måste tas ner i åldrarna och då menar jag inte med mer information 
eller bara insatser som riktar sig mot arbetslivet utan med insatser som också stärker elevernas 
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utveckling och skolgång i helhet. StorstadsSYV:en tyckte att hennes skola skulle behöva jobba mer 
med valkompetens och självkännedom i grundskolans tidigare år, och det är precis detta jag vill 
komma åt. Problemhantering, att söka information från olika källor och att kunna diskutera utfallet 
av olika val är ämnesövergripande kunskap som utvecklar elevernas valkompetens, samtidigt som 
jag också tror att det ger möjlighet att stödja elever från hem med mindre vana av studieteknik.  
Genom att låta yngre elever diskutera problem och planera olika projekt tror jag att de blir bättre 
förbereda på att hantera kommande utbildningsval. Denna valkompetens tror jag är av särskild vikt 
om man inte vill att föräldrars utbildningsnivå ska ha en lika tydlig påverkan på valprocessernas 
utformning. Att arbete med elevernas självkännedom genom att till exempel göra rollspel, diskutera 
egenskaper och vissa på hur vi alla är olika tror jag också är mycket viktigt då eleverna kan fokusera
mer på sin egna vilja och inte på hur andra tycker och gör. Den skillnad som denna studie visat på 
mellan könen, där tjejerna har mer utvecklade valprocesser men lägre förtroende på sin förmåga att 
göra bra val och där killarna går med sin egen väg men utan att ha utvidgat sitt perspektiv och sin 
valprocess, tycker jag visar på att eleverna behöver lära av varandra. Båda könens agerande tycker 
jag följer ett könsstereotypiskt beteende, utifrån värderingar om kvinnligt och manligt, vilket skulle 
kunna öppnas upp mer med de ovan nämnda aktiviteterna för ökad självkännedom. Jag är övertygad
om att elever som har en medvetenhet om sig själv och om hur man hanterar olika 
problemsituationer får en bra bas att göra välgrundade utbildningsval utifrån.

6.3 Metoddiskussion

Utifrån min egen bild av ämnet och tidigare forskning upplever jag att resultatet är rimligt. 
Begränsad tid har begränsat studien och kvalitativa intervjuer med eleverna hade troligtvis gett 
mycket intressant och relevant data men jag känner mig mycket nöjd med hur de valda metoderna 
kartlagt elevernas valprocesser så att mönster kunnat synliggöras. Genom att koncentrera mig på 
variablerna som tidigare nämnts i utformning av enkät och intervjuguide upplever jag att validiteten 
i resultatet är hög. Intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna anser jag har kompletterat studien 
på ett mycket bra sätt. De kunde belysa frågor som föräldrarnas påverkan, skolornas rykten osv. som
inte framkom i enkäten på samma sätt. Utifrån svaren jag har fått och den säkerhet 
undersökningspersonerna utlovats känner jag mig också trygg i att jag fått sanningsenliga svar i 
enkäten och intervjuerna. Några frågor krävde reflektion på ett djupare plan, i både enkäten och 
intervjuerna, och det är svårt för mig att avgöra om respondenterna själva har gjort sådana 
reflektioner men det är en risk jag har fått ta. Resultatet visade på motsägande mönster på de två 
skolorna i ett flertal frågor och enkäten och intervjuerna gav olika svar ett flertal gånger. Även om 
detta gjort att det inte varit möjligt att tydliggöra mönster i dessa frågor i denna studie så känner jag 
att det bara visar på den faktiska skillnad geografisk ort kan ha och hur elev och vägledare kan ha 
olika uppfattningar. I studien har geografisk ort kommit att vara en viktig påverkansfaktor och 
därför är det inte troligt att studien hade gett samma resultat på andra orter och skolor. Resultatet 
hade nog också sett annorlunda ut om urvalet inkluderat många fler skolor och på ett bättre sätt 
representerar hela målpopulationen. Ett problem jag mött i arbetet med studien är att resultatet blev 
mycket stort, om man ser till antalet ord, vilket har gjort att jag istället fått begränsa storleken på 
tidigare forskning, analys och diskussion. Jag upplever själv att alla frågor som resultatet tagit upp 
är relevanta för syftet och därför har jag haft svårt att begränsa resultatet ytterligare, men detta har 
gjort att djupet på analysen blivit lidande. Metodkombination är som tidigare nämnt krävande och 
om jag endast använt mig av en metod tror jag inte att jag hade haft samma problem med storleken 
på resultatet och således kunnat gett större utrymme till övriga avsnitt. 

6.4 Framtida forskning

I framtiden vill jag se mer forskning som studerar barns, ungdomars och vuxnas karriärval som 
resultatet av deras valprocesser och inte som sociala utfall. Som nämnt tidigare i inledningen tror 
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jag att denna kunskap är avgörande om skolan ska kunna ge stöd inför valsituationer och Lund54 
visar på en lucka i  forskning om ungas valsituationer. En intressant vinkel på elevernas 
valprocesser vore att koppla dem till olika karriärteorier, då jag endast har inkluderat Gottfredsons i 
denna studie. Krumboltz55 karriärteori tycker jag vore särskilt intressant att koppla till valprocesser 
och framförallt då till det Krumboltz kallar för "task approach skills", färdigheter för hantering av 
problem och karriärmöjligheter. En sådan studie skulle kunna se närmare på elevernas strategier för 
sitt handlande kopplat till karriären som ett livslångt förlopp. Det vore även intressant att genomföra
en studie med samma syfte som denna men med intervjuer av elever som metod. Jag tror att 
intervjuer skulle öppna upp för intressanta reflektioner hos eleverna där vi får en bättre bild av 
elevers perspektiv på sin valkompetens. Att se om eleverna själva är medvetna om sina 
begränsningar och handlingar. En faktor som uteslutits ur denna studie är etnicitet och då etnicitet är
så nära besläktat med klassbegreppet idag är det självklart också en variabel som bör studeras 
vidare. Det vore mycket intressant att se om och hur etnicitet påverkar vilka alternativ eleverna ser 
över och vilka aktörer man använder sig av. Mitt antagande är att elever från hem med utrikes födda
föräldrar inte har tillgång till samma kunskap om det svenska utbildningssystemet och den svenska 
arbetsmarknaden som elever till inrikes födda föräldrar. Detta gör det mycket intressant att se hur 
eleverna hanterar eller blir lidande av denna avsaknad och kan vissa på hur skolans arbete för att 
kompensera för detta bör utvecklas.

Hanna Grinde 2016.

54 Lund, Stefan; Marknad och medborgare  – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens  integrations- och 
differentieringsprocesser; 2006. s.16.

55 Krumboltz, John D; A learning theory of career counseling. 1996. s. 55-80.

29



7. Referenser

Andergren, Leif; Samtala - Vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld; Tremedia i 
Borås; 2014.

Broady, Donald; Inledning: en verktygslåda för studier av fält; ur "Kulturens fält", Borady, Donald;
Bokförlaget Daidalos, Göteborg 1998. 

Brown, Duane; Career Choice and Development.; 4:e uppl; John Wiley & Sons, Inc; 2002.

Densombe, Martyn; Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna; Studentlitteratur AB, Lund. Upplaga 2:1 2009.

Ekonomifakta; Din kommun i siffror; http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-
kommun-i-siffror/ (Hämtad 3 Maj 2016)

Gruffman, Ulf; Klassresenärer och Kvarstannare; ur Att bana vägen mot framtiden : karriärval och
vägledning i individuellt och politiskt perspektiv; Lundahl, Lisbeth (red); Studentliteratur AB; 2010.

Hjort, Teres Hjärpe & Alexandru Panican; Rådgivare, vägledare och mäklare – om 

grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet; ur "Vetenskapliga perspektiv på lärande, 
undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning
vid Lunds universitet", s.177-194; 2014. 

Hodkinson, Phil & Sparkes, Andrew C; Careership: A sociological theory of career decision 

making; ur "British Journal of Sociology of Education, Vol. 18, No. 1, 1997". 1997.'

Jelmini, Maria; Var tjugonde byter program; 18 September 2012; Svenska Dagbladet; 
http://www.svd.se/var-tjugonde-byter-program (Hämtad 3 April 2016)

Krumboltz, John D; A learning theory of career counselling; ur "Handbook of career counseling 
theory and practice"; Savickas, Mark L; Davies-Black Publishing; 1996.

Lärarnas Riksförbund; Effekter av vägledning; 2012. 

Lund, Stefan; Marknad och medborgare  – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens  

integrations- och differentieringsprocesser; Växjö University Press; 2006.

Panican, Alexandru; Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet; Rapport nr 
19; Ratio och Lunds Universitet; 2015.

Sandell, Anna; Utbildningssegeration och självsortering-  om gymnasieval, genus och lokala 

praktiker; Holmbergs Malmö; 2007.

SCB; Fråga rätt! Utveckla, testa, utvärdera och förbättra blanketter; 2001.

SFS2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor.

Skolverket; Rapport 394; Det svåra valet- Elevers val av utbildning  på olika slags 

gymnasiemarknader; 2013.

30



Skolverket; Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet; 2012.

Stridsman, Sofia; Vägvalet riskerar bli lotteri; 18 Februari 2016; Skolvärlden; 
http://skolvarlden.se/artiklar/elevernas-vagval-ett-lotteri ; (Hämtad 1 April 2016)

Vetenskapsrådet; God forskningssed; Vetenskapsrådets forskningsserie, 1:2011; 2011.

31



8. Bilagor

8.1 Bilaga 1. Enkät
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguide

• När börjar skolans studie- och yrkesvägledande insatser?

• Vad för insatser erbjuds eleverna?

• Hur tycker du att skolans insatser förbereder eleverna inför gymnasievalet?

• Vilka skillnader finns utifrån kön och klass i hur eleverna utnyttjar dessa insatser?

• När börjar eleverna sina valprocesser?

• När bestämmer eleverna sig?

• Väljer eleverna skola eller program först? Vilka mönster kan du se?

• Vad gör eleverna för att få information?

• Vilken roll spelar familj och vänner för elevernas valprocesser?

• Vilka verktyg eller strategieer använder eleverna sig av för att välja program?

• Har eleverna breda eller smala handlingshorisonter när de ser över alternativen?

• Vilka aktörer använder/förlitar eleverna sig på mest för sina val?

• Vad gör eleverna för att bearbeta all information och alla tankar?

• Vilka andra mönster i hur elevernas valproccesser ser ur kan du se utifrån kön och 

klass?
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