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Sammanfattning 
 
“hade min mamma eller min pappa sagt, du gillar ju mat, ska du inte börja på (..) så 
hade jag säkert gjort det. Det var ju matlagning och nu när jag kollar tillbaks så känner 
jag mig väldigt dum som valde (..) över huvud taget istället för att börja här”. (Andreas)  
 
Syftet med vår studie var att få kunskap om gymnasievalet samt att vi ville få kunskap 
om omval under gymnasietiden. Vi ville också ta reda på mer om studie- och 
yrkesvägledningen inför gymnasievalet, under gymnasietiden samt vid omvalet. Vi ville 
också veta hur eleven hade det på sin nya skola och sitt nya program. För att kunna få 
relevant och ändamålsenlig information kring de här områdena valde vi att genomföra 
studien med hjälp av intervjuer. Våra elever identifierade vi med hjälp av ett 
elevregistreringsprogram (Gerda) som används på gymnasiet. 
 
Resultatet visar att våra elever deltar i många av de aktiviteter som erbjuds t.ex. öppna 
hus, gymnasiedagarna samt samtal med studie- och yrkesvägledare och att de känner sig 
väl förberedda för gymnasiet. Omvalet kommer senare på läsåret och beror bl.a. otrivsel. 
utsatthet, hög eller låg studietakt eller fel inriktning av ämnena.  
 
Eleverna är väl förberedda inför gymnasievalet men omvärderar sin kunskap under 
gymnasietiden och väljer att avbryta sitt program, vilket leder till funderingen om man 
motverka omval med hjälp av mer information? Vi vill påstå att studie- och 
yrkesvägledningen bör börja i tidigare åldrar för att bredda deras kunskaper om hur 
eleven kan hitta och få stöd i vilka utbildnings- och yrkesalternativ som finns och i linje 
med skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (2013) så är det hela 
skolans ansvar. 
 
 
 
 
Nyckelord: påverkansfaktorer, studie- och yrkesvägledning 
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1. Inledning 
I en rapport som Skolverket publicerade 2011 konstaterades det att mer än var tionde elev 
byter program under sin gymnasietid. Undersökningen innefattar samtliga byten av 
program och skolor under hela gymnasieperioden. Syftet med rapporten var att belysa i 
vilken omfattning elever byter program, mellan vilka program man byter samt hur 
programbytena påverkat elevernas studieresultat. Studien visar att omval under 
gymnasieskolan innebär stora ökade kostnader för kommunerna men rapporten visade 
samtidigt att omvalen fick stora konsekvenser för elevernas studieresultat. Bara 29 
procent av de som bytte program fick slutbetyg efter 3 år på gymnasiet. Av de elever som 
bytte både program och skola var det bara 17 procent som nådde slutbetyg. Orsakerna till 
omval eller avhopp berodde ofta på att eleverna upplever sig ha valt fel program, att man 
inte passat in i klassen och att man kommit efter i studierna. För en del var studietempot 
för högt eller för lågt. Lång resväg och sociala problem utanför skolan var också orsaker. 
Ungdomarna var nöjda med sitt nya program men tycker att det bästa varit om man inte 
behövt byta program alls (Skolverket, 2011). Skolverkets generaldirektör Anna Ekström 
menar att grundskolor måste bli bättre på att vägleda sina elever. Att erbjuda elever 
vägledning för att de i sin tur ska leda till välgrundade beslut. Hon menar vidare att 
gymnasieskolan måste bli bättre på att möta eleverna i undervisningen och erbjuda 
möjligheter till stöd. Detta skulle då kunna bidra till att omvalen blir färre. 
I Göteborg där vi arbetar och genomfört studien har eleverna många arenor, som 
gymnasiedagarna och öppna hus, för att ta reda på så mycket som möjligt om sitt 
blivande gymnasieprogram och skola. Möjligheten för att göra ett väl underbyggt val till 
gymnasiet är stora men ändå finns det några elever som väljer att göra ett omval efter 
höstterminens början. Vad är det som gör att en elev gör ett omval? Kan det vara 
skolmiljön? Reslängd? Klasskamraterna? Lärarna? Programmet? Hur tänkte eleven inför 
valet gymnasiet?  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
För att få en så bred bild som möjligt kring ett omval under gymnasietiden så vill vi veta 
hur mycket information eleven har fått innan gymnasievalet och i samband med omvalet. 
Vi vill också ta reda på hur eleven upplever sitt omval och starten på den nya skolan. Det 
här ska vi ta reda på med hjälp av dessa frågeställningar. 
 

x Hur funderade de kring sitt gymnasieval? 
x Vad var det som gjorde att de ville göra ett omval? 
x Vilket stöd och vilken hjälp har de fått i samband med sitt gymnasieval samt vid 

omvalet? 
x Blev omvalet bra? 
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3. Bakgrund 
 
I följande avsnitt har vi för avsikt att ta upp några av de lagar och regler som styr grund- 
och gymnasieskola samt hur gymnasiemarknaden ser ut i Göteborg. Vidare kommer vi att 
beskriva vilka tidsramar och aktiviteter som våra elever har att förhålla till. Vi kommer 
även att ta upp tidigare forskning inom området. 
 

3.1 Skollagen  
 
Skollagen (2010:800) beslutas av regeringen och är den lag som reglerar bl. a 
grundskolan och gymnasieskolan. De paragrafer som vi hänvisar till nedan beskriver 
vilka kunskaper eleven förväntas få och utveckla inför sina val i livet däribland 
gymnasievalet. Så här står det i de olika paragraferna. 
1kap.4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 
som det svenska samhället vilar på 
2kap.29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 
utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en 
utbildning ska ha tillgång till vägledning. 
3kap.3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling. 
 
3.2 Läroplan för grundskolan 
 
Skolans läroplaner (Lgr11) utfärdas av regering och i den finns de mål som skolan 
förväntas uppnå vad det gäller undervisning och vilka mål som eleven förväntas uppnå 
under sin utbildningstid. I Lgr 11 (kap 2.6) står det hur skolan ska förbereda eleven om 
hur man inhämtar kunskap om omvärlden för att få en så bred bild av sina valmöjligheter 
inför framtida val som möjligt (Lgr-11). 
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 
välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar 
med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 
samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 
Mål 
Skolans mål är att varje elev 
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 
• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 
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• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 
Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan ska 
• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och 
• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller 

kulturell bakgrund. 
Läraren ska 
• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 

företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i 
det omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, 
ska 
• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 

och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och 
• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser. 

3.3 Gymnasieförordningen  
 
Gymnasieförordningen (2010.2039) är en utveckling av de lagar som finns beskrivna i 
skollagen samt en utveckling av de läroplaner som finns för skolan. Nedan står det 
beskrivet vad som gäller i gymnasieskolan om en elev vill avbryta sina studier. 
7 kap.8 § Huvudmannen får besluta att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början 
av utbildningen om det finns plats på den aktuella studievägen och om den sökande är 
behörig och har de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig 
undervisningen. Huvudmannen får besluta att den sökande ska genomgå ett inträdesprov 
för att visa att han eller hon har de kunskaper och färdigheter som krävs. 
7kap.9 § Huvudmannen får besluta att eleven ska få byta studieväg efter det att eleven 
har fått yttra sig, om eleven uppfyller behörighetskraven för den önskade studievägen. 
Om eleven inte har fyllt 18 år och inte heller har ingått äktenskap, ska även elevens 
vårdnadshavare yttra sig. 
7kap.10 § En elev som har slutat i gymnasieskolan innan eleven har slutfört utbildningen 
och som vill fortsätta på det program där eleven gick tidigare, får i mån av plats antas på 
nytt, om eleven uppfyller behörighetskraven för den önskade studievägen. 

3.4 Elev i Göteborg 
Vi kommer att använda oss av förkortningen GR som beskriver den samverkan som finns 
mellan Göteborg och kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, 
Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Förkortningen GR 
står för Göteborgsregionens kommunalförbund och i samverkansområdet ingår skola- 
och arbetslivssatsningar och där ingår bl. a informationssatsningen med katalogen ” Vad 
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ska jag välja”, information om gymnasiet till elever och föräldrar via 
”Gymnasiedagarna”, gemensamma webbsidor på internet och 
gymnasieantagningsprogram (Indra2) för Gymnasieantagningen och GR Utbildning. 

3.5 Tidplan för elever från Göteborg 
Så här ser ett antagningsår ut för eleverna i Göteborg 
September Vad ska jag välja 

Oktober Niornas gymnasiedag, gymnasiedagarna

Oktober – maj Öppna hus på gymnasieskolorna 

14 februari 2014 Sista ansökningsdag till gymnasiet 

April Antagningsbesked nummer 1 

April - juni Omvalsperiod 

Juni Antagningsbesked nummer 2 

Augusti, september Reservantagning 
 

Vad ska jag välja - En gymnasiekatalog där de nationella programmen samt 
introduktionsprogrammen finns beskrivna. I katalogen finns också beskrivet vilka 
gymnasieskolor i GR som erbjuder vilka program och inriktningar. Här finns också 
information om bl. a ansökan och antagning. Katalogen ska vara en objektiv 
informationskälla. Katalogen beställs och distribueras av grundskolan. 

Niornas gymnasiedag – En dag som planeras av rektorer från kommunala och fristående 
grund- och gymnasieskolor och samt Vägledningscentrum1 i Göteborg. Under den här 
dagen har de kommunala gymnasieskolorna samt de flesta fristående gymnasieskolor i 
Göteborg öppet för eleverna från grundskolorna i Göteborg. Grundskoleeleverna väljer 
själva vilken skola de vill besöka under den här dagen via en databas. 

Gymnasiedagarna - Arrangeras av GR i samarbete med Svenska mässan i Göteborg. Här 
har de flesta gymnasieskolor i området GR en monter samt att några skolor med 
riksintag2, naturbruksgymnasier och deltagare från olika branschorganisationer också 
brukar delta. Elever bokas in för besök tillsammans med sin skola och klass någon av 
dagarna. Eleven kan med sin biljett besöka dagarna på sin fritid på egen hand eller 
tillsammans med sina föräldrar. Gymnasiedagarna har öppet under 3 dagar. 

                                                 
1 En verksamhet som tillhandahåller kommunala grund- och gymnasieskolor med Studie- och 
yrkesvägledare. Fristående grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning kan teckna avtal. 
 
2 Riksintag innebär att utbildningen är riksrekryterande och elever från hela Sverige kan söka utbildningen 
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Öppna hus – Gymnasieskolorna öppnar upp sina lokaler och håller information för 
föräldrar och elever under kvällar och helger 

Sista ansökningsdag – Den sista dagen som eleven själv via antagningssystemet Indra2 
kan göra ett gymnasieval. 

Antagningsbesked 1och 2 – Antagningsbeskeden anger om eleven har fått en plats på sin 
önskade utbildning eller ej. Antagningsbesked 1 kommer under våren och är baserad på 
det betyg som eleverna fått under hösten. Antagningsbesked 2 kommer under sommaren 
och är baserad på det betyg eleverna får när de avslutat sin grundskoleutbildning. 

Omvalsperiod – Omvalsperioden ligger i anslutning till antagningsbesked 1. Under några 
veckor har eleven möjlighet att ändra i sina gymnasieval tillsammans med sin studie- och 
yrkesvägledare eller med annan personal som har behörighet att arbeta i 
antagningssystemet Indra2. 

Reservantagning – De elever som står som reserv vid antagning 2 har möjlighet att 
komma in om det blir lediga platser på önskad utbildning. 

3.6 Göteborgs gymnasiemarknad samt lite statistik 
2013 fanns det närmare 35 000 folkbokförda gymnasieelever i Göteborg. Samma läsår 
fanns det 101 olika gymnasieskolenheter. Drygt 60 procent av eleverna i den valda 
kommunen läser ett högskoleförberedande gymnasieprogram och drygt 27procent av 
eleverna läser ett yrkesförberedande gymnasieprogram. Naturvetenskaps- och 
samhällsvetenskapsprogrammen är de högskoleförberedande program som har flest 
elever. Bygg- och anläggning, el- och energi samt fordons och transportprogrammen är 
de populäraste yrkesprogrammen. Omkring 13 procent av eleverna läser på ett av fem 
introduktionsprogram3 De introduktionsprogram som har flest elever är individuellt 
alternativ (IM) och språkintroduktion (Sprint) (Skolverket, 394:2013). Det var 10699 
elever som gjorde en gymnasieansökan i GR till gymnasiestart hösten 2013. Av dessa 
kom 5013 från Göteborg. 82,2 procent av eleverna kom in på sitt 1:a handsval i GR, för 
de elever som sökt till Göteborg var siffran 82,5 procent.  

3.7 Möjliga val för elever i Göteborg 
Det finns 18 nationella program att välja mellan om man är behörig4 och ett 
introduktionsprogram med 5 olika inriktningar om eleven är obehörig. Utöver att eleven 
ska välja mellan olika program ska eleven även förhålla sig till vilken inriktning eleven 
ska välja att fördjupa sig i och för de nationella programmen finns den 66 olika 

                                                 
3 Individuellt alternativ, Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val/PRO, Språkintroduktion och 
Yrkesintroduktion 
 
4 För alla nationella program krävs betyget E (som är lägsta godkända betyg) i svenska, engelska och 
matematik. För yrkesprogrammen krävs ytterligare 5 ämnen och för de högskoleförberedande programmen 
krävs ytterligare 9 ämnen. 



7 
 

inriktningar. Eleven kan också välja att söka sig utanför sin kommun till 
naturbruksgymnasier (6 inom området GR) samt till riksrekryterande utbildningar. I 
området GR (4 skolor) finns också utbildningar med särskild variant dvs. ett nationellt 
program med en fördjupning som skiljer sig mot de nationella programmen. Det finns tre 
spetsutbildningar vilket innebär en snabbare studietakt samt en breddning inom 
matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga samt humanistiska ämnen samt att 
det finns 3 skolor som erbjuder den internationella inriktningen International 
Baccalaureat (IB) där eleven läser hela sitt program på engelska. 
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4. Tidigare forskning 
I föreliggande studie är olika teorier om val centralt. Teorierna kring karriär- och yrkesval 
är många och vi har valt att utgå från teorier med en utbildningssociologisk utgångspunkt. 
I de teorier vi valt att lyfta fram ses studieval och karriärval som något som kan påverkas 
av strukturella och individuella faktorer samt av det kontext som individen befinner sig i. 

4.1 Karriär- och utbildningsval 
Puaca och Daouds (2011) artikel belyser hur elevers olika utbildningsval sker utifrån 
olika förutsättningar. De använder begreppet viljeformation för att visa hur elevers 
uttryck för viljor inför framtiden interagerar med institutionella villkor inom skolmiljön. 
Författarna menar att i det svenska skolsystemet finns en nyttomaximerande 
rationaliseringsprincip som är vägledande för hur unga människor ”bör” fatta utbildnings- 
och yrkesbeslut. Den nyttoprincipen bygger på att den enskilde eleven har en tydlig 
målsättning, adekvat kunskap om olika utbildningar, samt medvetenhet om det sannolika 
utfallet av olika utbildningsalternativ. Författarna hänvisar till utbildningssociologiska 
perspektiv (bl.a. Hodkinson & Sparks, 1997) och menar att det finns påtagliga problem 
med att betrakta utbildningsbeslut i termer av rationella val och menar att utbildnings- 
och yrkesval snarare tenderar att vara pragmatiskt rationella utifrån hur:  
 
”utbildnings- och karriärbeslut förankras i dispositioner och förståelse grundad i sociala 
och kulturella kontexter” (Puaca & Daoud, 2011 s.101).  
 
De menar att skolans organisatoriska resurser, praktiker och ideal både skapar och 
omformar elevers dispositioner och förväntningar inför framtiden. Deras studie visar att 
de val och beslut som eleverna fattar i fråga om utbildning och yrken byggs över tid, och 
sammanfaller med åsikter och förväntningar som formas i relation till familj, vänner och 
tidigare skolgång. De hänvisar till Sjöstrands studie där han beskriver valet som en social 
lärandeprocess. Sjöstrands studie visar att människors val och beslutsprocesser sker i 
meningsskapande kontexter som är socialt, kulturellt och kognitivt betingande:  
 
”För unga människor som står i begrepp att fatta framtidsbeslut om jobb och utbildning, 
är det en process som förankras i en komplex relation till olika meningsskapande 
sammanhang. Det är sammanhang som i många avseenden blir konstituerande för 
förståelsen av samhället, dess möjligheter, och vilka vägar som leder vart i framtiden” 
(Puaca & Daoud 2011, s.103). 
 
Lovén och Dresch (2010) har i sin studie undersökt hur unga människor tänker inför 
gymnasievalet. Som utgångspunkt har de använt sig av tidigare forskning på området 
som har visat hur social bakgrund, genus och etnicitet haft stor betydelse för val av 
utbildning. Peavy (1998) resonerar på liknande sätt och menar att individer tolkar och 
konstruerar sin egen verklighet i försök att skapa mening, något han kallar för en individs 
multipla verkligheter. Dresch och Lovén (a.a.) hänvisar i sin forskning till de 
undersökningar som Skolverket (1997) gjort där man menar att elever har bristande 
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självkännedom vilket leder till bristande syo-kompetens, det vill säga den mognadsnivå 
som en elev bör ha avseende kunskaper om sig själv och alternativen samt 
beslutsfärdigheter (Skolverket, 1997). Studier visar att: 
”den tidsram inom vilken eleverna måste fatta sina beslut för en del av dem inte 
sammanfaller med deras mognad och beredskap för att göra val” (Lundahl 2010, s. 40). 
 
Följden blir då att föräldrar och signifikanta andra får en större påverkan på elevernas 
beslutsprocess eftersom de medvetet och omedvetet överför normer och värderingar. 
Besluten eleverna tar blir i stor utsträckning en produkt att det habitus de bär med sig 
vilket formar elevernas upplevda handlingshorisont (Hodkinson och Sparkes, 1997). 
Dresch och Lovén hävdar att god vägledning i dessa fall blir desto viktigare för att 
synliggöra detta, göra eleverna medvetna och ge dem en möjlighet att bearbeta sina 
attityder och värderingar (Lundahl, 2010). 

4.2 Bakgrundsfaktorer 
Gruffmans (2010) studie om social snedrekrytering till gymnasie- och högre utbildning, 
bekräftar bilden av föräldrars, signifikanta andras, boendets och geografins betydelse för 
val av gymnasieprogram. Genom att koppla samman Hollands yrkesvalsteori och 
identitetsbegrepp med Bourdieus habitusbegrepp provar Gruffman i sin studie att se 
Hollands personlighetstyper som olika habitus, socialt strukturerade strukturer som 
påverkar individers beteende och livsstil. Gruffman (a.a.) menar att pojkars och flickors 
val av studie- respektive yrkesförberedande program fram till att arbetarpojkarna hade 
tillägnat sig ett manligt praktiskt/tekniskt habitus med tillhörande livsstil vilket ledde till 
att de oftare valde yrkesförberedande program. Likaså visade det sig att medelklasspojkar 
från mindre samhällen med få högutbildade och med en utvecklad praktisk-teknisk kultur 
och livsstil valde detsamma. Medelklasspojkarna som sökte yrkesförberedande program 
hade i genomsnitt mindre tillgång till det som Bourdieu kallar kulturellt kapital än de 
pojkar med samma bakgrund som sökt till naturvetarprogrammet. De arbetarpojkar som 
hade utvecklat ett diskursivt medvetande om grunderna för sina val antogs även ha 
utvecklat en så kallad I-identitet vilket bidrog till att de i större utsträckning valde 
studieförberedande program och blev potentiella klassresenärer. I andra fall kunde det 
röra sig om så kallade interim-val då det inte fanns något yrkesförberedande program 
som passade dem och de då ville hålla många dörrar öppna. 
Sandell (2007) har i sin avhandling belyst ungdomars resonemang kring sitt gymnasieval. 
Hon menar att utbildningssegregationen har varit stabil över tid och uppvisat mönster 
relaterat till de ungas olika livsbetingelser. Det Sandell fann i sin studie var att ungdomar 
idag inte längre formar sina livsbanor enbart utifrån sin sociala bakgrund utan i 
förhållande till företeelser utanför hemmet. Sandell skriver vidare att den segregation som 
finns inom utbildningsväsendet är relaterat såväl till strukturerande faktorer som till 
elevernas egen självsortering. Sandell menar att elever gör egna bedömningar om var de 
passar in baserat på deras livsbetingelser. Faktorer som påverkar valet är arbetsmarknad, 
familj och olika samhällsstrukturer. 

Lidström (2010) visar i sin studie om ungas övergångar mellan skola och arbete på 
samma betydelsefulla påverkan av föräldrar, släktingar, vänner, bekanta och förebilder i 
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beslutsprocesser och valsituationer. De lokala utbildningsmöjligheterna och det egna 
betyget framkommer i studien också som avgörande för många unga vuxna i övergången 
från grundskola till gymnasium. Lidström tittade även på typer av karriärövergångar och 
hur unga vuxna ser på dem. I sin studie pekar Lidström på fyra olika mönster av 
övergångar: 1) Fragmenterat mönster, 2) Stabilare mönster i utbildning, 3) Stabilare 
mönster i arbete, 4) Stabilare mönster i utanförskap (Lidström, 2010). De unga vuxna 
som deltog i studien betonade oftare övergången utbildning-arbete som viktigare 
brytpunkt än övergången mellan olika arbeten. Lidström pekar i sin studie på att de ungas 
arbeten ofta tar slut på grund av arbetsbrist, konkurser eller liknande. I vissa fall slutar de 
självmant för att påbörja en utbildning eller för att flytta till annan ort. I andra fall är 
vantrivsel eller en vilja att göra något nytt orsak till att man slutar en sysselsättning 
(Lidström, 2010). Brytpunkterna är således i en del fall strukturella (skola-utbildning-
arbete) i andra frivilliga och i en del fall framtvingade (jmf Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Hodkinson och Sparkes (1997) belyser att det personliga valet interagerar med sociala 
och kulturella faktorer. Författarna visar i sin teori på att individuella preferenser och 
strukturella möjligheter kan införlivas med slumpen och tillfälligheter. De menar att 
individen är medveten om och kan se sina begränsningar. Besluten blir då realistiska och 
individen tar då praktiska beslut vid brytpunkter inom sin ”handlingshorisont”. 
”Careership-teorin” har utvecklats utifrån Bourdieus teori om att alla individer är födda i 
ett socialt sammanhang som sedan påverkar oss och vår framtid. Teorin består av tre 
dimensioner som samverkar i en helhet. Den första dimensionen är praktiskt rationellt 
beslutsfattande utifrån individens habitus. Den andra är interaktion med andra aktörer på 
utbildnings- och arbetsmarknaden och den sista dimensionen är brytpunkter och perioder 
mellan dessa av rutin. Allting såsom sociala, politiska, ekonomiska och kulturella 
aspekter samverkar i ett sammanhang. I detta har vi arbets- och utbildningsmarknaden 
med dess samspel mellan olika aktörer. Brytpunkten både föregås och efterföljs av 
perioder av rutin och dessa perioder är också en del av samspelet på marknaden. 
Individens väg mellan brytpunkter kan vara rak eller krokig och perioden av rutin mellan 
brytpunkterna är lika viktig som själva brytpunkten. 

Sjöstrand (1980) har i sin studie belyst olika brytpunkter i en individs studie- och 
karriärval. Sjöstrand menar att elever formas i kontakt med omvärlden och kallar detta för 
”miljöbetingade val”. Han menar vidare att en elev tenderar att ta beslut som man tror ska 
generera den mest framgångsrika vägen. I Sjöstrands studie beskrivs elevens 
handlingsalternativ utifrån kunskap, vinst och kostnadsprincipen. Kunskapsprincipen 
innebär enligt Sjöstrand att eleven måste ha all information om de olika alternativen för 
att kunna göra ett välgrundat val. Med attitydsprincipen menar Sjöstrand att positiva 
upplevelser genererar positiva känslor förknippat med olika val/beslut. Vinst och 
kostnadsprincipen handlar framförallt om de konsekvenser valet får för den enskilde 
eleven. Vinster kan handla om psykologiska, sociala och ekonomiska aspekter där 
individen strävar efter att maximera vinsten och minimera kostnaderna. I föreliggande 
studie kan Sjöstrands (1980) studie vara relevant framförallt då det gäller begreppet 
brytpunkt. Sjöstrand skriver att en brytpunkt inte alltid måste leda till att eleven tar ett 
beslut: 
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 ”Man kan tala om att individen i olika grad är i en valsituation, beroende på hur pass 
involverad han är i sitt väljande” (Sjöstrand 1980, s. 47). 

Mitchells, Levin & Krumboltz (1999) antagande om en individs karriärval baseras på 
social inlärningsteori. Deras teori “planned happenstance” går ut på att interaktionen 
mellan individen och omgivningen fungerar som en plattform där man kan ta 
välgrundade beslut. Författarna menar att olika upplevelser i livet i kombination med 
biologiska och sociala faktorer ger individen de färdigheter de sedan utgår från när de ska 
välja karriärväg. 

I “Career construction theory” har Savickas (Brown, 2002) utvecklat både en teori för att 
förstå individers karriärutveckling och en metod/modell som yrkesvägledare kan använda 
för att hjälpa klienter att fatta grundade utbildnings- och yrkesval. Savickas teori utgår 
från att vi befinner oss i en komplex värld, där vi har en mängd olika faktorer som 
påverkar hur vår karriär konstrueras, Savickas grundläggande tanke är att vi formas av 
vår omedelbara omgivning. På samma sätt som samtida fenomen spelar en stor roll i en 
människas liv tillskriver Savickas även det sociala arvet från föräldrarna en betydelse. 
Föräldrar överför olika färdigheter till sina barn som påverkar vår syn på utbildning och 
yrkeskarriär. Savickas (a.a.) menar att alla människor har både en subjektiv respektive 
objektiv bild av sig själv. Den subjektiva bilden är den uppfattning individen har om sig 
själv när det gäller vad man kan och vill i när det gäller exempelvis yrkesval och utgår 
från de förmågor och egenskaper man har. Den objektiva bilden är den uppfattning som 
andra har av dig och som även speglar samhällets värderingar. 

I artikeln ”Choice paths in Swedish upper secondary education – a critical discource 
analysis of recent reforms” beskriver Lund (2008) hur den nya reformen med fria skolval 
har påverkat svenska elevers val till gymnasiet. Lund menar att trots att elever nu har en 
mycket större valfrihet när det kommer till att välja skolor och program är eleverna 
(medvetet eller omedvetet) styrda av föräldrarnas önskemål och bakgrund. Lund skriver 
att elevers val skapar integrations- och differentieringsprocesser. I sin studie visar han på 
att elever följer familjens önskemål och förhoppningar när det kommer till 
gymnasievalet. I artikeln visar Lund även på hur föräldrarnas bakgrund blir styrande i 
valet. 

”Pupils with working-class backgrounds still choose vocational programmes to a larger 
extent than pupils with middle-class parents, and vice versa. Vocational programmes, in 
particular, uphold gender structures in upper secondary education. Girls choose 
vocational programmes related to health care, child and recreation and art programmes 
while boys prefer technology, electricity and energy programmes” (Lund 2008, s. 635). 

Lund skriver i artikeln att: 

"the introduction of market mechanisms in upper secondary education basically supports 
economic efficiency, which applies to the pupils´strategic and goal-oriented actions” 
(Lund 2008, s.635). 

I Lovéns (2000) avhandling gör han en undersökning där syftet bl. a är att ta reda på 
elevers och vägledares förväntningar och uppfattningar kring gymnasievalet. De flesta 
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elever i Lovéns undersökning uttryckte att det räckte med att få information som 
förberedelse inför gymnasievalet. En mindre grupp önskade också ett samtal med någon 
inför valet. Studie- och yrkesvägledare, föräldrar och äldre syskon var viktiga 
samtalspartners för eleverna medan lärare och kamrater var mindre viktiga. Här skiljer 
sig studien åt från de Skolverksrapporter (2012; 376:2102; 394:2013) vi skriver om där 
kamrater var en av de viktigare personerna att samtala med inför valet. Studie- och 
yrkesvägledaren var en viktig informationskälla och var en person som kunde ge bra 
förklaringar, goda råd, ha bra kunskap om gymnasiet, arbetsliv och lön enligt Lovéns 
studie. En påverkansfaktor som han också skriver om är åsikter som föräldrar, studie- och 
yrkesvägledaren, syskonen och kamrater har. Det fanns också en oro att inte komma in på 
önskad utbildning då eleven kanske hade för låga betyg och det uttrycker också de elever 
som intervjuats i Linköping och Göteborg i Skolverkets rapport (394:2013). Två andra 
viktiga faktorer som Lovén fann var trivsel på program och skola samt att det fanns chans 
till ett arbete efter avslutad utbildning. 

4.3 Det svåra valet 
Skolverket tillhör utbildningsdepartementet och är en central förvaltningsmyndighet som 
arbetar mot det svenska skolsystemet. De är en:  
 
”förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och 
annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får 
tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg 
miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande 
samt förbättrade kunskapsresultat för elever.”( http://www.skolverket.se/om-
skolverket/det-har-gor-skolverket-1.61165). 

Skolverket utför kontinuerliga undersökningar i skolans värd och har gjort 
undersökningar kring gymnasievalet och kring byte av program eller skola (omval). I den 
senaste rapporten ” Det svåra valet” (Skolverket, 394:2013) har de gjort en undersökning 
i 4 kommuner där gymnasiemarknaderna skiljer sig åt . Västervik representerar den 
kommunala marknaden. Den kommunala marknaden är en marknad där avstånden till 
andra kommuner är så långa att eleverna i kommunen är hänvisade till den eller de skolor 
som finns i kommunen. I Piteå som representerar den lokala marknaden är också 
avstånden till andra kommuner långa men där finns ett samarbete mellan de olika 
kommunerna kring gymnasievalet. Här är det vanligt att elever veckopendlar eller flyttar 
hemifrån för att få läsa det program de är intresserade av. Den regionala marknaden som 
Linköping representerar kännetecknas av att det finns flera delmarknader (närliggande 
kommuner) men där den centrala marknaden är populärast (Linköping). Eleverna pendlar 
gärna till den utbildning de är intresserade av. Storstadsmarknaden som Göteborg står för 
kännetecknas av hög grad av samverkan mellan storstaden Göteborg och de närliggande 
mindre kommunerna runt om. Elevantalet är stort och de pendlar gärna till den utbildning 
de är intresserade av. Inpendlingen till Göteborg är större än utpendlingen från Göteborg. 
Skolverket har intervjuat elever både enskilt och med hjälp av fokusgrupper om 
förberedelserna inför gymnasievalet. Informationskällorna i kommunerna har vissa 
likheter t.ex. får eleverna information om den gymnasiemarknad som finns och att de 
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erbjuds individuella samtal med en studie- och yrkesvägledare. Gymnasieskolorna i de 
olika kommunerna har öppna hus och eleverna får erbjudande om att besöka 
gymnasieskolor via studiebesök, prova på dagar eller genom att skugga elever. I 
Linköping och Göteborg anordnas det gymnasiemässor som elever och föräldrar kan 
besöka. Reklam och marknadsföring från gymnasieskolorna finns i olika grad i de olika 
kommunerna med det upplevs inte ha någon större påverkan på valet. Kamrater och 
föräldrar är viktiga personer i elevens närvaro och som mer eller mindre påverkar eleven i 
dess val. I Linköping och Göteborg upplevs betygen vara en påverkansfaktor. 
I Skolverkets aktuella analyser om ”Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet” från 
2012 så tas även den socioekonomiska faktorn samt utbildningsnivå hos föräldrarna upp 
som en påverkansfaktor. Ungdomar från familjer med hög socioekonomisk bakgrund och 
med föräldrar med hög utbildningsbakgrund är ofta väl förberedda för sin skolgång och 
får i hög grad goda betyg med sig från grundskolan. Det gör att eleven har en större 
valmöjlighet än en elev med lägre betyg. 

”Av de elever som var nybörjare i årskurs 1 i gymnasieskolan hösten 2006 hade elva 
procent bytt program två år senare” (Skolverket, 2011) 

så skriver Skolverket i sin analys om ”Gymnasieelevers byten av program och skolor”. I 
den här analysen hittade Skolverket olika skäl till varför elever byter skola/program under 
sin gymnasietid, såsom att man inte har hittat ”sin” utbildning i de stora utbud som 
funnits. Utbildningen kan också upplevts för svår och att stöd har satts in för sent. 
Studietakten har också varit ett skäl till omval. Att ha långa resor till och från skolan har 
upplevts jobbigt och gjort att man vill byta till en skola närmare hemmet är ett annat skäl. 
En del elever har upplevt sig själv som passiva i sitt val och det har således blivit fel. 
Några elever har blivit påverkade av sina föräldrars och syskons tankar om vilka skolor 
och utbildningar som är bra och har valt utifrån det. En orsak tror Skolverket till att så 
många elever byter kan vara den stora valfrihet som finns i det svenska skolsystemet. 
Vanligast var det med byten mellan yrkesförberedande program. 

Tidigare forskning visar också att tjejer som valt ett program med många killar och killar 
som valt ett program med flest tjejer byter i högre grad program/skola än andra elever. 
När det gäller byten utifrån kön så är det något fler pojkar som byter än flickor. Elever 
med högutbildade föräldrar var den grupp som gjorde minst byten. Byten under 
studietiden (i den här undersökningen mellan den 15 oktober 2006, det första studieåret 
till den 15 oktober 2008 det tredje studieåret) minskar möjligheten för eleven att gå ut 
med ett fullständigt betyg efter 3 år. Om eleven däremot fick ett 4:e år så var det fler 
andelar elever som fick ett fullständigt betyg. I den här analysen skriver också Skolverket 
att om kommunerna dimensionerade sitt utbud så att de flesta ungdomar kom in på sitt 
förstahandsval samt att man förberedde eleven bättre inför vad gymnasieskolan står för 
och vad som ingår tror dom att antalet byten skulle minska. Andra slutsatser som drogs 
för att få eleven att stanna på valt program och skola var att man gav eleven såg goda 
förutsättningar som möjligt inför sitt val till gymnasiet och att eleven fick mer stöd under 
valprocessen och under sin gymnasietid. En bättre etik vad gäller reklam och 
marknadsföring såg man också som positivt. Det var också viktigt att man tidigt 
uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Oavsett orsak till omval så har 
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Skolverket uppmärksammat att eleverna ofta är positiva med sitt omval och att man efter 
bytet är nöjd med sin utbildning. 

Det har man också konstaterat i rapporten ”Börja om på nytt program i gymnasieskolan” 
(376:2012). I den här rapporten har man bl.a. intervjuat 18 elever (12 pojkar och 6 flickor 
i åldrarna 17 och 18 år) om deras erfarenheter om gymnasievalet, hur de tyckte första 
tiden i skolan var, erfarenheten av sitt omval och hur skolan fungerar efter omvalet. När 
dessa ungdomar valde till gymnasiet var det i första hand intresset som fick styra för 
några. För andra var yrket lockande och för andra var det viktigt att få en bra 
grundutbildning för vidare studier efter gymnasiet. Val av skola var viktigt för några och 
det kan handla om en skolas popularitet på hemorten medan för andra var det viktigt att 
skolan låg så långt hemifrån att man kunde flytta hemifrån. Storleken på skolan är också 
en variabel i valet till gymnasieskolan. 

När det gäller omvalet så var en av orsakerna för några i den här gruppen att de var 
besvikna på sin utbildning. Programmet var inte alls som de hade förväntat sig. 
Organisationen på skolan och den dåliga stämningen i klassen var andra faktorer. Några 
upplevde också att ambitionsnivån i klassen inte alls överensstämde med hens egna 
ambitioner. Att man inte hängde med i klassen var också en orsak till omval. Det kunde 
bero på en för hög studietakt men också på att man var missnöjd med undervisningen. 
Problem utanför skolan kunde också vara en orsak till att man kom efter i skolarbetet. 
Beslutet att avbryta den utbildning man gick på var väl övervägda och ingen ångrar sitt 
omval. Ungdomarna fick frågan om något kunde ha gjorts annorlunda innan de valt till 
gymnasiet och de svarade så här:  

x Mer information och vägledning innan gymnasievalet hade önskats.  
x Mer detaljer om gymnasieprogrammet och gärna yrkesinformation och 

information om arbetsmarknad.  
x En del kände att de avgränsade sig själva och önskade att de fått mer information 

om hur man håller valet ”öppet”.  
x Fler studiebesök på skolor hade varit önskvärt. 
x Att avdramatisera gymnasievalet, det är svårt att veta vid 15 års ålder vad man ska 

göra resten av sitt liv och gymnasievalet är bara ett av många val i livet.  
x Någon önskade att gymnasieskolan hade tagit initiativ att ”kolla av” med 

förstaårseleverna om hur de upplevt de första månaderna på sin nya skola.  
x För lite grundkunskaper från grundskolan för att klara gymnasieprogrammen var 

något som någon önskade sig. 
x Mer information om studieteknik och hur man lägger upp en arbetsrutin. 
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4.4 Väl underbyggda val 
 

 
Figur 1: Väl underbyggda val. Figuren ovan visar på hur samarbetet i skolan kan gå till. 
 
Skolverket har under 2013 gett ut nya allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. 
Råden vänder sig till huvudmän, rektorer och övrig personal inom skolan på bl.a. 
grundskolenivå. Råden finns som stöd om hur man kan arbeta med att förbereda och 
stödja eleven inför kommande studie- och yrkesval. Skolverket trycker på att det är 
skolans hela ansvar och att det är rektor på varje skola som har ansvar att detta 
genomförs.  
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5. Metod 
5.1 Intervju som metodval 

Föreliggande studie har i både val av problemformulering och urvalsgrupp avgränsats att 
gälla hur elever formulerar sig gällande deras omval år 1 på gymnasiet. Fokus ligger på 
att försöka identifiera olika orsaker och bakgrund till omvalet samt vilka personer i 
elevens omgivning som påverkat deras beslut. Ett annat fokus för studien är att undersöka 
vad eleverna har haft för kontakt med studie- och yrkesvägledningen innan och under 
omvalet. Mot bakgrund av studiens föreliggande syfte har vi valt att använda oss av 
kvalitativa intervjuer. Trost (2010) menar att studiens syfte är avgörande för vilken metod 
man använder för att samla in sin data och skriver att intervjuer utgör ett av de vanligaste 
sätten att hämta in information om olika ämnen i den samhällsvetenskapliga forskningen. 
Trost menar vidare att det är viktigt att varje intervjusituation behandlas som en unik 
händelse. Intervjuerna i denna studie kan ses som halvstrukturerade (Merriam, 1994) på 
så sätt att vi använde oss av i förväg bestämda frågeområden, och att dessa frågor i sin tur 
behandlades i viss ordningsföljd.  

Holme och Solvang (1991) menar att vetenskaplig metod kan definieras som ett redskap. 
Redskapet syftar till lösa problem och bidra med ny kunskap som kan ge oss en bättre 
förståelse av det vi studerar. Holme och Solvang skiljer på två olika metodologiska 
angreppssätt inom samhällsvetenskaplig forskning, det kvantitativa och det kvalitativa. 
Den kvantitativa forskningen beskriver författarna som att söka efter frekvenser av det 
man studerar medans den kvalitativa forskningen framförallt kännetecknas av att tolka 
och förstå det som studeras. Trost (2010) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun 
ibland avfärdats med att den inte är vetenskaplig, och att man inom flera 
forskningsdiscipliner ansett att intervjuer inte kan ge något annat än en förberedelse inför 
andra vetenskapliga studier. Trost menar ändå att den kvalitativa forskningsintervjun kan 
producera vetenskaplig kunskap: 

 “i meningen metodiskt erhållen ny och systematisk kunskap” (Trost 2010, s.61).  

Trost skriver att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun utgår enligt Trost (a.a) från antagandet om att 
forskaren inte från början kan veta vilka frågor i intervjuguiden som kommer att vara 
viktiga och betydelsefulla för analysarbetet. Intervjuaren förväntas anpassa, utveckla och 
följa upp det som framkommer i intervjun och vad som kan vara ändamålsenligt för syftet 
med undersökningen. Trost beskriver vidare att den kvalitativa intervjun ska ha raka och 
enkla frågor som syftar till att ge utförliga svar. Även vid en strukturerad intervju 
rekommenderar Trost att forskaren förbereder en intervjuguide, där olika frågeområden 
förberetts (a.a. s.71). 
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5.2 Urval 

Denna studie syftar till att undersöka elevers upplevelse av val- och omvalsprocessen till 
gymnasiet. För att besvara studiens forskningsfrågor var elevernas erfarenhet av ett 
omval en viktig faktor och förutsättning för oss i valet av informanter. Samtliga 
intervjuade elever har under det nuvarande läsåret gjort ett omval som innefattar byte av 
program och skola. Detta för att informanterna skulle kunna delge studien relevant och 
ändamålsenlig information utifrån dess syfte och frågeställning. Vårt intervjuarbete är 
genomfört vid Vägledningscentrum i Göteborg och vårt urval har varit elever från GR 
(Göteborgs kommun med kranskommuner). När elever i GR gör ett omval registreras 
detta, och vår urvalsram var elever där en registrering av ett eller flera omval noterats i 
gymnasieskolornas elevhanteringsprogram Gerda. Urvalet har varit viktigt utifrån att 
urvalsförfarandet ska vara representativt utifrån de kriterier som fastställts. Vi har valt ett 
ändamålsenligt urval (Stukat, 2005), det innebär att skilda fall valts ut utifrån att de 
speglar variationen enligt på förhand beslutade kriterier: 

1. Samtliga intervjuade elever ska ha gjort ett omval 
2. Kön 
3. Elever från IM-program ska finnas representerade  
4. Elever från högskoleförberedande program ska finnas representerade 
5. Elever från yrkesprogram ska finnas representerade 

Vi har intervjuat 10 elever, 6 tjejer och 4 killar, som under föreliggande läsår gjort ett 
omval på gymnasiet. Eleverna kommer i denna uppsats att kallas för Asham, Marcus, 
Erik, Andreas, Anna, Monika, Sanna, Jenny, Karolina och Molly. Den första kontakten 
med eleverna har tagits via telefon, då de informerats om studiens syfte och tillfrågan om 
intresse. Om eleven ställt sig positiv till att delta har ett missivbrev skickats ut. Vid den 
andra kontakten har vi bokat tid och plats efter elevernas önskemål. Eleverna har 
erbjudits att intervjuas på Vägledningscentrum, elevens skola samt neutral plats enligt 
informantens önskemål. I alla fall utom ett, har de intervjuade valt Vägledningscentrum, 
med hänvisning till att det är en neutral plats. En elev ville av bekvämlighetsskäl 
intervjuas på sin skola. 

Vi är medvetna om att vi för att kunna generera en fördjupad förståelse kring hur 
gymnasieelever resonerar kring sitt omval hade vi behövt bredda vår population. I vår 
studie är den representerade populationen ett storstadsområde och vi hade behövt ett 
större underlag för att kunna gör generaliseringar kring vårt resultat. 

5.3 Genomförande och analys 
Som ett första steg kontaktades Vägledningscentrum i Göteborg där vi informerade om 
vår studie och dess syfte. Verksamhetschefen som kontaktades gav sitt medgivande till 
att intervjuerna kunde genomföras i deras lokaler. Medgivandet har också getts till att 
Vägledningscentrum skrivs ut i uppsatsen då det inte ansågs påverka organisationen samt 
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anonymiteten hos informanterna. Eleverna som intervjuats har identifierats från 
gymnasieskolornas elevhanteringsprogram Gerda och därefter tillfrågats om de velat 
delta i studien. Deltagandets frivillighet har betonats både i den inledande 
telefonkontakten som i det uppföljande missivbrevet (se bilaga 1). Under presentationen 
och inledningen av intervjun har eleverna återigen informerats om frivilligheten att delta, 
och att man kan avbryta intervjun om och när man önskar.  
 
Som ett första steg utarbetades en intervjuguide (se bilaga 2) med frågeområden. 
Frågeområdena behandlade gymnasievalet i åk 9, omvalet under gymnasiet samt 
kontakten med studie- och yrkesvägledaren. Vi konstruerade även två omgångar med kort 
som eleverna kunde ha som samtalsstöd under intervjun (se bilaga 3). 
 
Intervjuerna har tagit allt från 20-40 minuter att genomföra beroende på vad 
informanterna velat delge oss om sitt omval samt hur utförliga vi själva har varit med 
uppföljande frågor. Tanken har varit att vi skulle genomföra samtliga intervjuer 
tillsammans men beroende på vad informanterna önskat samt tillgänglighet hos oss har vi 
genomfört 5 intervjuer tillsammans och resten enskilt. Samtalen har spelats in med 
diktafon samt transkriberats efter avslutad intervju.  
 
Stukat (2005) skriver att intervjuaren ska försöka skapa en situation där interaktionen 
mellan den som frågar och den som svarar blir så neutral som möjligt, så man slipper 
“färgade” svar på grund av intervjueffekten (med intervjueffekten avser Stukat att 
intervjuaren med ordval, tonfall och ansiktsuttryck på ett sådant sätt att den som blir 
intervjuad förstår vad som förväntas av dem). Stukat beskriver intervjusituationen som att 
intervjuaren är medveten om vilka ämnesområden som ska täckas in, men att frågorna 
ställs i den ordning situationen inbjuder till. För oss som ovana intervjuare har det varit 
viktigt att tydligt redovisa de frågeområden vi haft för att på sätt kunna motivera 
frågornas relevans till studiens syfte.  
 
Trost (2010) och Stukat (2005) skriver att det inte finns några fasta regler för bearbetning 
och analys av intervjusvaren, men båda författarna rekommenderar att man vid upprepade 
tillfällen läser igenom det transkriberade materialet för att på så sätt underlätta 
bearbetningen. Vi läste igenom materialet och skrev samtidigt minnesanteckningar 
utifrån intervjuguidens kategorier för att på så sätt få en tydlig struktur vid analysarbetet. 
Elevernas beskrivningar har sedan kategoriserats i meningsbärande enheter, i enlighet 
med våra forskningsfrågor. De kommentarer och observationer som gjorts i samband med 
intervjuerna har också bifogats för att möjliggöra en fördjupad analys.  

5.4 Reliabilitet och validitet 
Trost (2010) skriver att man med reliabilitet eller tillförlitlighet menar att en mätning är 
stabil, dvs. att situationen ska vara likadan för alla. Trost särskiljer på fyra komponenter 
vad det gäller reliabilitet; 
1. Kongruens som rör sig om likhet mellan frågor som avser mäta samma sak. 
2. Precision hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar 
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3. Objektivitet har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera svar; om de 
registrerar på samma sätt är objektiviteten hög. 
4. Konstans tar upp tidsaspekten, detta förutsätter att fenomenet eller attityden inte ändrar 
sig. 
Trost (a.a.) menar att kongruens är av särskild vikt vid intervjuer. För vår studie innebar 
det att vi försökte ställa liknande frågor om samma företeelse för att försöka ringa in 
elevernas funderingar. Vad det gäller precisionsaspekten har vi haft som avsikt att 
försöka göra intervjuguiden kort och enkel för att underlätta för eleverna att svara.  

5.5 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har tagit fram riktlinjer 
för forskare för att skydda individen som medverkar i en undersökning. 
Individskyddskravet konkretiseras med fyra krav. 

Informationskravet: Forskaren ska delge deltagaren undersökningens syfte, vad 
undersökningen ska användas till samt deltagarens uppgift och villkor. Deltagaren ska 
också meddelas att undersökningen är frivillig. Deltagarna i vår studie har informerats 
om studiens syfte vid första telefonsamtalet samt vid intervjutillfället. Vi har också vid 
samma tillfällen gett eleverna möjlighet att svara på om det vill delta i studien eller ej. 

Samtyckeskravet: Innebär att en forskare ska inhämta samtycke från deltagaren där 
deltagaren ska få information om att de själva kan bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de deltar. Om individerna i undersökningen är under 15 år krävs det att förälder 
eller vårdnadshavare har gett sitt samtycke till undersökningen. Deltagaren har också rätt 
att avbryta sitt deltagande när som helst i studien utan att behöva ifrågasättas. Våra 
deltagare är samtliga över 15 år så vi har endast eftersträvat ett samtycke från våra 
deltagare. De har vid flera tillfällen blivit informerade om studien syfte, muntligt och via 
missiv (bilaga 1) och att de själva bestämmer hur mycket de vill berätta vid 
intervjutillfället. De har också blivit informerade om att de när som helst kan avbryta sitt 
deltagande 
 
Konfidentialitetskravet: Deltagarna i undersökningen ska inte kunna identifieras samt att 
personuppgifterna som forskaren har ska förvaras så att ingen utomstående kommer åt 
dem. Vi har informerat eleverna vid intervjuns början och via missiv (bilaga 1) att det är 
endast vi som har tillgång till det material som handlar om dem. Vi har också muntligt 
meddelat dem att vi kommer att använda oss av påhittade namn samt att vi inte kommer 
att nämna gymnasieskolorna vid namn för att förhindra att någon ska kunna identifiera 
dem i rapporten.  

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet får endast användas i aktuell forskning. 
Önskar andra forskare använda sig av grundmaterialet ska de påta sig att följa de etiska 
reglerna. Allt förgrundsmaterial hålls inlåst och ingen utom vi har tillgång till detta 
material. Materialet kommer att förstöras då arbetet är slutfört och godkänt och detta har 
vi också meddelat våra deltagare. 
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6. Resultat 
 
Genom uppsatsens frågeställningar ville vi undersöka om ungdomarna har fått 
information om sitt gymnasieval, vem det var som gav dem informationen samt om de 
upplevde att de fått tillräckligt med information inför sitt gymnasieval. Vi ville också ta 
reda på om de på egen hand sökt information om olika gymnasieskolor och program via 
de aktiviteter som erbjuds (öppet hus, gymnasiedagarna osv.) samt med andra 
signifikanta andra de pratat med om sitt gymnasieval. Viktigt för föreliggande studies 
frågeställningar var också att ta reda på vad eleverna beskriver som orsaken till varför de  
väljer att avbryta den utbildning de kommit in på och vad det var som “lockade” med den 
skola/linje de gjorde ett omval till. Information om gymnasievalet samt samtal med 
elever angående gymnasievalet är en arbetsuppgift som de flesta studie- och 
yrkesvägledare har på grundskolor och då var det också intressant för oss att ta reda på 
om eleverna vid något tillfälle träffat sin studie- och yrkesvägledare.  
 
Vi har intervjuat 10 elever, 6 tjejer och 4 killar, som under föreliggande läsår gjort ett 
omval på gymnasiet. Eleverna kommer i denna uppsats att kallas för Asham, Marcus, 
Erik, Andreas, Anna, Monika, Sanna, Jenny, Karolina och Molly. Vi kommer att redovisa 
våra intervjuer utifrån de huvudområden som framträtt som viktiga när eleverna beskriver 
sin val- och omvalsprocess, detta görs för att lättare åskådligöra resultaten. 
 
Resultatet visar att de flesta, av de intervjuade eleverna, har fått information om 
gymnasievalet via sin studie- och yrkesvägledare eller någon annan signifikant vuxen. 
Det framkommer även att informationen eleverna fick i de allra flesta fall ansågs var 
tillräcklig för att göra ett välgrundat val. Samtliga elever utom en har pratat med någon 
om sitt gymnasieval och för de flesta var studie- och yrkesvägledare, föräldrar och 
kompisar den viktigaste samtalspartnern i val- och omvalsprocessen. Många av eleverna 
hade besökt olika gymnasieskolor på deras “öppna hus”, där mer ca 50 procent av 
eleverna hade besökt den gymnasieskola de kom in på vid definitivantagningen och där 
35 procent av eleverna även hade besökt den skola de bytte till i samband med skolstart i 
augusti. Niornas gymnasiedag, gymnasiedagarna på svenska mässan, öppet hus på 
gymnasieskolorna och samtalet med studie- och yrkesvägledaren var de aktiviteter som 
gav eleverna mest information. Flera av eleverna lyfter även fram att de själva har sökt 
information om gymnasieskolor och linjer på egen hand via skolornas egen information 
på nätet samt generella programpunkter.  
 
Programmet var den viktigaste faktorn vid ansökan till gymnasieskolan och det var också 
för killarna den viktigaste faktorn till varför man ville lämna det program man kommit in 
på och valet av den nya skolan. För tjejerna var skolan det huvudsakliga skälet till varför 
man ville lämna den skola man kommit in på medan programmet var det huvudsakliga 
skälet till den nya skolan. Resultatet visar också att de flesta eleverna var nöjda med sitt 
gymnasieval vid första ansökningsperioden och där majoriteten kom in på den skola och 
det program de önskade. Majoriteten är också nöjd med sitt omval och även där har de 
flesta kommit in på sitt nya val. 
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6.1 Det svåra valet 
“Vi talade väl om vad vi skulle välja men när man pratar med kompisar är det lätt att 
man vill välja det som dom väljer så det är inte så bra, jag försökte välja det som jag 
tyckte var bäst” (Monika). 
 
Intervjuerna i föreliggande studie visar att eleverna är relativt aktiva med att söka 
information och ta del av de informationskanaler som erbjuds. Eleverna beskriver att de 
har fått en del information om gymnasiet. Informationen har de skaffat sig genom att de 
flesta har haft samtal med sin studie- och yrkesvägledare. Jenny, Sanna, Erik, Anna, 
Karolina, Molly och Andreas tyckte att gymnasiedagarna var ett bra forum för att söka 
information. Karolina, Jenny, Anna, Molly tyckte det var bra att få material från olika 
skolor så att man kunde sitta i lugn och ro hemma och läsa på mer om skolorna. Andreas 
gick runt och pratade med eleverna som stod i montrarna och tyckte att han på så sätt fick 
en bra bild av den skola han ville söka till. Jenny gick runt och pratade med lärare och 
elever på de skolor hon tänkt på och försökte som hon beskriver det “känna in” 
stämningen i montrarna. Jenny, Anna, Monika och Molly tyckte att mässan var för stor, 
lite rörig och att det var svårt att hinna med att ta in all information samt besöka samtliga 
montrar. Öppet hus på de olika gymnasieskolorna upplevs av de intervjuade eleverna 
överlag som positivt. Jenny, Sanna, Erik och Asham tyckte man kunde känna av 
stämningen på skolan vid besöken, vilket de uppger var bra. Marcus tyckte att de öppna 
hus han var på inte gav någonting. Karolina tyckte att informationen och personalen lite 
stela på den skola hon besökte och att hon inte kände sig välkommen dit. Alla utom 
Jenny nämner sin studie- och yrkesvägledare på grundskolan och överlag är de nöjda med 
mötet. Vi kommer att ta upp kontakten med studie- och yrkesvägledaren senare i 
resultatet. Föräldrarna är också viktiga informationskällor kring eleverna och har varit 
viktiga samtalspartners. De har också andra samtalspartners som har varit viktiga vid 
samtalen kring gymnasievalet. Asham nämner lärare som påpekat för honom att valet är 
viktigt. Han har också pratat mycket med sin syster och kusin. Marcus nämner en 
information där skolans tidigare nior återkommer till grundskolan för att berätta om sina 
erfarenheter på gymnasieskolan. Det här tyckte han var en bra information. Asham och 
Monika nämner också internet som en viktig informationskälla. Asham sökte i samband 
med sitt omval ett forum där olika skolors elever tycker till om sin egen skola för att få en 
bättre bild av vilken skola han skulle välja till. Monika tittade på olika skolors hemsidor 
för att få mer information om skolan. Andreas pratade mycket med kuratorn på den 
skolan han först kom in på. Han besökte henne för ett annat ärende i början men hon kom 
att bli en viktigt samtalspartner i samband med omvalet. 
 

6.2 Orsaker till omval 
“först trodde jag att jag inte trivdes på grund av klasskamraterna men jag märkte lite 
efteråt att det typ för att jag inte gillade ämnena” (Asham). 
 



22 
 

Jenny är en studiemotiverad tjej och orsaken till att hon till slut valde att söka sig till ett 
nytt program var att hon till slut insåg att hon tyckte att det program hon läste 
(naturvetenskapliga programmet) var så tråkigt med helt fel ämnen så att hon till slut 
kände sig helt omotiverad och hon märkte att hon började få sämre betyg. Erik uttrycker 
också att han till slut tröttnade på ämnena. Marcus, Sanna, Erik och Asham nämner 
trivsel som en faktor till omval och för Sanna handlade det om att klassen som hon 
hamnat i var för liten och att klassen saknar en samhörighetskänsla. Asham trivs varken 
med skolan eller den klass han hamnat i och även om Marcus inte nämner det som orsak i 
första läget uttrycker han att han trivs bättre med sin nya klass och sina nya lärare. Det 
var också många omkring honom som uttryckt att den skolan han valde om till var 
mycket bättre än den han gick på. För Sanna och Molly var skolan också en faktor till 
omval där Sanna tyckte att skolan till slut inte kunde hålla det dom lovat då skolan inte 
kunde finna en praktikplats åt henne och Molly tyckte att skolan hon gick på var dålig 
och hade konstiga lokaler och hon tyckte inte att hon hade bra lärare. För Karolina var 
klasskamraterna och programmet det som gjorde att hon ville göra ett omval. Det 
fungerade bra i början av skolstarten men efter ett tag märkte hon att programmet 
(hantverksprogrammet) inte var det hon hade tänkt sig och att hon efter ett tag också fick 
ont i ryggen av allt stående, hon känner sig också till slut “utfryst” av sina klasskamrater. 
Monika och Molly valde båda ett program där man också är ute och gör mycket praktik 
och det blev också en orsak till omval då Monika tyckte att hon fick en “tuff” praktikplats 
som inte kändes bra och där Molly till slut insåg att hon inte ville ha så mycket praktik 
som programmet erbjöd. Andreas väljer samma gymnasieskola som hans storebror går på 
och trivs väldigt bra med både skola och klasskamrater, för honom är det skrivämnena på 
samhällsvetenskapsprogrammet som får honom att fundera över omval. 

6.3 Påverkansfaktorer 
“folk har så mycket fördomar typ, det (.....) det är mycket bättre att vara läkare än 
konstnär (..) fastän alla yrken behövs” (Jenny). 
 
För Jenny har människor (mamma, kompisar och lärare) runt om henne haft mycket 
åsikter kring hennes val till gymnasiet. Hon har A i alla ämnen när hon lämnar 
grundskolan och vet att hon kommer in på det program och den skola hon väljer i första 
hand.  Olika personer kring henne anser att hon inte ska kasta bort sina fina betyg på 
vilket program som helst och de uttrycker också att det ska vara lättare att läsa det 
naturvetenskapliga programmet nu än senare i livet. Asham påverkas också av människor 
i hans omgivning (syster och kusin) och vill byta skola redan under sommaren då han får 
höra att skolan hans sökt till inte ska vara så bra. Vänner runt Sanna och Asham påverkar 
dem och för Sanna så mycket att hon väljer att byta skola när en av hennes kompisar gör 
det. Jenny har höga betyg och det påverkar henne då hon vet att hon kommer in på vilken 
skola hon än väljer och för Molly är valmöjligheterna begränsade då hon bland annat 
saknar matematikbetyget som behövs för att komma in på ett nationellt program. Många 
pratar med sina föräldrar kring sitt gymnasieval och även i samband med omvalet. Jennys 
mamma blir besviken då hon berättar att hon inte längre vill läsa det naturvetenskapliga 
programmet utan vill börja ett estetiskt program istället och Asham valde bort 
naturvetenskapliga programmet i förmån för det samhällsvetenskapliga programmet 
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för att hans kusin och föräldrar trodde att det skulle bli för svårt för honom att läsa på det 
naturvetenskapliga programmet. För Marcus, Sanna och Molly var själva gymnasieskolan 
en påverkansfaktor i samband med omvalet. Marcus tyckte att det var tufft att gå på den 
gymnasieskola han kom in på. Sanna anser att skolan inte håller vad de lovat och Molly 
gillar varken sin skola eller sina lärare. Marcus, Anna och Karolina trivs inte med sina 
nya klasskamrater. 

6.4 Kontakten med Studie- och yrkesvägledaren (SYV) 
“Jag hörde från andra som gick på andra skolor som typ bara fick träffa styv en gång. 
Och vi fick ändå gå väldigt många gånger och det tyckte jag var bra” (Asham). 
 
Överlag är de flesta nöjda med den kontakt de haft med sin grundskolesyv. Asham och 
Marcus uttrycker sig väldigt positivt om sin grundskolesyv och anser att kontakten varit 
väldigt viktigt för dem. Erik vars mamma är Syv har haft många samtal med henne och 
det har varit väldigt värdefullt för honom. Han har också haft god konakt med sin 
grundskolesyv om än något sporadiskt. Sanna, Anna, Monika, Karolina, Molly och 
Andreas berättar att de träffat sin grundskolesyv några gånger. Syven har varit i 
klassrummet och haft information och har erbjudit möjlighet till samtal. Sanna, Anna, 
Molly och Andreas tycker att det var bra att få träffa sin syv för att få hjälp med att 
sortera tankar och finna alternativ. Den enda som inte nämner sin grundskolesyv är 
Jenny. Hon tycker inte heller att hon fick någon “handfast” hjälp av sina gymnasiesyvar i 
samband med sina funderingar kring omval. Asham, Anna, Monika, Karolina och 
Andreas har samtliga haft samtal med sin gymnasiesyv i samband med omvalet och 
upplever att de fick god hjälp med omvalet. Molly hade önskat att hon kunde ha fått mer 
hjälp av sin gymnasiesyv men upplever att hon fick den hjälp hon behövde med omvalet 
när hon besökte ett av Vägledningscentrums två drop in. 

6.5 Stöd 
”det var en annan lärare på skolan som jag hade väldigt bra kontakt med som jag 
pratade mycket med. Hon kände mig väldigt bra, så henne kunde jag tala med” 
(Monika). 
 
Av intervjuerna kan vi utläsa att eleverna har fått och har tagit hjälp av olika människor i 
deras närhet i samband med sitt gymnasieval och sitt omval. Studie- och yrkesvägledaren 
finns som samtalsstöd för de flesta elever i samband med gymnasievalet. Asham, Anna, 
Marcus, Sanna, Monika och Karolina har varit i kontakt med sin studie- och 
yrkesvägledare på den gymnasieskola de gick på och att några av dem tog också kontakt 
med den mottagande gymnasieskolas studie- och yrkesvägledare i samband med sitt 
omval. Jenny var också i kontakt med sin studie- och yrkesvägledare på den 
gymnasieskola hon gick på men hon hade önskat mer ”handfast” hjälp och Andreas 
tyckte att han i början av omvalet bara “bollades” mellan rektorn och studie- och 
yrkesvägledaren på gymnasieskolan men att han till slut fick den hjälp han behövde med 
omvalet. Lärarna på grundskolan och gymnasieskolan upplevs både som en positiv och 
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negativ person på skolan. Marcus hade önskat mer hjälp av lärarna på den gymnasieskola 
han gick på då han kände att han behövde hjälp att komma ikapp, Anna upplevde att 
ingen på skolorna verkade prata med ettorna över huvud taget. Karolina som får hamnar i 
en konfliktsituation på den gymnasieskola hon går på söker hjälp av lärarna i första hand 
och de försöker lösa konflikten men hon inser till slut att det nog är bättre att hon byter 
program. Monika har en bra kontakt med en lärare som hon har på grundskolan som hon 
ofta pratade med. När det gäller övergången mellan de olika gymnasieskolorna var det 
ingen av eleverna som upplevde någon svårighet med själva bytet. De flesta nämner att 
de pratat med rektorn och att hen har önskat eleven lycka till på sin nya skola och alla 
upplever att de blivit väl omhändertagna på sin nya skola. 

6.6 Finns det något du önskat mer av i 9:an så att du 
valt rätt program från början?  
“nej, jag vet inte om någon hade kunnat göra någonting för jag sket ju i det” (Molly) 

På vår avslutande frågeställning så svarar de flesta att de tror att de valt samma program 
som de gjorde. Jenny lägger ansvaret på henne själv och att hon nämner hon funderade 
över flera alternativ och att hon kunde ändra uppfattning från dag till dag. Hon tror att 
hon hade valt det estetiska programmet redan i nian bara hon hade varit mer säker på vad 
hon ville bli. Marcus tappade fart i nian på grund av sjukdom och sänkte sina betyg och 
han tror att om han bara hade fått varit frisk så skulle han ha kommit in på “rätt” skola 
direkt. Sanna var helt säker på sitt val i nian och hon tror inte att något hade fått henne att 
söka den skola hon går på nu. Hon nämner också att hon fått tillräckligt med information 
om gymnasievalet och hade det behövts mer så tycker hon att eleverna själva måste ta 
mer ansvar i sitt informationssökande. Erik startade för sent med att fundera över sitt 
gymnasieval och han önskar att han startat tidigare i nian. Han tycker också att han borde 
ha engagerat sig mer men har inget svar på vad eller vem som kunde ha engagerat honom 
mer. Asham valde det samhällsvetenskapliga programmet, enligt honom det “lätta” 
programmet till slut då många i hans omgivning trodde att det naturvetenskapliga 
programmet skulle bli för svårt. Hade hans omgivning trott på honom hade han nog valt 
annorlunda. Monika och Karolina var helt säkra på sitt val och tror inte att något hade fått 
dem att göra något annat program- eller skolval. Anna och Andreas tror däremot att de 
hade valt annorlunda om Anna hade fått lite mer information om meritpoäng och om 
vilka program som fanns. Hon hade också velat få gymnasieinformation över en längre 
period och inte all information på en gång. Andreas valde samma skola som sin storebror 
i slutändan men han tror att om fler hade pratat med honom om hans stora intresse, 
matlagning, så hade han nog valt restaurang och livsmedelsprogrammet redan i nian. 
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7. Analys och diskussion 
Flera av de teorier om utbildnings- och karriärval som vi hänvisat till i vår teoretiska 
bakgrund, visar att elevers utbildningsval kan påverkas av strukturella och individuella 
faktorer samt andra relationer i elevernas omgivning (Hodkinson & Sparks, 1997; 
Krumboltz, Levin & Mitchell, 1999). Deras studier visar också att välja utbildnings- eller 
karriärväg kanske inte alltid behöver ses som engångsföreteelse. Då omval under 
gymnasieskolan i många fall får stora konsekvenser för elevers skolresultat och 
möjligheter till slutbetyg (Skolverket, 2011) kändes det angeläget att undersöka hur 
elever som gjort ett omval på gymnasiet beskriver deras erfarenheter av bytet. Syftet med 
denna intervjustudie var att undersöka hur elever beskriver deras omval och det stöd de 
fått i den processen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med tio elever och den tematiska 
analysen visade att erfarenheterna av omvalet beskrivs som olika beroende på vilka 
förutsättningar och stöd man upplever att man erhållit. Elevernas skolerfarenheter, men 
även andra påverkansfaktorer, framstår som avgörande för skälen till omvalet samt 
upplevelsen av skolbytet. Utbildningens struktur samt motivation verkar också vara 
viktiga faktorer till elevernas skolframgång.  
Uppsatsens diskussion har delats in i tre olika delar under vilka elevernas beskrivningar 
diskuteras utifrån de områden som framstått som särskilt viktiga och där avsikten är att 
synliggöra elevernas erfarenheter av skolbyte. Den första rubriken heter Motiv till omval 
där vi kommer redogöra för elevernas beskrivningar om orsaker till omvalet, under 
Vägledning kommer vi redogöra för den kontakt de haft med studievägledningen samt 
hur de beskriver upplevelsen av denna. Diskussionskapitlet avslutas med en 
sammanfattande analys. 
 

7.1 Orsaker till omvalet 
Bakgrundsmotiven till varför eleverna gjorde ett omval varierade bland de intervjuade. 
Eleverna uppgav att otrivsel. utsatthet, hög eller låg studietakt eller fel inriktning av 
ämnena som orsakerna till deras omval.  
 
Studien visar framförallt att stödet från kompisar och föräldrar är viktigt. Detta 
överensstämmer med det Lovén och Dresch (2010) visat i sin studie där de funnit att 
ungdomar befinner sig i en viktig övergång till vuxenlivet. I denna utvecklingsprocess är 
sökande efter identitet och livsstil viktigt för eleverna. Flera av våra respondenter har gett 
uttryck för liknande upplevelser då omvalet orsakats av att man upplever att man befunnit 
sig i fel kontext. Flera av eleverna upplever att de inte är mogna för att ta ett sådant 
viktigt beslut. Det finns en splittring mellan tiden för valet och ansvaret som eleven 
upplever sig ha inför beslutet. Puaca och Daoud (2011) visar på hur utbildningsvalet sker 
utifrån olika förutsättningar. Elevernas vilja interagerar med institutionella villkor inom 
skolmiljön. Eleverna uttrycker hur de kommit in på ett val de utifrån andras beskrivningar 
ska vara en bra skola eller ett bra program, men där de själva inte upplevt sig som 
“hemma”. Ur ett samhällsperspektiv kan vikten av ett väl underbyggt val till gymnasiet 
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förstås utifrån den kostnadsmässiga aspekten som varje omval kostar kommunen. Men 
utifrån ett elevperspektiv kan ett “felval” till gymnasiet (som leder till byte av program 
och/eller skola) medföra en förlängd studietid, och ur den aspekten är det eleven som i 
slutändan får stå för den högsta kostnaden. 
 

7.2 Vägledning 
Inför gymnasievalet i åk 9 uppger de intervjuade eleverna att den vägledning de fått har 
varit betydelsefull. De intervjuade eleverna ger en bild av studievägledningens 
tillgänglighet och att vägledningen ses som ett bra stöd i valprocessen. Detta kan 
jämföras med Lovén (2000) där han beskriver att eleverna i hans studie upplevt att de 
fick mycket hjälp och stöd av studie- och yrkesvägledaren. De flesta elever har varit i 
kontakt med en studie- och yrkesvägledare vid ett flertal tillfällen inför gymnasievalet. 
Gymnasieinformationen har till stor del givits av den studie- och yrkesvägledare som 
arbetar på skolan (vid enskilda samtal och klassinformation), men även av studie- och 
yrkesvägledare de träffat vid tillfällen som öppna hus och gymnasiedagarna. Hodkinson 
och Sparks (1997) menar att individers studieval och beslut baseras på egna erfarenheter 
och att de beslut eleverna tar alltid är kontextrelaterade. Detta innebär att besluten inte 
går att separera från individens bakgrund samt att individens val begränsas av dess 
handlingshorisont. De menar vidare att handlingshorisonten kan utvecklas i interaktion 
med en stödjande omgivning. Lovén och Dresch (2010) kommer till en liknande slutsats 
och ser att en kontakt med studie- och yrkesvägledare ger eleverna en önskvärd resurs för 
stöd och hjälp när eleven ska fatta beslut. Det visar även Skolverkets analys (2011) där de 
visar på att det är viktigt att ge eleven så goda förutsättningar som möjligt inför sina val 
men att det också var viktigt att ge eleven stöd under hela valprocessen.  
 
När det gäller stöd i samband med gymnasievalet så vad det i första hand studie- och 
yrkesvägledaren på skolan som gett dem mest information om gymnasievalet. De flesta 
ansåg också att de hade fått tillräcklig med information för att göra ett välgrundat 
gymnasieval. Både de intervjuade tjejerna och killarna har pratat med flera personer inför 
deras gymnasieval. Studie- och yrkesvägledare, föräldrar och kamrater har varit några av 
de personer som eleverna pratat mest med. Några elever har också pratat med andra 
personer inom skolan såsom lärare. Skollagen säger att eleven ska tillgång till en studie- 
och yrkesvägledare eller någon med liknande kompetens och LGR11 står det att studie- 
och yrkesvägledaren, eller den person med den arbetsuppgiften, ska informera elever om 
utbildningsvalen. 
 
Eleverna som intervjuats i föreliggande studie ger alltså en positiv bild av vägledningen 
inför det första valet. En intressant aspekt i sammanställningen av intervjuerna var att 
eleverna inte upplever att kontakten med studievägledaren varit lika bra i deras stundande 
omval. Flera av de intervjuade eleverna har upplevt att de själva har fått ta reda på den 
information som krävts samt i viss mån även själva ombesörja letandet av ny 
gymnasieplats. Eleverna har tagit hjälp av vänner, rektorer, föräldrar, studievägledare på 
sin gamla skola eller det skoloberoende Vägledningscentrum för att få stöd i sin 
omvalsprocess. Detta har lett till att eleverna, som redan har tråkiga skolerfarenheter av 
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att inte trivas på sitt valda program, känner sig ensamma i sin omvalsprocess. För elever, 
med en liknande skolbakgrund, är det den egna drivkraften och självtilliten viktig. Lovén 
och Dresch (2010) skriver att god vägledning hjälper eleven att sortera och bearbeta sina 
attityder och värderingar. I det avseendet anser vi att det är viktigt att erbjuda 
professionell vägledning till de elever som ska göra ett omval. I Lidströms (2010) studie 
framkommer det också att föräldrar, vänner, släktingar och andra bekanta är viktiga 
stödpersoner när man vill ha hjälp att välja, så blir det även för våra intervjuade elever i 
omvalsprocessen. När det lagstadgade stödet uteblir blir eleverna till större del 
utelämnande till de signifikanta andra i elevernas kontext. Stödet kanske finns där, men 
det kan vara felriktat, det kan då få motsatt effekt om eleven internaliserar andras 
värderingar och motiv utan att förankra det hos sig själv (Hodkinson & Sparks, 1997). 
 
Många av de teorier och studier vi valt att lyfta fram menar att vi formas av vår 
omedelbara omgivning (Jmf Savickas (2002), Sjöstrand (1980), Lidström (2010), 
Gruffman (2010), Sandell (2007) Puaca & Daoud (2011), Lovén & Dresch (2010)). Av 
de beskrivningar vi fått om omvalsprocessen kan vi utläsa att eleverna är påverkade av 
sin omgivning i valet av gymnasieutbildning. Det svenska skolsystemet har under de 
senaste åren genomgått stora förändringar. Valfriheten i det svenska utbildningssystemet 
har ökat när det är dags för eleverna att välja gymnasieprogram (Lund, 2008). 
Gymnasieskolan genomgick 2011 en stor reform. Reformen syftar till att eleverna efter 
genomfört program ska kunna inneha ett yrke eller läsa vidare vid högskola och 
universitet. Detta har lett till en tydligare uppdelning mellan yrkesprogram och 
högskoleförberedande program. De blivande gymnasieeleverna ställs alltså inför ett stort 
val. Eleverna i studien ger uttryck för att gymnasievalet var ett av det första riktigt stora 
valen, och där man upplever att man har möjlighet att påverka sin framtid. Behovet av 
vägledning och stöd i denna process är enligt eleverna stor. Puaca och Daoud (2011) 
menar att skolsystemet bygger på att den enskilde eleven har en tydlig målsättning, 
adekvat kunskap om olika utbildningar samt en medvetenhet om det sannolika utfallet av 
olika utbildningsalternativ. Sjöstrand (1980) menar att eleverna gör “miljöbetingade val” 
och i det avseendet blir det han kallar för kunskapsprincipen viktig. Eleven behöver ha all 
information om de olika alternativen för att kunna göra ett välgrundat val. Med 
utgångspunkt hur många elever det är som varje år gör ett omval kan det finnas ett 
utrymme för att mena att grundskolor måste bli bättre på att vägleda sina elever. I 
skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning trycker de på att förberedelsen 
av eleven inför de val som kommer i framtiden är skolans hela ansvar och inte bara 
studie- och yrkesvägledarens.  

7.3 Avslutande diskussion 
I valet av program beskriver eleverna hur deras tidigare skolframgång och tro på sin egna 
förmåga påverkat deras valsituation i årskurs 9. När eleverna sedan möter en ny 
skolsituation kan de komma att omvärdera den tidigare förvärvade uppfattningen om sig 
själva och sina egna utbildningsmöjligheter. Det kan jämföras med det Hodkinson och 
Sparks (1997) beskriver som praktisk rationalitet där de menar att individen fattar 
karriärbeslut grundade på relationen med omgivningen. Deras utgångspunkt är att 
individernas personliga val görs i samspel med omgivningen. 
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Johansson (2009) beskriver i sin avhandling hur den svenska gymnasieskolan befinner 
sig som en utbildningsinstitution i skärningspunkten mellan den obligatoriska skolan, 
högskolan och arbetslivet och har studerat hur gymnasieskolan har hanterat sitt 
komplicerade och svårtolkade uppdrag som ”en skola för alla”. Som en sådan institution 
upplevde vi den intressant att studera utifrån ett omvalsperspektiv. Gymnasieskolan har 
under en relativt kort tidsperiod utvecklats från att ha varit en utpräglad tillvals- och 
urvalsskola, till att ha blivit en skolform som visserligen är frivillig, men i praktiken 
obligatorisk (Johansson, 2009). Johansson skriver att läroplanen för denna frivilliga 
skolform betonar att gymnasieskolan skulle bli en ”skola för alla”. Johansson menar 
vidare att detta uppdrag har visat sig vara svårt att genomföra. Även om 98 procent av 
grundskolans elever idag fortsätter till gymnasiet är det endast 65-75 procent som går ut 
med godkända program från ett nationellt program (Skolverket, 2009). I läroplanerna 
betonas att arbetet med studie- och yrkesverksamheten ska bidra till att motverka 
begränsningar i elevers studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell 
bakgrund (Skolverket, 2009), samhällets mål med studievägledning kan då komma att 
kopplas till lärande, arbetsmarknad och social jämlikhet (Lidström, 2010). Våra 
intervjuade elever visade att faktorer som självtillit/självkänsla, förväntningar och 
motivation var viktiga faktorer i valet av program vilket ligger i linje med tidigare 
redovisade studier, det som även är viktigt att ta i beaktning är hur mycket i individens 
bakgrund och omgivningsfaktorer som begränsade valet (stöd, tillgång till kvalitativ 
samtalspartner, tillgängliga utbildningsplatser) som var faktorer som låg utanför 
elevernas kontroll. 
I en tid då yrkes- och studiemöjligheter blir alltmer omfattande och komplexa har 
studievägledningen en betydelsefull uppgift att vägleda eleverna till väl underbyggda val. 
Övergången mellan grund- och gymnasieskolan bör även förbättras så att 
gymnasieskolorna har en bättre förberedelse att ta emot de elever som kommer. Att få 
möta en studie- och yrkesvägledare som genom samtal och samtalstekniker kan hjälpa 
eleven att öka sin kunskap om sig själv samt att skolorna börjar arbeta mer med att vidga 
elevens perspektiv vad gäller studie- och yrkesliv kan i slutändan ge ett bättre resultat än 
att ösa på med mer information.  

7.4 Slutord 
Vi har i vår undersökning och i de forskningsunderlag vi läst igenom märkt att vid ett 
flertal tillfällen som nämns föräldrar som en påverkansfaktor på gott och ont. Att göra en 
undersökning hur föräldrar upplever sitt barns gymnasieval skulle kunna vara ett 
intressant uppsatsämne. 
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Bilagor 
 

         Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej 
 
Tack för att du vill ställa upp i en intervju med oss. Vi träffas ______________________ 
den ______ klockan_________ som vi kom överens om över telefon. 
 
Vi vill med det här brevet ge dig information om ditt deltagande i vår studie. 
 
Allt som du kommer att berätta för oss kommer vi att spela in och använda oss av under 
tiden vi skriver vår uppsats. Det kommer bara vara vi som har tillgång till de här 
bandspelarna och vi kommer att radera allt material då vår uppsats blivit godkänd. I vår 
redovisning kommer dina svar att vara helt anonyma.  
 
Vi vill också informera dig om att du när som helst kan välja att av avstå ditt deltagande i 
undersökningen. 
 
Har du några frågor får du gärna ringa oss eller skicka ett mail. 
 
Vänliga hälsningar 
Tina Öberg    Malin Eliasson 
031 – 367 XX XX   070 – 26 XX XXX    
tina.oberg@educ.goteborg.se  malin.eliasson@afh.göteborg.se   
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          Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
1.Vem är det vi möter     
Namn, aktuell skola och program 
 
2. Huvudfrågeställningar om tiden innan det första valet till gymnasieskolan 
Hur funderade du kring ditt gymnasieval när du gick i 9:an? 
Vilket stöd och hjälp har du fått?  
 
2.1 Frågor kring huvudfrågeställningarna 
 
1.  Har du fått information om gymnasievalet? 2. Vem var det som informerade 

dig om gymnasievalet? 
 
3. Pratade du med någon om ditt val? 4. Besökte du gymnasiedagarna, 

öppet hus och/eller niornas 
gymnasiedag? 

 
5. Vilken aktivitet gav enligt dig bäst information?     6. Vilket/Vilka av dessa 

informationskällor har varit viktiga 
i ditt gymnasieval? 

 
7. Hur mycket kunskap hade du om aktuell skola och program? 8. Var du nöjd med 
                      ditt val? 
 
Till frågorna 2.1.5 och 2.1.6 använde vi oss av kort som eleverna fick välja mellan: 
kompisar, öppet hus, någon på skolan (ej studie- och yrkesvägledaren), 
gymnasieinformation, gymnasiedagarna, föräldrar, studie- och yrkesvägledaren, niornas 
gymnasiedag och annat.         
 
3. Huvudfrågeställning  innan första skolstart    
Vilken skola och program kom du in på? 
 
3.1 Frågor kring huvudfrågeställningen 
1. Hur kändes det då? 2. Hur tänkte du dagarna innan skolstart?  3. Hur upplevde du 
skolstarten? 
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4. Huvudfrågeställningar kring omvalet 
Hur funderade du kring ditt omval? Vilken stöd och hjälp har du fått? Blev omvalet 
bra? 
 
4.1 Frågeställningar kring huvudfrågeställningen 
 
1. Vad var det som gjorde att du inte ville vara kvar på din skola/program?  
 
2.  Hur tog du reda på vilket program och vilken skola du ville välja till? 
 
3. Vad visste du om ditt nya program/skola? 4. Pratade du med någon om dina  

    funderingar?                          
 
5. Fick du hjälp med omvalet?   6. Hur upplever du din nya skola/program?                                 
 
7. Finns det några skillnader i starten av ditt gamla val och ditt nya val?  
 
8. Hur känns det nu? 
 
Till frågan 4.1.1 använde vi oss av kort som eleven fick välja mellan: läget, skolan, 
programmet, kompisar och annat. 
 
5. Avslutande frågeställning 
Finns det något du önskat mer av i 9:an så att du valt rätt program från början? 
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         Bilaga 3 
 

Vita kort 
 
Kompisar   
Öppet hus 
Någon på skolan (ej studie- och yrkesvägledaren) 
Gymnasieinformation   
Gymnasiedagarna 
Föräldrar   
Studie- och yrkesvägledaren 
Niornas gymnasiedag  
Annat  
 

 
Rosa kort 
 
Läget 
Skolan 
Programmet 
Kompisar  
Annat 
 
 

 
 
 
 
 


