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Sammanfattning 
 

Mot bakgrund av aktuella samhällsförändringar som leder till att kunskap inom beslutsfattande blir 
en viktig tillgång inför kommande val i livet är syftet med detta examensarbete att studera 
ungdomarnas kunskaper om processen att fatta beslut gällande studie och arbete. Studiens syfte är 
att analysera vilken medvetenhet ungdomar visar kring självbild och självkänslan och utifrån denna 
medvetenhet ser på möjligheter att arbeta kring dessa begrepp inom skola och vägledning. Studiens 
valda metod är kvalitativ studie med ungdomar i årskurs tre på ett yrkesgymnasium. Ungdomarnas 
olika kunskaper kring att fatta beslut och dessa kan relateras till kunskaperna i studiens teori. 
Ungdomarna är delvis medvetna om begreppen självbild och självkänsla. Några av studiens 
slutsatser är att det finns behov av att arbeta med dessa inom skola och vägledning. Att arbeta med 
att öka erfarenheter genom praktik och studiebesök är viktigt för att öka ungdomarnas kunskaper 
om sig själva. 
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Inledning 
 
”För  somliga  människor  är  drivkraften  i  livet  tron  på  de  egna  ansträngningar som leder till 
framgång.  För  andra  är  drivkraften  helt  enkelt  pliktkänsla”  skriver  Hammarskjöld,Falkman  (2005)    
Vi behöver båda slags människor. 
 
I dagens samhälle är det inte lätt för ungdomar att veta vad de vill göra i framtiden. Tidigare 
forskning av Gustavsson (1999) och Lidström (2010) visar att uppväxtmiljö och könsbundna 
traditionella roller kan påverka de val man gör senare i livet. Föräldrars utbildningsbakgrund, 
arbetsliv, studieresultat, skola och utveckling är olika faktorer som påverkar. En individs habitus 
spelar stor roll när det kommer till val och väljande. Det kan handla om vilken påverkan som gjort 
intryck på individen. Vilken påverkan familjen har på individens val och hur media påverkat 
individens syn på hur livet ska levas, eller vad vänner anser om vilken utbildning individen ska gå 
eller vilket yrke som är acceptabelt.  
 
Individens egna värderingar och normer spelar stor roll. Ungdomar mellan 16-24 år befinner sig i en 
etableringsfas i livet. De lämnar det obligatoriska skolväsendet och övergår från studier till arbete. 
De flyttar hemifrån och träffar en livskamrat eller lever singel. Det är vanligt att ungdomar reser 
och ser sig om i världen. Det är en tid då ungdomen sätter självet i fokus. Den här perioden kan vara 
svår för ungdomar som känner sig osäkra på sig själva och på vad de vill göra i framtiden.  
 
Planering inför framtiden är en del av vad denna studie vill förstå och beskriva. Tron på den egna 
förmågan och ens egen kapacitet är grunden till hur säker man är i en situation inför val och beslut. 
Ett viktigt begrepp är individens habitus som hjälper till att analysera relationerna mellan individers 
position i det sociala rummet och deras egna val och hur de positionerar sig själva. Habitus är 
individens handlingsplaner och handlingsmönster som är inlärda och som leder till att individen gör 
specifika val som leder till att reproducera makt i hierarkier till exempel genom livsstil.  Smak, som 
ofta innebär avsmak för annan grupps smak, är viktiga delar i en individs habitus. Individen präglas 
av den habitus den grupp har som individen tillhör. Habitus skapar gemensamma sätt att se på 
omvärlden och sig själv. Det är ett medel för att avgränsa sig från andra grupper.     
 
 
Karriärval påverkas av strukturella och individuella faktorer samt av andra aktörer t.ex. att 
individen upplever brist på friheter och rättigheter till att använda sina förmågor för att nå sina 
personliga mål. Dessa mål kan vara ekonomiska, sociala och kulturella och kan betyda en 
utveckling hos individen som denne värderar högt. Omgivningens föränderliga, globaliserade värld 
leder till att individens val och handlingsstrategier ständigt varierar. Karriärval betraktas utifrån två 
aspekter: det individuella som består av hur individens lyckas med ett lyckligt och framgångsrikt liv 
och det samhälleliga som består av yrkesval som påverkas av tillväxt och efterfrågan. Processen 
startar i grundskolan och studie och yrkesvägledare har en viktig uppgift att stötta och leda 
ungdomar till deras drömmål av Lundahl (2010). Efter att jag studerat ett treårigt studie- och 
yrkesvägledarprogram, förstår jag hur betydelsefull valprocessen är för att ungdomar ska bli nöjda 
med sina val och beslut. Utbildningssystemet tvingar elever att göra viktiga val i tidig ålder. Den 
taktiska studie och yrkesvalen ökar och kräver taktik av ungdomen för att han/hon ska kunna 
planera sin egen framtid. Studie och yrkesvägledare arbetar för att ungdomen ska få vägledning i 
tidig ålder. Mina funderingar har varit många och det som jag fastnade mest för är varför vissa 
ungdomar tonar ned sina drömmar och vissa når sitt drömmål. Vad är det på vägen som hindrar 
dem från att nå eller att fortsätta mot sitt mål. Frågan som blivande studie och yrkesvägledare ställer 
sig handlar om hur eleverna tänker inför framtiden och vad som påverkar deras val. Jag finner det 
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intressant att belysa det från ungdomarnas perspektiv, för att få en uppfattning om vilka faktorer 
som ligger till grund för och påverkar de val som ungdomarna gör. 
 
Fokus i examensarbetet är hur ungdomar tänker inför sin framtid och om deras beslut baseras på 
kön och klass? Jag vill veta om deras kapacitet att lyckas få den framtid de önskar sig är svag eller 
stark. Jag är intresserad att lyssna på ungdomarnas perspektiv och belysa samhällets och 
yrkesprofessionens bild. Jag utgår från Hodkinson & Sparkes (1997) och Rogers (1998) för att 
undersöka teorin om ungdomars egen kapacitet. 
 

Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet är att beskriva, analysera och förstå ungdomars överväganden inför eftergymnasiala studieval 
och framtida yrkeskarriär.  
 
Hur visar sig planering och förberedelser hos ungdomar inför den eftergymnasiala studie och 
yrkeskarriären och vilka faktorer ligger bakom deras val? 
 
Vilka möjligheter och hinder lyfter ungdomar fram kring sin eftergymnasiala studie och 
yrkeskarriär? 
 
Hur bedömer de sin egen förmåga att nå sina mål vad gäller eftergymnasial studie och yrkeskarriär? 

 

Avgränsning  
 

I denna undersökning intervjuas 4 ungdomar. Dessa bor i en kommun med ca 27000 invånare. 
Kommunen är framförallt inriktad på vård, utbildning och handel. Ytan är 17583km2  
 

Tidigare forskning inom studie och yrkesvägledning 
 
 Lundahl (2010) belyser frågeställningarna som jag ställer i mitt examensarbete. Den bygger på 
individers svar om olika erfarenheter individen har vid val av vägar och vilka faktorer som påverkat 
dem vid deras framtidsval och syn på karriärutveckling. Det är svårare i dagens samhälle att behålla 
ett arbete och att vara på samma plats hela livet. Vi har en betydligt mer ombytlig arbetsmarknad 
idag. Detta ställer höga krav på arbetstagare, krav på bred kompetens och flyttbarhet. Allt fler 
utbildar sig flera gånger och skaffar sig dubbla akademiska utbildningar. 
 
 Hemmets läroplan är ett begrepp som förekommit om vilken inställning föräldrarna har till barnens 
skolarbete och motivation till vidare studier. Vilket yrke och utbildning föräldrarna har påverkar 
också till vilken grad föräldrarna har tid och kompetens att motivera och stötta barnen och inse vad 
viktigt det är med betyg och få den fortsatta utbildning och arbete som man vill ha i framtid.  Vi 
formas mycket av våra föräldrar och tidigare generationer. Betyg är avgörande och inse vad viktigt 
det är att gå i skolan och göra rätt från början med studier. Arbetarklassen ses arbete som 
överlevnad medan från högre samhällsklasser ses arbete som livsstil och identitet. Därför är det 
viktigt att ungdomen själv får självkännedom om vilken social klass den vill tillhöra och att dennes 
behov blir tillgodosedda på bästa sätt. Förr i tiden var inte valmöjligheterna många till 
framtidsyrken. Framtiden var redan utstakad för många ungdomar. De skulle följa i sina föräldrars 
fotspår. Tiderna förändrades i och med det ungdomars framtidsdrömmar och många visste vad de 
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ville göra på 1960 och 1970 talet. Idag är valmöjligheterna oändliga och ingen förväntar sig att 
ungdomar vet vad de vill göra med sin framtid. Individens ekonomi, tid, ökad konkurrens och ökade 
krav inför arbetsliv spelar stor roll. Löfström (2004). 
 
 
Människor tonar ned vissa alternativ och vidgar andra alternativ. Hur uppfattar ungdomarna själva 
sina möjligheter på arbetsmarknaden?  Begränsar könet deras möjligheter på arbetsmarknaden? Det 
är bara de själva som kan bryta mönstret och vidga de områden där könsfördelning pågår. 
De vuxnas attityder till olika yrkens könsdominans speglar sig i ungdomarnas syn på könstypiska 
yrken. Löfström (2004) tror att lika många tjejer som killar i gymnasiet årskurs tre påverkas av 
pappans yrkesval. Mammans påverkan är större hos tjejerna än hos killarna. För killar har förebilder 
stor betydelse inför yrkesval. För killar har också kompisar och syskon större betydelse än för 
tjejerna. Hur tjejer av påverkas av sin mamma beror på olika saker t.ex. vad de har arbetat med och 
hur mycket de har arbetat. 
 
 Forskning återkommer till att det är svårt med föräldrars inflytande eftersom det är stora skillnader 
på föräldrars utbildningsbakgrund. Egan (2002) menar att det är viktigt med möjlighetsutvecklande 
och problemhanterande modeller. Det kan hjälpa den sökande att leva ett mer effektivt liv och 
utveckla sina dolda resurser och förmågor. Den kan även ge den sökande hjälpen till självhjälp i 
vardagen. Egan (2002) betonar att hjälpande är en lärande process att lära sig nytt betyder personlig 
utveckling. Man kan se till att klienterna har de färdigheter de behöver för att utföra önskade 
uppgifter. Positiv feedback är stärkande och stödjande. Man kan även hjälpa ungdomen att öka sin 
självkänsla genom att lära av andra, att ge korrigerande feedback och att ge feedback baserad på 
brister i prestanda och inte i ungdomens personlighet.  Man kan visa på det positiva som resultat ger 
och ha förståelse för deras egen förmåga att ha motivation och acceptans. 
 
Skolförfattningar innehåller mål, innehåll och omfattning för studie och yrkesvägledning.  
1951 kom den första utbildningen som hade hand om studie och yrkesvägledning. Enligt Nilsson 
(2005) var det yrkeslärare som gick den. 1970 tillsatte regeringen en utredning om skolans 
arbetsmiljö. De kom med förslag till förändringar som innebar en syoverksamhet. Man strävade att 
koppla ihop skola och samhälle. Skola och arbetsliv skulle samverka i varje kommun och län och 
rekrytera många syokonsulenter. 1974 blev det en försöksverksamhet med syoorganisation i 
grundskola och gymnasieskola fram till 1984 då det blev permanent. LO och SAF menade att 
lärare, syo och yrkeslärare inte hade någon erfarenhet från arbetsliv utanför skolan och att det blev 
problem med att de inte visste vad som hände i praktiken. Kravet på arbetslivserfarenhet utökades 
från ett år till fyra år för att antas till syoutbildningen. 1984 inrättades en statlig reglerad syotjänst i 
grund och gymnasieskola samt Komvux. Staten bidrog med statliga medel för att styra 
syoverksamhet enligt Nilsson (2005) 1994 argumenterades hur skolans inflytande över elevers 
studie och yrkesvägledning ska vara i framtiden. Yrkesvägledning borde vara mer omfattande. 
Arbetsförmedling och skola skulle dela på ansvaret för yrkesvägledning. 1995 blev 
syokonsulenttjänster kommunalt reglerade från att ha varit statliga. Riksdagen la upp ramar och 
riktlinjer som kommunerna skulle följa och målen angavs i läroplanen.   
 
 
Tillgången på arbetstillfällen är beroende av vart man bor och hur ekonomin ser ut. De begränsade 
utbildningsnivåerna som kan finnas på mindre orter kan vara en orsak till att vissa inte studerar 
vidare. Kvinnor får oftast kortare anställningar som vikariat och de har mer erfarenheter av 
deltidstjänster än männen. Den ökade individualiteten kräver att du finner det rätta just för din 
personlighet. Även om de faktiska möjligheterna är begränsade finns en vision av det fria valet. Det 
är du själv som avgör din framtid. Ungdomen ska finna en plats i arbetslivet, vilket inte alltid är lätt 
i dagens arbetslöshet. Ungdomen ska bestämma sig för vilket arbete och arbetsuppgifter man vill 
ha. Ungdomen ska använda sig praktiskt av de kunskaper hon tillgodosett inom utbildningen. 
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Ungdomen går från ett institutionellt sammanhang till ett annat med ändrade normer och 
värderingar. Det blir nya förväntningar på ungdomen anser Gustavsson (1999)  att en av de 
viktigaste vägarna är mellan utbildning och arbete. Det är då många tar steget till vuxenvärlden. Det 
är under denna period förväntningar förändras. Andra normer och värderingar gäller och man ska 
kunna praktiskt istället för teoretiskt på arbetsplatser. Det gäller att hitta rätt plats i arbetslivet. I 
skolan har alla rätt till undervisning men på arbetet måste man visa framfötterna och uppfylla 
arbetslivets krav.  
 
 Det är viktigt att ungdomarna själva bestämmer vad de vill göra i framtiden. Det är ett stort val och 
det är viktigt att ha människor runt omkring sig som stöttar. Övergången från studier till arbetsliv är 
olika beroende på det yrkesval och utbildningsnivå. Ett generellt problem som individen måste lösa 
är att välja rätt arbete. När man skaffat sig rätt kunskaper för ett arbetsliv och anpassat sig in i 
vuxenvärlden, ska man följa normer och värderingar som gäller där. Det är inte lätt att välja arbete i 
dagens samhälle.  Ungdomar vill inte bara leva på sitt arbete, de vill att det ska vara intressant och 
givande också. Arbetet skall ge uttryck för ens egen personlighet. Detta gör att processen blir mer 
komplicerad. Det finns många val och alternativ Det är mycket att fundera på och det finns 
matchningsproblem i samhället där utbildningskravet har ökat. Det är inte lätt för ungdomarna att 
överhuvudtaget få ett arbete efter avslutande studier. Mycket utbildning sker på arbetsplatser. 
Arbetsgivare tittar idag alltmer på personlighet, social kompetens. Det första valet? Vilket val avses 
vara enormt viktigt för det spelar roll för kommande val. Studie och yrkesvägledare kan stötta och 
hjälpa ungdomar i deras studie- och yrkesval. Övergången från studier till arbete är svår för 
ungdomarna på grund av att skolor har en svag samverkan med arbetslivet. 
 
 Elever som vill läsa vidare och som omfattas av den oreglerade övergången mellan skola och 
arbetsliv får klara sig själva och skaffa sig en uppfattning om vad de passar för och trivs med i 
framtiden. Gruffman (2010) skriver att elevernas gymnasieval kan ses som ett möte mellan 
elevernas smak och avsmak grundat i deras habitus. Det syftar på om det finns något samband med 
kön, klass och etnicitet för att koppla tillsammans mitt resultat från min enkätundersökning till 
tidigare forskning och det är ett intressant samband med mina teoretiska utgångspunkter. Mina 
teoretiska utgångspunkter är Hodkinson & Sparkes (1997), Carl Rogers (1998), Bourdieu (1993) 
och Bandura (1994). 
  
Alla elever har möjlighet att skaffa sig grundläggande högskolebehörighet. Det kan de göra genom 
att välja kurser inom ramen för det individuella valet inom vissa program. Ibland måste elever läsa 
ett utökat program om de vill ha grundläggande högskolebehörighet. Det betyder att elev får delta 
frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens fullständiga program om 
eleven kan på ett tillfredsställande sätt uppnå och genomföra kurserna på den ordinarie studietiden. 
Rektor beslutar om eleven får delta. Inom vissa yrkesprogram är grundläggande högskolebehörighet 
och är en del av programmets karaktär. T.ex. omvårdnadsprogrammet och fritidsprogrammet som 
inriktar sig till högre studier till sjuksköterska eller förskollärare.  Det andra alternativet kan vara att 
välja högskolebehörighet genom att välja kurser inom ramen för det individuella valet i de 
programgemensamma ämnena eller i programfördjupningen. Ungdomars motivation att lära i 
skolan påverkar framtida utbildning, 
 
All skolpersonal har ansvar för elevernas kunskapsutveckling. Skollagen säger att utbildningen 
inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet man bor. Normerna för likvärdigheten 
anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska delas lika utan att ta hänsyn ska tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målen. 
Skolan har särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att kunna nå målen för utbildningen. 
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Den 1 juli 2011 genomfördes en omfattande gymnasiereform Gy11 som innebär många och stora 
förändringar för huvudmän, skolor och elever med nya gymnasieprogram, ämnesplaner, 
kunskapsplaner, ny betygsskala och samtidigt ny skollag. Bilaga finns för yrkesprogrammen. 
 
Tidigare forskning visar att elevgrupper med lägre social status har mer negativ syn på sin egen 
framtid än vad elever med högre status har. Bjurwall (1986) har i sin undersökning sett att elever 
med högre status har en ljusare framtidsbild. Elevgrupper med lägre status har en mörkare bild av 
framtiden. Man har sett att ungdomar från familjer som tvingats dra in på utgifter för mat, kläder 
och fritidsintressen har mindre optimistisk syn på sin egen framtid. Föräldrarnas utbildning och 
betyg påverkar elevernas syn på framtiden. Ju högre betyg och utbildning föräldrarna har desto 
positivare syn har eleverna på sin egen framtid. Det är elevernas självtillit som spelar stor roll. 
Bjurwall (1986) kom i sin undersökning fram till att pojkar har drömmar om att tjäna pengar och 
äga saker. Undersökningen visade också att vissa har ett snävt perspektiv när det gäller giftermål, 
framtida familj, djur och boende. Vissa elever har ett vidare perspektiv och är inte lika fokuserade 
på det egna jaget. Bjurwall (1986). Det snävare alternativet är mer framträdande i flickornas 
berättelser. 
 

Hodkinson & Sparkes 
 

Hodkinson & Sparks (1997) presenterar careership, en teori om karriärbeslutfattande ur ett 
sociologiskt perspektiv. Teorin bygger på uppfattningen att en karriär i termer av 
identitetsutveckling formas av individen samtidigt som den är begränsad eller möjliggjord av de 
historiska, sociokulturella, och ekonomiska kontexter som individen lever i. Hodkinson & Sparkes 
(1997) har använt sig av Bourdieu (1993) för att utveckla denna sociologiska teori. Modellen 
omfattar tre dimensioner som är beroende av varandra. Den första dimensionen gäller val av 
samspel mellan individer inom ett område. Det handlar om aktörernas olika tillgångar, beslut, 
rutiner och vändpunkter i livet.   
 
Vid en specifik tidpunkt går individen igenom en identitetsomvandling. I carrership  teorin kan det 
ses som att rutiner och erfarenheter varvas med sådana vändpunkter. En vändpunkt är av strukturell 
karaktär och sker när t.ex. ungdomar går ur grundskolan och de måste göra ett val inför framtiden. 
När en individ fattar ett beslut om att göra en vändpunkt i livet förändras dennes habitus 
Hodkinsson& Sparkes (1997) 
 
Den andra dimensionen handlar om samspel och maktförhållanden som finns mellan individer i ett 
område Hodkinsson & Sparkes (1997) t.ex. att positioner som upptas av individer eller institutioner 
strider om något gemensamt. Fältet består av en mängd aktörer som agerar utifrån sina positioner. 
För att ett fält ska fungera krävs det individer som är beredda att spela spelet och har habitus med 
insikt och kännedom om spelets regler och dess insatser. Styrkan i positionen beror på kapital som 
värderas högt i det specifika sammanhanget.  
 
Den tredje dimensionen handlar om förändringar, vändpunkter och rutiner t.ex. att individen börjar 
ifrågasätta sin egen roll. Situationer som tidigare har tagits för givna och accepterats börjar 
ifrågasättas och få en ny mening. Ett vanligt begrepp i litteraturen handlar om övergång till arbetsliv 
”karriärbana”  Dessa  karriärbanor  är  beroende  av  bakgrundsfaktorer  som  social  klass,  kön,  etnisk  
tillhörighet, geografisk ort och akademiska erfarenheter. Bandura (2001) skriver att Human agency 
är sammanflätat med mänskliga intentioner och aktivitet. Ett agerande visar upp en process som 
avsett att leda den enskilda individen eller gruppen till positiv förändring trots att hinder och 
svårigheter uppstår i processen. Nedbrytande händelser innebär för vissa individer att de utvecklar 
nya förmågor i förändringsprocessen.  När individer utvecklar nya förmågor blir de ofta mer 
benägna att hantera en oförutsägbar värld på ett bra sätt. Det betyder att man får en självsäkerhet 
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inför framtiden. Bandura (2001) menar att omvälvande händelser kan skapa ett sammanhang för 
personlig utveckling.  
 
 
Individer som på ett bra sätt kan behärska ogynnsamma omständigheter använder sig ofta av 
instrumentella aktiviteter t.ex. träning. Det vill säga att en del individer som har svårt att hantera 
ogynnsamma situationer börjar istället använda sig av undvikande beteende och verklighetsflykt. 
De som har självsäkerheten och kontrollen klättrar framåt medan de som har eller får tvivel får utstå 
upprepad tillbakagång. Tendensen förstoras vid viktiga händelser. Skillnaden mellan framgång och 
misslyckande ligger ofta i om individen blir engagerad i kampen att nå framgång och lyckas bevara 
sin uthållighet. När en individ använder sig av Human Agency är det för att utöva en bestämd 
påverkan på hur man själv fungerar i ett sammanhang och hur det påverkar livets omständigheter. 
Genom human Agency påverkas individer flexibilitet i förhållande till hur de anpassar sig till olika 
miljöer. Man anpassar sig till olika klimat, geografi och sociala miljöer. Man funderar ut sätt att 
kringgå fysiska och miljömässiga restriktioner. Man skapar beteendestilar som gör att man får det 
slutresultat som man önskar sig Bandura (2001). 
 

 Rogers Carl 
 
Carl Rogers (1998) tillsammans med Abraham Maslow är grundare av den humanistiska 
psykologin. Den bygger på antaganden att människan är god, har en inre vilja att utvecklas och att 
människans utveckling påverkas av samhället. Carl Rogers teori bygger på antaganden att 
människan i grunden är god och att i varje livsform finns stark vilja att utveckla sin potential. Carl 
Rogers (1998) kallar den potentialen för livskraft. Människan har medvetna och omedvetna delar. 
Roger delar upp jaget i det verkliga jaget, hur individer uppfattar sig själva och sin relation till 
omvärlden. Idealjaget är hur individen vill vara. Det ideala jaget som påverkas av 
samhällsvärderingar och normer behöver inte alls stämma överens med det verkliga jaget, som 
formas av individens uppväxt. Om klyftan mellan det verkliga jaget och idealjaget blir för stor 
skapas oro och missnöje så individen inte kan utvecklas harmoniskt. Det är medvetandet som är det 
centrala i Rogers teori. Klienten behöver inte hjälp av en auktoritet som ställer diagnos utan en 
ledare som stödjer och hjälper klienten att hitta sig själv. Vägledningsteori med empati, äkthet och 
respekt kan hjälpa klienten att finna inre harmoni och motivation och ge en bas mot ett 
framgångsrikt liv. Händelser och människor som korsar ens väg under ett liv kan påverka individen 
negativt eller positivt. 
 
Uppskattning och uppmuntran behövs för att bygga upp en god självbild. Ett barn ska bli 
villkorslöst älskat för den det är och inte för vad den gör. Då stämmer självbilden bättre med 
upplevelsen av omvärlden.  Rogers (1989) märkte att många föräldrar har en tendens att omforma 
barnen, så att de uppfyller föräldrarnas behov t.ex. en förälder som alltid velat bli golfproffs, har 
stora förväntningar på sitt barn att denne ska bli det istället. Föräldern ställer höga, orimliga krav 
och förväntningar på barnet. Då blir kärleken villkorad. Vi tar på oss en mask och lever upp till 
något som vi inte alls vill vara eller är. Eftersom vi är rädda för att visa vårt sanna jag. "Våga vara 
dig  själv.”  Det  är  viktigt  att  man  visar  de  känslor  man  har.  Självbilden  är  den  uppfattning  som  vi  har  
om oss själva. Självet utvecklas i takt med att vi växer och den är socialt bestämd. Självet byggs 
upp gradvis upp under barnets utveckling genom intryck från reaktioner barnet möter från föräldrar 
och andra människor i omgivningen. Eftersom individen har ett behov att bli älskat av andra 
människor blir barnet/individen uppmärksam på vad andra tycker och tänker. Därför förnekar 
barnet/individen känslor som inte accepteras.  
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Ideal jag 
 
Ideal jag kallar Rogers (1998) för idealsjälv. Det är den person man skulle vilja vara t.ex. Zlatan, en 
god mor eller polis. Inkongruens uppstår om våra tankar och känslor (upplevelser) inte stämmer 
överens med vår självbild. Detta kan ge ångest, spänningar, rädsla och bli hotfull för individen. Risk 
finns att det kan utvecklas en neuros och värsta fall en psykos. Grunden till inkongruens läggs i 
barndomen. Om inte barnet får villkorslös kärlek uppstår inkongruens. Rogers (1998) ansåg att 
upplevelser alltid är subjektiva, alltså tolkade och färgade av individen som upptäcker en händelse. 
Vi längtar alltid efter nya positiva upplevelser men vad man själv definierar som en positiv händelse 
behöver inte vara samma som resten av samhället gör gällande. En kvinna vars självbild är en god 
mor som inte kan acceptera sina aggressiva känslor mot sina barn, kan förneka dem och säga att hon 
är trött. Om man anser sig vara en person som inte kan hata andra, känner man ångest varje gång 
hatfyllda känslor kommer. Jag tycker inte illa om henne. Eller att upplevelsen förvrängs.  
  
En elev som är värdelös på idrott kommer att bortförklara allt beröm idrottsläraren ger genom att 
t.ex. tro att idrottsläraren driver med henne/honom. Man kan också förvränga sin egen självbild för 
att bli accepterad av andra. 

Bandura 
 
Bandura (1994) menar att människans attityder förmågor och kognitiva färdigheter d.v.s. vid 
inlärning av olika slag har stor betydelse i livet. Hur vi uppfattar och beter oss i olika situationer, 
beror på tilltron till den egna förmågan vilket är ett centralt begrepp i Banduras self cognitive theory 
och ett mått som kan mätas i personliga färdigheter. En människa med hög tilltro till sin egen 
förmåga i en viss situation har större benägenhet att klara av tuffa och krävande situationer och 
anstränger sig det där lilla extra för att kunna lyckas. De människorna klarar utmaningar och 
motgångar på ett bra sätt. En människa med låg tilltro till sin förmåga har en tendens att ge upp, 
känna sig misslyckad och upplever större oro och ängslan. Bandura (1994) påtalar att alla 
människor kan sätta mål som vi kan uppnå och för sådant som vi vill åstadkomma och utveckla. 
Men det krävs planer En människas själveffektivitet spelar stor roll för hur mål, aktiviteter och 
planer sätts och hur man hanterar eventuella utmaningar eller motstånd under resan mot nya mål. 
Själveffektivitet utvecklas under barndomen. Som barn kommer man i ständig kontakt med och 
hanterar en mängd erfarenheter, uppgifter och situationer som med åren skapar en större förståelse 
för framtiden. 
 
Utvecklingen av själveffektivitet fortsätter att utvecklas hela livet i takt med att man skapar sig nya 
kunskaper, erfarenheter, insikter. Tron på den egna förmågan ska ständigt uppdateras och arbetas 
med för att känna harmoni och trygghet. Att ta del av andra människors framgångar, hur de har 
gjort och hur de gör är viktigt för tron på att man kan lyckas. Man ser att någon annan har klarat av 
uppgiften. Det bästa sättet att utveckla sitt bästa jag är genom upplevelser och erfarenheter av att 
lyckas framgångsrikt med saker och ting. Att uppleva framgång stärker tilltron till den egna 
förmågan. 

 
Om man inte lyckas tillräckligt framgångsrikt med uppgifter och utmaningar kan tilltron till den 
egna förmågan bli svagare. Den positiva påverkansfaktorn är väsentlig och övertygande. Att få 
beröm och bidrar till att man även kan hjälpa andra människor och övervinna tvivel och osäkerhet. 
Att lära sig hantera stress i olika situationer och höja sig själv och tala till sig själv på ett 
upplyftande sätt när man står inför svåra uppgifter och situationer, kan förbättra tron på den egna 
förmågan och därmed bli och verka mer själveffektiv. Den personliga inställningen, det mentala och 
fysiska läget samt stressnivån påverkar hur man ser sig själv i en viss situation. Att välja att 
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bemästra sig själv och välja att bemästra sig mot framgång, stärker förmågan att tro på sig själv. Att 
försvagas påverkar negativt och minskar ens förmåga i en situation av Bandura (1994). 

 

Bourdieu 
 
Värderingar bildas från födelsen. Du socialiseras beroende på det miljöfält där du växer upp. Dina 
värderingar är ett resultat av föräldrars värderingar men också den kultur som råder där du växer 
upp. Växer du upp i storstad, småstad eller på en ö så präglas du med sannolikhet på olika sätt. 
Synen på kvinnan ser olika ut i olika kulturer och samhällen. Bourdieu (1993) ser livet som ett spel 
och det gäller att tolka spelreglerna som styr det specifika spelet. Ofta är spelets regler oskrivna.  

 
 

Självkänsla   
 
Självkänsla handlar om de tankar man har om sig själv. Den har ingenting att göra med om man är 
bra eller dålig på olika saker. Den handlar om att känna att man är värd något genom att bara vara. 
Känslan att man duger går att träna upp. Hur ens självkänsla är betyder mycket för hur man lever 
sitt liv och hur man mår. En bra självkänsla gör att man gör saker som är bra för en. Att man gör 
saker man vill, vågar, knyter nya kontakter och kan säga ja eller nej till saker. Om man har problem 
med sin självkänsla kan det tvärtom leda till att man avstår från det man egentligen vill. Istället gör 
man saker man inte vill eller gör saker för andras skull än för sin egen skull. Självförtroende och 
självkänsla är inte samma sak. Självförtroende har med prestationer att göra och självkänsla handlar 
om hur man ser på vem man är innerst inne med svaga och starka sidor. Det finns samband mellan 
självkänsla och den makten man har över sitt liv. När man känner att man själv kan bestämma och 
påverka sitt liv är det lättare att ha en bra självkänsla. Bra självkänsla märks mer eller mindre i 
perioder i livet och är olika stark i olika situationer. Det märks av hur man känner att man duger 
trots att man inte är bra på allt. Individer har rätt att ta plats, synas, höras och känna sig 
respekterade. Det är viktigt att kunna be om hjälp när det behövs och våga stå för det och våga 
pröva nya saker och nya situationer och ta kontakt med nya människor, ge negativ och positiv kritik 
till andra. Det är mycket betydelsefullt att man vågar stå för den man är och ser ut. Man ska kännas 
sig ok även om allt inte är ok. Man ska våga stå för det man gjort och gör och kunna belöna och 
berömma sig själv. 
 
Låg självkänsla leder till att man inte känner sig värd något, gör saker som inte är bra för en. Man 
undviker att prova nya saker. Man vill vara andra till lags i vänskap och kärleksrelationer. Man tar 
inte plats och tar inte för sig i olika situationer. Man är ofta avundsjuk och svartsjuk och blir ledsen 
om man misslyckas. Man kan få låg självkänsla av olika anledningar t.ex. när man får höra under 
sin uppväxt att man inte är tillräckligt bra eller att man är jobbig. Att bara tro att man duger om man 
har gjort en prestation, att man inte duger av att bara finnas till. Känslan att inte duga kan bero på att 
man är en känslig person från början trots att man kan ha haft en underbar uppväxt. 
Att känna sig annorlunda ger utanförskap och man jämför sig med andra människor. Stor roll spelar 
det också om man är lik de andra familjemedlemmarna t.ex. om alla tycker om sport utom den som 
är känslig, kan man känna sig missförstådd och känna utanförskap. Om man är arbetslös och har 
svårt att bestämma sitt liv eller vilken utbildning eller yrke man ska välja inför framtiden kan det ge 
mycket ångest. Självkänslan syns inte utanpå. Någon som ser lyckad och bra ut, som är duktig i 
skolan, som har arbete och mycket vänner kan känna att denne inte duger och räcker till. Självbild 
definierar Eva mark (1996) som varsebilder rörande hur man är, hur man skulle vilja vara, samt hur 
man skiljer sig från andra personer. De bilder som förmedlas är mer eller mindre medvetna. När en 
person utför olika handlingar bidrar dessa direkt eller indirekt till att han/hon skapar bilder av sig 
själv. Detsamma gäller när individen bildar sig en uppfattning om hur något fysiskt sker med 
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kroppen. Detta är också en del av självbilden.  Enligt Eva Mark (1996) så finns det mer än ett sätt 
att  se  sitt  ”äkta  jag".    I  det  moderna  samhället  blir  individen  ständigt  påverkad  av  faktorer  runt  
omkring såsom ekonomiskt, socialt och kulturellt. Detta behöver inte betyda att individen enbart 
formas av sin omgivning utan Eva Mark (1996) poängterar att människan är en aktör som kan styra 
över sina handlingar. Under identitetsskapandet som sker under adolescensen och dess 
utvecklingsstadium måste individen finna sina egna vägar att gå inom olika områden. Det går ofta 
att välja sin identitet vad gäller sexualitet, kropp och yrke och förhålla sig till den sociala 
verkligheten. Att skapa den önskade bilden av sig själv är viktigt för att må bra fysiskt och psykiskt. 
 
Studie och yrkesvägledare vägleder och informerar individer som står inför val av yrke och studier 
inom utbildningsväsendet. Studie och yrkesvägledare ska ha goda kunskaper om 
utbildningsväsende och arbetsmarknad. Peavy (1998) menar att man måste se klienters möjligheter 
och våga ge dem utmaningar som bygger på att de klarar av dem. Studie och yrkesvägledare arbetar 
tillsammans med klienten att ta fram det positiva hos klienten, undersöka klientens starka och svaga 
sidor. Det bygger på att hjälpa sig själv. Att definiera problem, göra handlingsplaner, skapa 
förändring. Visa ungdomarna att det kräver taktik att planera. 
 
 

Metod 
 
Min tanke var att göra en kvalitativ studie. Anledningen var att syfte och ämnesvalet passade bäst 
för blivande studie och yrkesvägledare.  Genom att få till stånd en dialog med ungdomarna 
hoppades jag få en god överblick över inre tankar om verklighet och framtid. Trost (2010) menar att 
kvalitativa studier ofta möts med skepsis då de bygger på små urval medan kvantitativ studie 
bygger på siffror och stora urval. Det är jag medveten om men jag valde en kvalitativ studie 
eftersom jag vill tolka och hitta mönster utifrån ungdomarnas sätt att resonera. När det gäller 
forskningsintervjuer påstår Kvale & Brinkmann (2009)  att kvalitativa intervjuer är en bra metod för 
att tolka de centrala delar som de intervjuade varit med om och vad man har för förhållningssätt till 
detta. Jag som intervjuare får privilegiet att träda in i intervjupersonens livssituation och livsrum. 

Urvalsprinciper och undersökningsgrupp 
 

Jag bestämde mig för att undersöka synen på framtida studie och yrkeskarriärer hos ungdomar i ett 
yrkesgymnasium i mellersta Sverige. Jag tog kontakt med studie och yrkesvägledare och rektor på 
utvalt yrkesgymnasium. Jag delgav mitt syfte med min studie och de var positiva och mycket 
samarbetsvilliga Min undersökningsgrupp består av fem ungdomar som går sista året på ett 
yrkesgymnasium i mellersta Sverige. Fem ungdomar i åldern 18 år som går sista året på ett 
yrkesgymnasium. Enligt Trost (2010) måste man använda kontakter för att få tag på tillgång till rätt 
intervjupersoner.  Jag och en studie- och yrkesvägledare hjälptes åt att hitta individer som gick i 
olika yrkesprogram. Resultatet beror på att studie- och yrkesvägledaren hade haft en kontinuerlig 
kontakt med dessa elever. Jag insåg i efterhand att jag skulle haft med en informant med utländsk 
bakgrund.  
 
Informanterna presenteras med fingerade namn med hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

 

Anna är 18 år och hon tar snart examen från fordonsprogrammet på ett yrkegymnasium. Hon är 
född i Sverige och hennes föräldrar är från Sverige. Pappan arbetar inom industrin. Hennes mamma 
är undersköterska men har fått problem med värk i ryggen och är idag sjukskriven. Anna har två 
syskon. En yngre syster och en äldre bror. Anna bor fortfarande hemma. 
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Eva är 18 år och tar snart examen från omvårdnadsprogrammet från ett yrkesgymnasium. Hon är 
född i Sverige och hennes föräldrar är från Sverige. Hon har en yngre syster. Hennes pappa är 
läkare och hennes mamma är socialchef. Eva har blivit erbjudet sommarjobb, men hon har tackat 
nej. Hon ska resa utomlands veckan efter examen. 
 
Lisa är 18 år och tar snart examen från fritidsprogrammet på ett yrkesgymnasium. Hon är född i 
Sverige och hennes föräldrar är från Sverige. Hon har inga syskon. Hennes pappa är ingenjör och 
hennes mamma är lokalvårdare. Hennes föräldrar är skilda. 
 
Maria är 18 år och tar snart examen från fritidsprogrammet. Hon är född i Sverige. Hennes pappa 
arbetar som försäljare och hennes mamma arbetar som sekreterare. Maria har två äldre bröder. 
 
Peter är 18 år och tar snart examen från byggprogrammet. Han är född i Sverige. Hans pappa och 
mamma är från Sverige. Hans mamma avled några veckor innan han skulle börja gymnasiet. Hans 
pappa arbetar som säljare och hans mamma arbetade som förskollärare.  

Datainsamling analys och tolkningar 
 
I undersökningen har jag används av intervjuer. Jag ställer korta och tydliga intervjufrågor. Jag 
hoppades få uttrycksfulla svar tillbaka.  Jag vill få ungdomarna att formulera sina tankar så fritt som 
möjligt Trost (2010). Bearbetningen av insamlad empiri innebär att jag lyssnade på alla inspelade 
intervjuer, skrev ut och sammanfattade det i min studie. Min avsikt var att intervjuerna skulle 
innebära ett samspråk mellan mig och intervjupersonerna. Beroende på svar så kom följdfrågor där 
det kändes bra och lägligt. Kvale & Brinkman (2009) menar att kreativiteten och nyfikenheten är 
oumbärlig vid analys och tolkning av material och att den kvalitativa intervjun är ett hantverk där 
intervjuarens egenskaper och förmågor är av större vikt än speciella metoder. Dessa förmågor kan 
övas upp med tiden ju mer van man blir som intervjuare. Datainsamlingen sker i tre steg. Att samla 
in data och genomföra intervjuer, skriva ut intervjuerna som jag spelat in med bandspelare, Detta 
gjordes för att få en bra överblick över den insamlade empiren. Nästa steg var att göra en analys. 
Jag namngav ungdomarna med fingerade namn, sen sorterade jag frågor och svar och kunde på ett 
smidigt sätt urskilja likheter och olikheter. Sedan hittade jag svarsmönster och tolkade den 
insamlade empirin genom att vara objektiv. Jag använde mig av mina kunskaper och min kreativa 
förmåga i denna analysprocess.  Jag reflekterade och funderade på innehållet länge och försökte 
minnas intervjuerna. Fördelen med det var att hitta mönster och tankegångar som är intressanta. 
Bearbetning av datainsamling med kunskap, fantasi och nyfikenhet är viktiga kompetenser i min 
studie. 

Intervjuförberedelser 
 
Inför intervjuerna hade jag skrivit en intervjuguide till studie och yrkesvägledaren på 
yrkesgymnasiet. Min tanke var att hon skulle agera som min försöksperson på min första 
provintervju, och se hur det fungerade. Jag gjorde en provintervju med en studie och yrkesvägledare 
på skolan där jag gjorde min praktik och efteråt ändrade vi någon fråga till öppen fråga. Det var bra 
att göra en provintervju för att få ett tidsperspektiv och även få konstruktiv kritik som gjorde att jag 
kunde förbättra intervjufrågorna.  Det var för att säkra validiteten och reliabiliteten och min roll som 
intervjuare. Alla ungdomar var 18 år, så det behövdes inget medgivande från föräldrar. 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning säger 
enligt samtycket kravet att samtycke ska ske med vårdnadshavare om intervjupersonen är under 15 
år och om studien är av etisk känslig karaktär. I mitt fall hade jag ingen ungdom som var under 15 
år (Vetenskapsrådet2013). 



 

11 
 

 
Intervjugenomförandet 

 
Skolans atmosfär kändes som en trygg intervjuplats för ungdomarna. Intervjuerna varade mellan 
30-60 minuter.  Jag kom överens med ungdomarna om en intervjutid som var passande. 
Ungdomarna ville faktiskt inte missa lektionstid och erbjöd sig att ta det efter skoltid. Jag fick 
känslan av att ungdomarna som blev tillfrågade kände sig extra uppmärksammade och utvalda och 
tyckte att det var spännande (Trost2010). 

Forskningsetiska principer 
 
Jag har arbetat efter informationskravet, samtyckekravet och konfidentialitetskravet. Detta innebär 
att alla intervjupersoner fått information om villkoren för deltagandet och att de deltar frivilligt i 
studien och att de också kan dra sig ur intervjun när som helst. Alla intervjupersonerna har fått del 
av syftet med forskningen och fått medgivande att använda mig av den empiri jag fått av dem. Jag 
har då delgett dem informationen om konfidentialitet och vilka som kommer att få ta del av den 
färdiga studien. Skola, intervjupersoner och kommuner har avidentifierats då jag inser att det är 
viktigt att informanterna får behålla sin personliga integritet av Kvale & Brinkmann (2009) 

 
De fyra huvudkraven från vetenskapsrådet när det gäller forskning inom områdena 
samhällsvetenskap och humaniora och skyddet för den enskilde individen är: 
 
 Informationskravet säger att man ska informera dem som ingår som ingår i studien om syftet med 
undersökningen och att det är frivilligt att ställa upp i undersökningen. 
 
Samtycket säger att de som ingår i studien har rätten att när som helst under undersökningen kunna 
avbryta sin medverkan. Ska man ingå i studien och är yngre än 15 år kan ett samtycke behövas. 
 
Konfidentialitetskravet säger att personer och material som ingår i studien och material som 
kommit fram i största möjliga mån inte ska kunna identifieras.  På det sättet ska inga obehöriga 
kunna ta del av privata uppgifter. 
 
Nyttjandekravet är att ett material som man samlat in endast ska användas för forskningsändamål. 

teoretiskt ramverk 
 
Den första teorin som används i min analys av intervjuer är Hodkinson & Sparkes karriärvalsteori 
(1997). Denna teori behandlar hur ungdomars habitus påverkar dem. Detta är angeläget att ha med i 
studien då man bättre kan förstå sambandet mellan habitus och studie och yrkesval i framtid. 
 
Den andra teorin är Carl Rogers (1998) och baseras på klientcentrerad teori som bygger på 
antaganden om den humanistiska psykologin att i varje livsform finna en stark vilja att utveckla sin 
potential. Att individen fokuserar på det som är bra och stärker det positiva. 
 
Den tredje teorin Bandura (1994) utgår från tron på den egna förmågan eller en individs 
själveffektivitet. Begreppsteorin är central och studiekärnan bygger på att redogöra och analysera 
urvalet. Det är viktigt att individen förstår sin egen planeringsmedvetenhet och tror på sin egen 
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förmåga när det kommer till framtida yrkeskarriär. Det är angeläget att ha förståelse för att 
planering/organisation är viktig för att kunna prestera mot framtid. Den fjärde teorin Pierre 
Bourdieu (1993) utgår från värderingar och socialisation på miljö, fält och uppväxtförhållanden. 
Socialisation beskriver Bourdieu (1993) som ett socialt rum t.ex. skola som kan ses som ett fält. 
Varje fält har sina lagar och normer och för att kunna orientera sig i fältet måste man skaffa sig 
kunskaper om vilka egenskaper som är relevanta inom varje fält. Inom varje fält utspelar sig en 
kamp om dominant t.ex. språk och betyg som används som positionsapparat Bourdieu (1998)Är 
man  ny  i  fältet  måste  man  uppvisa  ”inträdesbiljetten”  och  är  tvungen  att  erkänna  fältets  principer  
och känna till spelets regler. Slutligen måste studie och yrkesvägledare kunna stötta och leda 
individen att få insikt vilket fält som passar bäst för att få det bästa slutresultatet.   
 

Resultatredovisning 
 

Resultatredovisning bygger på syftet, därmed har resultatet presenterats utifrån informanternas 
personliga berättelser. Det är ungdomarnas egna ord som framkommer i studien.  I detta avsnitt 
skildras ungdomarnas bakgrund och familjepåverkan och hur de ser på möjligheter och hinder i 
framtiden. Tanken är att skildra materialet som berättelser för att få en djupare insikt och förståelse 
med möjlighet till egna tolkningar. Berättelserna är tematiserade och bearbetade utifrån egna ord 
och redovisas individuellt och sammantaget i angivet områdesordning, planeringsmedvetenhet, tron 
på den egna förmågan, möjligheter och hinder med en framtida yrkeskarriär. 
 
 

Planeringsmedvetenhet till en framtida yrkeskarriär. 
 
I följande avsnitt reflekterar informanterna om gymnasievalet, de påverkansfaktorer som finns och 
planer efter gymnasiet. 
 
Anna Jag har alltid tyckt om att vara i garaget med min bror och hans vänner. De har lärt mig 
mycket genom praktiska utföranden. Jag har alltid känt mig som pojkflicka och är ingen person som 
vill sitta still. Jag är aktiv och tycker om bilar. Man måste ha skinn på näsan och vara tuff och 
drivande för att vara med i konkurrensen i att vara bäst, stå pall för killarnas kommentarer att de är 
bättre än mig. 
 
Eva Det var enkelt val att välja omvårdnadsprogrammet, för jag har planer på att bli sjuksköterska. 
Vill arbeta med människor och tycker om att jobba i grupp. Mina bästa vänner går också den här 
utbildningen och det känns fantastiskt kul. Jag har fått jobberbjudanden från ett äldreboende och där 
jobbar jag extra på helger och lov. Äldreboendet har frågat mig om jag vill sommarjobba där. Men 
jag kan tyvärr inte det då jag ska resa utomlands med mina bästa vänner som också går 
omvårdnadsprogrammet. Det ska bli så kul att kunna reflektera över tiden som varit och om 
framtiden. 
 
Lisa jag valde den här utbildningen för att jag hörde att den var bra om man ska bli polis i 
framtiden. Jag vill bli polis och känner mig hoppfull inför att få arbeta med kollegor som brinner för 
intressen som jag gör t.ex. springa, gym och kampsporter. Jag vill känna att jag får vara med och 
påverka. Jag har alltid velat bli polis och min morbror är det. Jag gillar att springa och är 
målmedveten. Känner på mig att jag kommer att fixa detta. Jag har varit till studie och 
yrkesvägledare och kollat upp hur långt man måste kunna simma och varit och fixat det märket. 
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Maria Jag valde den här utbildningen av en slump. Det bara blev så. Jag tycker att den har varit bra 
och jag längtar efter att ta examen och börja kunna hitta ett arbete. Jag vill flytta ihop med min 
pojkvän och äntligen bilda familj. 
 
Peter jag valde den här utbildningen p.g.a. att min morfar är inom byggbranschen. Jag har alltid 
hängt med honom och lärt mig massor praktiskt. Jag blev så glad när jag kom in på 
byggutbildningen. Jag har tänkt åka till Norge och dra in lite ekonomi och sedan köpa mig en snygg 
bil. I Norge kan man tjäna dubbelt så mycket som i Sverige. Jag är beredd att arbeta hårt och slit 
och jobb gillar jag.  
 
Ett praktiskt program kändes självklart för mig. Det är den främsta anledningen till att jag valde 
byggprogrammet. Jag har känt att jag är en person som gillar att lära nytt och byggprogrammet har 
känts allmänbildande för mig. Byggprogrammet är bra för det är tuffa lärare som har varit ute i 
praktiken och jobbat och slitigt hårt. De vet vad som krävs för oss nybörjare för att vi ska kunna 
klara av uppgifterna i praktiken. 
 
Sammanfattningsvis; Alla ungdomarna har en tendens att leva här och nu men de har märkt att i 
slutet av gymnasiet har det blivit allt viktigare att också kunna planera och strukturera upp sitt liv. 
Någon har valt gymnasieutbildningen av en slump och lever väldigt mycket i ett smalt perspektiv 
genom att se det som är närmast omkring henne, som t.ex. arbete i närheten och man och barn. 
Någon påtalar att jobb och slit är viktigt. Någon har planerat sin väg att bli polis och känner sig 
motiverad och ser delmål på vägen. Inser, att träning och att arbeta med kroppen och knoppen 
samtidigt som man pluggar, är viktigt. Någon arbetar på med sina studier och ser ett delmål med 
semester för att kunna rensa sina tankar och organisera sin framtida karriär. En av ungdomarna 
kopplar samman dåtiden, nutiden och framtiden när det gäller att kunna planera sin framtid. 
 

Tron på den egna förmågan inför framtida yrkeskarriär 
 
I följande avsnitt skildras informanternas förhållningssätt utifrån deras livserfarenheter och deras 
inställning till framtid. 
 
Eva Jag är en tjej som står med båda fötterna på jorden. Jag har alltid haft planer för min framtid. 
Främst att jag organiserar en vecka i taget och har ett månadsschema med alla mina måsten. Jag är 
en tjej som har mycket på gång såsom vänner, aktiviteter, skola och extra arbete. Därför måste jag 
också organisera mig och tro på min egen förmåga att klara av alla delmål för att slutligen nå mitt 
drömmål att bli sjuksköterska och eventuellt barnmorska i framtid. Jag jobbar inom vården och ser 
det som en bra merit för att kunna få en bra referenser till mitt nästa arbete. Man måste vara ute i 
god tid. 
 
Anna Min inställning till det mesta är att inte jämföra mig med andra för det kan bli så att man ser 
ner på sig själv eller inte tror på sig själv tillräckligt bra. Att man tror att andra lyckas bara och det 
inte är ok. Sen är jag en tuff och orädd tjej, öppen för saker och ting. Jag vill inte bli någon annan 
person. Men den här utbildningen har varit tuff för mig ändå. Det känns som om killarna hela tiden 
har företräde inför lärarna. Jag kan ändra mig nu när jag gått klart utbildningen vad jag vill bli för 
något. Det är mycket som händer med en själv under gymnasieperioden. Jag har mognat en hel del. 
Allt är frivilligt och man måste ta eget ansvar. Möjligheterna med jobb och framtid är så mycket 
mer än vad jag trodde innan gymnasiet. Att komma ut och träffa nya människor, få utvecklas och 
växa. Jag vill förbereda mig för vuxenlivet. 
Jag har liksom tröttnat och känner för att läsa till förskollärare och ha det här som fritidsintresse i 
framtiden, känner mig lite kluven och ska ta kontakt med studie och yrkesvägledare igen för att hon 
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ska kunna coacha mig till rätt beslut. Jag har lärt mig att lyssna till mig själv och ska fundera på vad 
det var som gick dåligt och vad som gick bra och ta med det till studie och yrkesvägledare för en 
sammanfattning.  
 
Lisa jag är självsäker och tror på mig själv. När jag väl vill någonting så fixar jag det. Men jag kan 
också vara oerhört lat och bekväm. Första året på fritidsprogrammet hängde jag bara på de andra i 
klassen och andra året var det som att jag fick självinsikt och tog för mig mer. Började visa alla vem 
Lisa var med attityd och vad jag tycker är viktigt i livet. Jag blev trött på att vara andra till lags och 
ge min energi till dem. Nu säger jag ifrån och vill inte vara en mes längre. Jag tycker om mode och 
smink och på fritiden tycker jag om att klä upp mig och älskar att hänga med på modevisningar med 
vänner. Jag tror att det är bra att ha olika roller i livet. På jobbet är jag professionell och sätter all 
fokus på att vara en duktig och bra polis. En annan roll privat som en tjej som tycker om mode och 
glamour. Det är kämpigt med framtiden men jag ser fram emot alla dagar. Jag har sett bakgrunden 
också med att inte trivas på ett arbete. Min mamma arbetar som lokalvårdare på en skola och jag 
vill gärna bli en bra förebild för henne i framtiden. Min pappa trivs på jobbet och känner att han är 
bra och duktig hela tiden. Nu kör jag mitt race och känner mig glad att fixa detta. Jag känner mig 
harmonisk och arbetar jag då vill jag vara professionell. 
 
Maria Min inre inställning är varierande. Ibland känner jag att allt kommer att bli så himla bra för 
mig och att jag kommer att göra karriär. Ibland känner jag också som att allt går åt helvete och blir 
rädd och osäker på framtiden. Mina vänner och jag har diskuterat om det här och de känner så också 
så jag är väl inte konstig. Det enda som jag vet att jag vill göra är att träffa en gullig kille och skaffa 
barn. Åh vad jag längtar efter det. Jag brinner inte för något och jag har inga speciella 
fritidsintressen mer än att hänga med vänner. Jag kanske blir städerska eller någon assistent i någon 
skola. Varför inte.? Det kan räcka för mig. Min pappa är aldrig hemma och min mamma jobbar 
jämt. Sådan förälder ska inte jag bli minsann utan jag ska ta hand om mina barn. Jag är medveten att 
man är märkt på ett sätt om man inte går i skola och utbildar sig. Jag följer mitt hjärta och hoppas 
att det löser sig ändå och alltid finns Komvux kvar att plugga på. Jag funderar inte överhuvudtaget 
på framtiden utan det får bli som det blir. 
 
 
Peter: I början av gymnasiet kändes livet som kvicksand och jag trodde inte att jag skulle ta mig 
upp igen. Min mamma dog hastigt och jag ville bara dö. Det bästa som hänt mig var att komma in 
på byggprogrammet och lärarna här vill inte ha några losers. Här får man ta sig i kragen om man 
ska vara kvar. Det var bara att köra på och inte fundera så mycket. Jag blickar framåt trots att det är 
jobbigt i privatlivet. Jag har haft turen att få förfrågningar på om jag vill jobba extra på byggen runt 
omkring och tjäna lite pengar. Det har gjort att jag fått motivation till att söka jobb i Norge och tjäna 
mycket pengar. Jag ska inte vara någon person som lägger mig för att dö i första taget. Här ska 
kämpas och jag vill köpa en lägenhet och bil. Jag vill lära mig nytt och jag har hela tiden fokus på 
att bli bättre.  
 
Sammanfattningsvis; Fyra av dessa ungdomar har beslutat sig för att välja ett yrkesgymnasium 
utifrån behov av att tillfredsställa sina egna intressen och planer i framtiden. Maria är en ungdom 
som drar åt en annan väg. Inför gymnasievalet så kände Maria en stor osäkerhet och obeslutsamhet 
inför framtiden in i det sista inför gymnasievalet. Valet blev av en slump för att hennes vänner 
också sökte det programmet, vilket har präglat hela hennes gymnasietid. Hon är oviss med sig själv 
och det mesta gällande synen på sin framtid. 
 
Maria hade bestämt sig för att studera praktiskt på gymnasiet.  Påverkansfaktorer som bakgrund 
uppväxt och familj i samband med valet är utmärkande hos alla ungdomar.  Anna känner sig inte 
tillfredsställd med sitt yrkesgymnasium. Hon känner sig lite besviken över att inte känna sig lika bra 
och duktig som killarna visar sig vara och att lärarna gör skillnad på tjejer och killar och det gjorde 
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att hon kände sig utanför. Lisa tycker om mode och glamour på fritid men säger också att hon ska 
vara en professionell polis på arbetet.  
 
Maria väljer från sitt hjärta. Hon har inte haft några organiserade eller planerade planer utan hon 
lever väldigt mycket här och nu. Hon har ett smalare perspektiv än de andra ungdomarna. Hon 
funderar inte så långt framåt och hon ger ett mer osäkert och otryggt intryck jämfört med de andra 
ungdomarna. Maria behöver arbeta med självkänsla och självförtroende och hitta sin egen 
självinsikt till sin attityd och sina värderingar. 
 
Anna har fått kämpa extra mycket med attityd för att stå emot mansdominerad utbildning. Hon har 
erfarit att både lärare och killar på skolan har velat förminska henne under vissa lektioner och 
känner att hon är beredd att välja en annan väg inom skola.  
 
Alla ungdomar har bestämt sitt gymnasieval utan påverkan av sina föräldrar. Även om de har 
respekterat föräldrarnas åsikter så har de valt efter egen åsikt. Att visa framfötterna och kämpa extra 
mycket påtalar Peter som har haft ett stort hinder precis innan starten av byggprogrammet. Han 
miste en närstående som stod honom varmt om hjärtat. Då kände han att hoppet för framtiden 
försvann, men efter att han hade kommit in på byggprogrammet insåg han värdet av vad kompetent 
personal på skolor kunde göra för att få honom att komma på fötter igen. Byggprogrammet blev ett 
hopp för honom med allt vad det innebär av såväl vänner, lärare, arbetet, praktiken och att kämpa 
lite mer för att orka vidare. 
 
Hur ungdomarna bedömer misslyckanden och sämre gjorda val kan urskiljas hos alla. Alla 
ungdomar inser vad viktigt det är att reflektera över vad som gick fel och vad man kan lära sig av 
det. Lisa trivs med att ha olika roller och känner att hon är harmonisk. Hon tycker om mode och det 
är något som hon brinner för på sin fritid. Men hon vill bli polis och tror att hon kommer att bli en 
bra och professionell polis. 
 
Maria känner stark ovisshet om framtid. Maria har en mer outtalad tro på sig själv och sin förmåga 
att lyckas i framtid. De andra ungdomarna har en mer drivande vilja och tro till att lyckas. 
Ungdomarna har skilda erfarenheter bakom sig och olika tankesätt om framtiden. Olika inställning 
och tankesätt visar att de har grundade erfarenheter från barndomen, livserfarenheter och 
självkännedom. Det är tydligt att individer är olika och ser olika på framtid och drömmar.  

 

Möjligheter och hinder med en framtida yrkeskarriär. 
 

Det man kan analysera av resultatet är en medveten strategi och vilja hos ungdomarna att bejaka sin 
anpassningsförmåga till och på arbetsmarknaden. Det är viktigt med ett positivt förhållningssätt. 
Ungdomarna inser att det är viktigt att ha varit i kontakt med arbetslivet antingen genom praktik 
eller extraarbete. Ungdomarna har en förståelse för att kvitto på allt de åstadkommit på vägen är 
viktig information för att komma framåt i karriären. En stark inställning och lite jäklar anamma är 
en bra inställning och det visar de med attityd och någon av ungdomarna säger att det är viktigt att 
visa sin omgivning sin attityd och sina värderingar. Ungdomarna har en god förmåga att visa sin 
rätta attityd och visa vad de tycker är viktigt i livet.   
 
I följande avsnitt speglar informanterna sina tankar om arbete och arbetsmarknad. Vad de anser 
vara viktigt i framtiden och hur de ser på framtiden när det gäller familj och i ett bredare perspektiv 
med karriär och samhälle. 
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Anna: Inom fordonsprogrammet som jag gick så är det en styrka att bara ha klarat av de här åren. 
Att jag har fått lära mig att använda attityd och inte visa mig svag. Möjligheter finns att jag kan 
jobba i mitt eget garage med bilar för nu har jag fått en bra grundutbildning på det.  Jag har fått 
skinn på näsan och möjlighet att bli en bra förebild i skolvärlden. 
 Anna försöker köra över hinder och se det bästa i situationen.  
 
Eva: Jag är glad att jag valde omvårdnadsprogrammet och fått lära mig massor om människor i 
olika situationer. Vården är fantastiskt härlig men tragisk också samtidigt. Det är fel att man inte får 
bättre betalt trots att man har ett så stort ansvar som ett människoliv är. Man får en bra 
självkännedom om hur man fungerar och jag tycker att undersköterskorna sliter och jobbar och är 
borta från sina egna familjer och inte får så bra lön. De är värda det dubbla. Jag har mognat under 
min praktikperiod och tittar alltid på jobb som sjuksköterska och sedan har min pappa kontakter 
eftersom han är läkare på ett stort sjukhus. Jag ska bli sjuksköterska och ser fram emot att få mer 
undervisning om människokroppen. Möjligheten är att det alltid finns arbete om man är en flitig och 
empatisk individ trots allt slit som det innebär. Man kan känna sig stressad av att alltid vara 
otillräcklig och man har dumma arbetstider. Men jag tycker att arbetskollegor som trivs med vården 
är underbara människor med stora hjärtan. 
 
Lisa: Jag är stolt att jag valde fritidsprogrammet och har hunnit med att träna mycket också under 
tiden. Jag har haft en plan med delmål till att komma till målet. Vissa dagar när det regnat och jag 
helst velat ta täcket över mig så har jag strongt klätt på mig träningskläderna och sprungit. Efteråt 
har jag alltid känt mig super nöjd. Springa är för mig är också en slags meditation som gör mig stark 
och trygg. Jag brukar ljuga för mig själv och intala mig att det inte finns hinder som inte jag klarar 
av att komma över. Hinder för mig i framtiden kan vara att det är många sökande till polisskolan 
och att jag får vänta eller söka på annan ort. Möjligheterna är för mig att kunna få vara med och 
påverka i samhället och mina egna värderingar är att man ska sköta sig lagligt. Jag inser också att 
vad viktigt det är att välja det man själv vill fastän omgivningen påverkar. 
 
Maria: Jag är så glad att fritidsprogrammet snart är över. Så att jag kan börja söka jobb och få 
ordning i mitt liv. Hinder för mig kan vara att jag blir en ung mamma och måste kämpa extra 
mycket för samhället. Att jag inte pluggar vidare men jag vet att det alltid finns Komvux. Mina 
möjligheter är att jag har gått en bred utbildning och man har chans att kunna få något jobb iallafall. 
Sedan har jag mina föräldrar som förstår mig och stöttar mig vad jag än kommer att göra i 
framtiden. 
 
Peter Jag har alltid tyckt om att bygga och min morfar har lärt mig mycket. Han har också lärt mig 
att misstag gör alla människor. Blir det inte bra, ja då får man göra ett nytt försök till att lyckas. Jag 
har lärt mig efter mammas död att det inte blir bättre än vad man gör det till. Hinder finns inte 
längre för mig. Möjligheter är att jag har chans att få ett bra betalt arbete i Norge en period för att 
spara ihop pengar till lägenhet och bil. Sedan blir det nog jobb på ett bygge i närheten när man 
skaffar familj. Jag vill gärna bygga ett eget hus i framtiden. Han talar om vad viktigt det är att bidra 
till sin egen framtid och välja att lyckas istället för att misslyckas.  
 
 Sammanfattningsvis; Alla ser olika på hinder och möjligheter och alla ungdomar ser ljust och 
positivt på sin framtid. Att ha och utveckla kontakter nämns och ses som en viktig del inför 
arbetslivet. Har man inte det kan det lätt bli utanförskap i samhället. Någon lyfter fram positivt 
tänkande och tro som en möjlighet att övervinna rädsla. Någon påtalar hur man väljer att se på sig 
själv och att det påverkar framgångsrikt eller hämmande. Att kämpa lite extra i arbetslivet är alla 
medvetna om att företag kräver av dem. Anpassningsförmåga är viktig och en fördel i ens beteende. 
Lisa är medveten om att hon lyckas p.g.a. att hon har positivt tänkande och att löpningen ger henne 
styrka och meditation för att övervinna rädsla. 
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Ungdomarna lyfter fram god utbildning som en strategi för att minska sin känsla av underlägsenhet 
beroende på social klass. Föräldrars erfarenheter kan ge avtryck på sina barn i t.ex. utanförskap och 
kan bidra till uppfattningen om ungdomarna själva och medför viss inverkan på framtida 
handlingsutrymme, planer och inriktning för karriärval. Det är möjligt för alla oavsett bakgrund att 
göra en unik yrkeskarriär. Det som krävs är rätt inställning till arbete. 
 
 

Analys och tolkning 
 
I följande avsnitt analyseras resultatet utifrån tidigare studier, styrdokument och utifrån Hodkinson 
& Sparkes (1997), Carl Rogers (1998), Bandura (1994) och Bourdieu (1993). 
 
Min tolkning av resultatet är att föräldrarnas utbildningsbakgrund har till viss del en betydelse men 
att ungdomar ändå följer sina egna åsikter. De flesta ungdomar vet vad de vill med studie och 
yrkesval. Man ser också att ungdomarna respekterat sina föräldrars åsikter om vad de ska göra i 
framtiden. Maria väljer ett snävare perspektiv med hus och familj och har inte planerat eller 
organiserat sin framtid. Hon följer sitt hjärta. Hon skulle behöva arbeta med sitt självförtroende och 
sin självinsikt och inte bara leva här och nu. Peter hade mist sin mamma precis innan gymnasiet och 
han såg livet svart. Men på byggprogrammet hände något märkligt vilket ledde till att han var 
tvungen att ta sig i kragen och visa framfötterna. Carl Rogers (1998) beskriver att händelser som 
korsat ens liv också kan påverka framtidsval. Peter hittade en ledare som hjälpte honom till 
självhjälp 
Och stöttade och hjälpte honom att hitta sig själv. Peter fick hjälp att finna inre harmoni och 
motivation, uppskattning och uppmuntran som behövs för att få en bra självbild. Peter lyfter fram 
att en viktig påverkansfaktor är positivt tänkande och att övervinna sin rädsla.  
 
 Informanternas tankar och beslut och tankar ligger i individens habitus. De väljer sin framtid 
utifrån den sociala bakgrund som de har Bourdieu (1993). 
 
Resultatet visar också att alla fem ungdomar har mer eller mindre förståelse för sin omvärld och sin 
framtid. Lisa säger att det bara är hon själv som kan bidra till min framtid, välja lycka och vad hon 
vill göra. Peter inser i efterhand vad viktigt det är att välja det man själv vill göra fastän 
omgivningen påverkar. 
 
Man kan urskilja ett s.k. instrumentellt förhållningssätt hos alla i studien. Enligt Hodkinson & 
Sparkes (1997) innebär det att alla har börjat förhålla sig mer och mer till framtiden. Det är viktigt 
att förstå betydelsen av arbete, lön och partnerskap. En insikt om framtiden som ligger i deras egna 
händer har börjat visa sig.  Hodkinson & Sparkes (1997) menar att identitetsutveckling formas av 
individen samtidigt som den är begränsad och möjliggjord av historiska, sociokulturella och 
ekonomiska kontexter som individen lever i. Utifrån ungdomarnas skildringar förstår man att alla är 
på väg in i en etableringsfas eller en övergång från skola till vuxenliv.  
 
 Ungdomarna visar på olika färdigheter där vissa har stor tilltro till sin egen förmåga och vissa har 
låg tilltro på sin förmåga. Bandura (1994) påtalar att alla människors själveffektivitet fortsätter att 
utvecklas hela livet i takt med att denne skapar sig nya kunskaper, erfarenheter och insikter. Tron på 
den egna förmågan påvisar Bandura (1994) är förutsättningar för att känna harmoni och glädje. Att 
förstå att man sätter sina egna begränsningar och sätta upp sina egna mål till framtid. Se dig i 
spegeln och tala om vart du vill gå. Bara den enskilde individen vet vilken kraft denne har jag har 
och min trygghet är jag. Bandura (1994) redogör att habitus har betydelse för val perspektiv och 
framtida planer och ungdomarna har tagit hänsyn till föräldrarnas åsikter men inte låtit sig påverkas 
i deras egen åsikt om yrkesval. 
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Enligt Hodkinson & Sparkes (1997) behöver man vara medveten i valsituationen Man behöver 
förstå att det finns olika vägar att gå och att man behöver välja en av vägarna. Dessutom behöver 
man i en valsituation ha tagit ställning till om man vill studera vidare eller gå direkt ut i arbetslivet. 
Av resultatet kan man se att valsituation efter gymnasiet ser olika ut för informanterna. Tre av 
ungdomarna i studien fortsätter att vara studenter. Två av ungdomarna har redan stått inför en 
valsituation gällande sin framtid. De ska arbeta efter gymnasieexamen. Vilket betyder att de går 
från rollen student till rollen som anställd. I detta har de tagit ett val och samtidigt övervägt vad det 
innebär med arbete och beslutat sig för att tacka ja. 
 
Ungdomars egna engagemang, motivation och drivkraft skapar möjligheter att bemästra delmål och 
att nå målet. När de tackat ja till jobberbjudande har de nått fram till det mest tilldragande 
karriärmålet i deras framtida yrkeskarriär. De har accepterat ett val och tagit ett beslut gällande 
yrkesval. Man kan se att deras planeringsmedvetenhet och tilltro till sig själva är varierande och det 
är härligt att ungdomar ser karriär på olika vis. Alla kan inte vara akademiker och alla kan inte vara 
arbetare. 
 
Tre ungdomar funderar fortfarande kring val och beslut om framtida yrkeskarriärer. De agerar 
fortfarande i den tentativa fasen och de premisserna i yrkesvalsteorin. Ungdomarna försöker ta 
ställning till nackdelar och fördelar som finns med olika yrken.  De funderar också på högre 
utbildning och vad som krävs för att komma in på olika utbildningar. De funderar också på vad 
dessa  olika  utbildningar  skulle  leda  till  för  olika  yrken.  Maria  ger  uttryck  för  det:  ”I  och  med  att  jag  
inte funderar så mycket överhuvudtaget vet jag inte vad det bästa skulle vara innerst inne. Jag följer 
mitt hjärta. Jag känner egentligen att lång utbildning är ett krav idag och har man inte det är man 
märkt på ett sätt". 

Planeringsmedvetenheten och tron på den egna förmågan 
 
Ungdomarna uttrycker att erfarenheter från de tidiga skolåren och uppväxtmiljö är de faktorer som 
påverkat ungdomarnas beteende, förmåga, attityd och inställning till framtiden. Dessa faktorer har 
haft störst betydelse för framtida planering och tron på sig själv att lyckas. Det överensstämmer med 
Ahlgren (1991) teori som visar att självvärdering främst grundas i miljöer man har eller vistas i.  
 
Alla ungdomar reflekterar och befäster en slags mognadsutveckling som vuxen genom att upptäcka, 
hantera, erkänna och ta eget ansvar för sin framtid på olika sätt. En medvetenhet om sitt eget jag 
och medvetenheten om möjligheter och alternativa vägar har börjat utvecklats. Denna 
mognadsutveckling har enligt dem själva skett under gymnasieperioden. 
 
 
 Anna säger: "Jag känner att jag har möjligheten att ändra mig i vad jag vill bli nu när jag är klar 
med gymnasiet. Det är mycket som händer nu med mig själv och jag har mognat en hel del. Allt är 
frivilligt och man måste ta eget ansvar. Möjligheterna med jobb och framtid är så mycket mera än 
vad jag visste förut. Att komma ut och träffa nya människor, få utvecklas och växa. Jag vill 
förbereda mig för vuxenlivet och skapa min egen framtid. Ett jobb bidrar med frihet på något sätt". 
Anna påtalar vikten av att ha en attityd som visar vem hon är. Det överensstämmer med Rogers 
(1989) teori att hon är älskad för den hon är och visar vem hon är. Rogers (1989) visar i sin teori att 
vissa föräldrar vill omforma sina barn så att de uppfyller föräldrarnas behov istället för barnens 
egna behov. Många ungdomar tar på sig en mask och lever upp till något som de inte vill göra, för 
att de då uppfyller föräldrars och andras behov. Många föräldrar ställer orimliga krav och har för 
stora förväntningar på ungdomarna. Det är viktigare att barnen får utveckla sina egna behov, vilket 
också leder till att de mår bättre. Det är viktigare att se till sina egna behov för att kunna utvecklas 
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och må bra. Det viktigaste är att individen väljer ett yrke där denne kan leva ut sina livsroller som 
ett slags förverkligande och individen känner en tillfredsställelse med sitt val och beslut.   
 
Vidare kan man tolka att arbetslivserfarenhet från olika yrken visar en slags yrkesmognad som Eva 
uttrycker om medvetenhet att se olika vägar. Eva har en del erfarenheter från arbetsliv och 
förhållningssätt till människor och olika klasser. Hon berättar att hon varit på bra och dåliga 
arbetsplatser Det har gjort att hon mognat och vet vad hon vill jobba med.  
 
Ungdomarna svarar på frågan om tron på den egna förmågan och kapaciteten inför framtida 
yrkeskarriär och planering inför deras yrkeskarriär. Maria har en svagare tro på sig själv medan Lisa 
har en starkare tro på sin förmåga. Miljön är den största påverkansfaktorn enligt Watts (1980) när 
det gäller ungdomars medvetenhet och yrkesmognad.  
 
Hodkinsson & Sparkes (1997) påvisar att ju mer vi utgår från våra erfarenheter stärker vi den egna 
förmågan att hantera känslor och relationer med andra. Att behärska erfarenheter kan peka mot en 
positiv läggning hos människor. Erfarenhetshantering kan stärka tron på den egna förmågan. Peter 
berättar om livserfarenheter han har varit med om. Hans mamma dog och han såg mörkt på 
framtiden. Men det hindret gjorde att han istället tog tag i sitt liv och kämpade.  Det var svårt och 
otroligt krävande men det ledde till fokus mot självförverkligande. 
 
Med utgångspunkt i vilken inställning man har och hur man handskas med medgångar och 
motgångar utvecklas det en tilltro till ens egen förmåga. Enligt Bandura (1994)  utgörs 
självmedvetenheten utifrån hur man tänker, känner och beter sig. Men det framkommer också att 
tron på den egna förmågan kan skilja sig i olika situationer. Men att tron på ens förmåga kan vara 
varierande i specifika situationer. Ungdomarnas inställning påvisar dock att de har viljan och lusten 
att vilja lyckas i framtida situationer. De har en positiv inställning till framtid. Maria har en mer 
osäker inställning till det mesta och till sig själv, viket kan vara en orsak till hennes 
handlingsförlamning i tanke och handling. 
 
Det kan även uppfattas av de andra fyra ungdomarna att de vänder utmaningar till något positivt i 
tanken. Det kan bidra till starkare självtillit och inställning att klara av saker och ting. Självkänsla, 
tillfredsställelse och optimism beror på miljöns och den enskilda individens förmåga att behärska 
erfarenheter.  
 

Möjligheter och hinder till en framtida yrkeskarriär 
 
Det man kan analysera av resultatet är att det är viktigt för ungdomarna att ha en strategi och att ha 
medvetenhet om omvärlden och att bejaka sin anpassningsförmåga till och på arbetsmarknaden. 
Med utgångspunkt i resultatet så kan man se att det existerar olika förhållningssätt. Ungdomarna 
inser att det är viktigt att ha varit i kontakt med arbetslivet antingen med praktik eller extraarbete. 
Ungdomarna har en förståelse för att all kompetens som de skaffar sig på vägen är viktig och att 
man kan påvisa sin kompetens som ett kvitto. En positiv inställning och lite jäklar anamma visar sig 
ha effekt. 

 
Slutdiskussion 

  
Syftet och frågeställningarna med undersökningen var att få vetskap om hur ungdomar förbereder 
sig.  Hur de bedömer sin förmåga gällande eftergymnasiala studier och yrkeskarriär samt deras 
insikt i de möjligheter och de hinder de upplever med det. Av resultatet kan man se om individerna 
visar svag respektive stark tilltro till sin planeringsförmåga. Det som är intressant att lyfta fram till 
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diskussion är att dagens samhälle kräver utbildning för att man ska komma in på arbetsmarknaden.    
Alla ungdomar visar att de är införstådda med att samhället kräver att man måste kämpa och ha 
planer som inbegriper högre utbildning för att komma någonstans här i livet. Man blir märkt annars 
som en i studien uttryckte sig. Alla ungdomar i studien visar genom sina åsikter att de har en 
framåtanda och gläds åt framtiden.  Ungas värderingar och handlande präglas idag av individens 
frihet och oberoende. De val som ungdomarna gör i studien visar att de väljer att utvecklas och 
formas i den tid man lever i.  
 
Hodkinsson & Sparkes (1997) påtalar att när en individ fattar ett beslut om att göra en vändpunkt 
förändras individens habitus. Individer anpassar sig till olika klimat, geografi och sociala miljöer. 
Det är viktigt att studie och yrkesvägledare stöttar och hjälper individen att förstå hur viktigt det är 
att trivas i livet. Det är viktigt att våra tankar och känslor stämmer överens med vår självbild.  
Motsatsen kan ge ångest, rädsla och bli hotfullt för individen. En människa med låg tilltro har 
mindre förmåga att kämpa och känner sig mer misslyckad.   Ens egen förmåga att planera, 
organisera och genomföra och veta vad som krävs är viktig för att hantera framtida situationer. Som 
barn kommer man ständigt i kontakt med och lär sig hantera erfarenheter. Med åren skapas större 
förståelse för framtiden. 
 
En kritik till undersökningen kunde vara att den inte visar mer bredd av tidigare forskning, vilket 
skulle kunna visa på mer olikheter. Att ha använt kvalitativa intervjuer trots stora problemområden, 
visade sig fungera bra. Undersökningen visar att ungdomar i praktiskt gymnasium visar en självklar 
och naturlig planering för yrkeskarriär. Ungdomars förmåga är viktigt och hur väl ungdomarna 
känner till spelets regler till anpassning och medvetenhet är viktigt för lyckad framgång 
 
Jag hoppas att min undersökning ger den förståelse och djup som jag ville förmedla. Ungdomars 
positiva spontana och drivande inställning till att i framtiden vilja lyckas i ett smalare perspektiv 
med familj, hus och djur eller i ett bredare perspektiv med karriärutveckling har visat att individer 
har olika mål i livet och att känna glädje och leva ett gott liv. Att leda ungdomarna till att inse hur 
viktigt det är att ha attityder och förmågor att skaffa sig kunskaper och utveckla sitt rätta jag. 
Samhället ställer orimliga krav och därför är det viktigt att veta vart man står inför alla krav från sin 
omgivning. Att man kan fatta rätt och bra beslut istället för att låta andra leda in individen på fel 
väg, vilket kan leda till att individen inte trivs med sitt liv. Det är också viktigt att få en förståelse 
för vad som är viktigt i omgivningen och att stötta och lede individen framåt med positiva och 
motiverande samtal.  
 

Slutord 
Jag skulle vilja marknadsföra studie och yrkesvägledarens betydelse bättre. Att marknadsföra sin 
yrkesroll. Att bli starkare och tryggare som studie och yrkesvägledare genom att göra det lättare och 
visa hur viktig vägledning är för eleverna och även ur ett samhällsperspektiv. Det är viktigt att 
skolledning inte ska åsidosatta studie och yrkesvägledaren. Speciellt viktigt att tänka på som ny i 
yrket.  

Fortsatt forskning  
Självkännedom handlar om att ha förmågan att vilja sträva mot ett mål och inte skjuta upp det till 
senare. Det krävs mod och en stark känsla för att kunna lyckas. Det är viktigt att studie och 
yrkesvägledare vet om sin egen självkännedom. Forskning visar att ungdomar känner en stark 
osäkerhet över det egna jaget.  Om man har dålig självkännedom blir konsekvensen att ungdomen 
väljer gymnasieprogram utan att veta innebörden av valet Dresch & Loven (2010). Begreppet 
självkännedom har framkommit vid ett flertal tillfällen under studie och yrkesvägledarprogrammet. 
Man kan inte bortse från självkännedom i en vägledningsprocess. 
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Det är betydelsefullt att få en inre förståelse som ger mig lärdom att arbeta som studie och 
yrkesvägledare. Studie och yrkesvägledare ska bejaka ungdomars olika personligheter och ha ett 
öppet sinne.  
 
Den första kategorin är reflektion. När en studie och yrkesvägledare är reflekterande i samtalet eller 
i mötet med individen försöker han/hon att få denne att reflektera över sina egenskaper. Andra 
kategorin är bekräftande.  Med ett bekräftande förhållningssätt vill studie och yrkesvägledaren 
styrka och bekräfta ungdomars egenskaper. En studie och yrkesvägledare som ingår i gruppen 
reflektion lyfter betydelsen av att ungdomen ska veta varför den väljer att byta kurs. Att ungdomen 
reflekterar över varför situationen har blivit negativ eller positiv. Att ungdomen vet varför den 
väljer att göra ett nytt val. 
 
Ungdomen får reflektera över varför situationen blivit negativ eller positiv. En människa med hög 
tilltro till sin egen förmåga har en tendens att lyckas bättre med mer kampanda. 
 
Ett annat sätt att ha ett reflekterande förhållningssätt är att ungdomarna får reflektera kring sina 
Egenskaper i olika livsroller. Ungdomarna kan relatera till sina fritidsintressen om det är någon 
egenskap som man kan höja med empowerment som kan vara nyckeln till vad individen passar till 
att arbeta med i framtiden. De kan få bekräftelse via praktik. Ett bekräftande förhållningssätt kan 
vara att de förstår innebörden att visa sin rätta attityd och egna värderingar. Yrkesvägledare kan 
dela med sig av sina uppfattningar om ungdomen och tillsammans relatera till olika yrken. Ett 
bekräftande förhållningssätt kan innebära att man i praktiken ger bekräftelse/feedback till eleven 
själv och prestation och självförtroendet blir bekräftat och de får motivation att utveckla sin egen 
förmåga. Det kallas självkännedom.  
 
I vägledning så används intressetester mest när ungdomar inte har någon vetskap alls om vad de vill 
arbeta med i framtiden. Då kan intressetester användas för att ge eleverna olika ledtrådar. 
Intressetester kan dock vara lite missvisande eftersom de bäst visar man vill bli men om man inte 
erkänner vad man vill bli utan vad man tror att man passar till. Eftersom det ofta stämmer överens 
med ungdomens nuvarande situation. Studie och yrkesvägledare ska försöka hitta den punkt där 
ungdomarna befinner sig just nu i sina tankar. För att den enskilde eleven skall kunna bygga upp ett 
förtroende behöver relationen ta tid. Loven (1993) påvisar i sin studie att ungdomar känner en 
ambivalens till sitt val av bristande självkännedom. Om en individ har hög självmedvetenhet så kan 
den på ett mer fördelaktigt sätt ta ett karriärbeslut utan att påverkas av omgivningen. Att som studie 
och yrkesvägledare använda sig av positiv psykologi att i vägledning med klient kunna hjälpa 
klienter att kunna ta hand om sig själv och sina egna problem. Hjälpa till att kartlägga tillsammans 
med klienten och inse Hur man går vidare och vad behövs för verktyg att också göra det.  
 
Det är viktigt att inse vilken enorm makt en studie och yrkesvägledare kan ha för en individs 
framtid. Därför är det av stor betydelse att man presenterar alla skolformer och inte väljer bort vissa. 
Det är eleven som ska bestämma och ha sista ordet. Förhoppningsvis leder studie och 
yrkesvägledare sitt arbete enligt etiska riktlinjer som vägledarföreningen sätter upp och sätter 
människan och dennes behov i centrum och ger information om den kompetensutveckling som 
krävs i ett föränderligt samhälle. Man skulle kunna forska vidare på ämnet genom att göra 
klassrumsanalyser och studera ungdomarnas beteenden.  

 
 

 ” It’s  not  in  just  some  of  us  it  is  in  everyone” 
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Bilaga 1  
 
Intervju 
Ålder? 
 
Intervjupersonen, föräldrar och syskon Är de utlandsfödda eller inte? 
 
Hur visar sig medvetenheten till planering? 
 
Hur tänkte du då du sökte val av praktiskt/teoretiskt inför dina framtida planer med arbete? 
 
Har du några förebilder eller någon som påverkar dig i ditt framtida val? 
 
Hur tycker du att dina föräldrars utbildning och yrkesbakgrund påverkat dig? 
 
Vad ska du göra direkt efter studenten? 
 
Har du någon framtidsdröm av ditt liv? 
 
Hur ser du på möjligheter att förverkliga dina drömmar? 
 
Vad vet du om det yrkesval som du har valt? 
 
Vad är största anledningen till ditt framtida yrkesval? 
 
Kan du berätta om du tror att det är lätt/svårt att det blir som du vill i framtid 

 
Tron på den egna förmågan 

 

Hur bedömer de sin egen förmåga att nå sitt mål vad gäller eftergymnasial studie och 
yrkesutbildning? 

 
Vad är det sämsta/bästa som kan hända efter studentexamen? 
 
'Hur säker är du i ditt framtidsval? 
 
Hur mycket är du beredd att satsa för att nå dit? 
 
Vad behöver du göra för att nå dit? 
 
Har du någon reservplan? 
 
Hur ser din Plan B ut om du har någon? 
 
Vad är anledningen till att du inte har någon plan B? 
 
Upplever du press/stress från omgivningen/samhället inför framtida arbete? 
 
Hur gör du för att hantera det? 
 



 

 
 

Vad är det som gör att du kommer att lyckas med det du vill göra i framtiden? 
 

Hinder/Möjligheter 
 
 
Vilka möjligheter/hinder lyfter de fram angående eftergymnasial studie och 
yrkeskarriär? 
 
På vilket sätt tror du att din bakgrund kan spela roll i framtida yrkeskarriär? 
 
Vad har du för arbetslivserfarenheter och vad kan det bidra med för hinder/möjligheter? 
 
Finns det någon fördel/nackdel med din bakgrund? Inom det du vill arbeta med i framtiden? 
 
Vilka är dina rädslor/hinder som du upplever idag och efter studentexamen? 
 
Vilka möjligheter/lösningar ser du idag och efter studentexamen? 
 



 

 

Bilaga2  
Presentation av yrkesprogram 

 
Barn och fritidsprogrammet 

Program för den som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna. Eleven får lära sig om människor i 
olika åldrar med olika förutsättningar. 
 

Bygg och anläggningsprogrammet 
Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra 
ombyggnationer av hus och anläggningar. 
 

Fordon och transportprogrammet 
Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med fordon, transporter och med godshantering. 
 

Handel och Introduktionsprogrammet 
Programmet vänder sig till elever som vill arbeta inom handel och kommunikation. 
 

Hantverksprogrammet 
Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med händerna och arbeta kreativt. 
 

Hotell och turismprogrammet 
Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med service inom hotell och konferens. 
 
 

Industritekniska program 
Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med produktframställning, driftsäkerhet, underhåll 

och svetsning inom teknisk industri. 
 

Naturbruksprogrammet 
Ett brett yrkesprogram med växter, djur, natur och redskap. 
 

Restaurang och livsmedelsprogrammet 
Programmet vänder sig till elever som vill arbeta i yrken nära måltiden, kunder, gäster t.ex. 
restaurang, bageri och butik. 

Vvs och fastighetsprogrammet 
Programmet vänder sig till elever som är intresserade av tekniska system i fastighet. Det finns fyra 
inriktningar Fastighet, kyl/värmepump, ventilation och Vvs. 
 

Vård och omsorgsprogrammet 
 
Programmet vänder sig till elever som vill arbeta med hälsa, sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och 
personer med funktionsnedsättning. 


