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SAMMANFATTNING  

Dagens gymnasieskolor erbjuder allt fler specialutformade program och möjlighet att 

integrera fritidsintressen med studier. Problem uppstår då alla ungdomar inte har samma 

förutsättningar att snabbt förflytta sig i rummet. Denna ojämna fördelning av rörlighet skapar 

skilda villkor för elever i valet av gymnasieutbildning.  

”skollagen föreskriver att utbildning inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas(1kap.2 och 9 §§)… En likvärdig utbildning innebär att undervisningen 

ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika”(Lpf94 kap 1, 

skolverket 2006).  

 

Tidsgeografin studerar tidskrävande processer i det fysiska rummet. Tid och rum betraktas 

som en enhet och benämns som tidrum. Alla processer vilka ett objekt ingår i kräver båda 

komponenterna tid och rum (Åquist, 2002). Tidrummet är ofta en begränsad resurs vilket 

påverkar objektets möjlighet att utnyttja detta.  

 

Undersökningen studerar två områden som erbjuder skilda förutsättningar till rörelse i 

tidrummet. Fokus är riktat mot valmöjligheter av gymnasieskolor för elever vilka är på väg att 

avsluta sista året i grundskolan. Tillgången på kollektiva kommunikationer, restider och priser 

är faktorer vilka påverkar ungdomars möjlighet att selektera gymnasieutbildning (Frändberg, 

Thulin & Vilhelmson, 2005).  

 

http://tyda.se/search/senior%20high%20school%20education
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19 elever som går nionde året på grundskolan har intervjuats enskilt och en gruppintervju med 

fem ungdomar vilka redan påbörjat gymnasiestudierna har genomförts. Elevers olika 

förutsättningar att röra sig i tidrummet påverkar prioriteringarna i valet av 

gymnasieutbildning. 
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1. INLEDNING 

När det var dags för val gymnasieutbildning hade det vuxit fram en liten grupp nischade 

program. Det var framförallt IT och idrottsprofilerade utbildningar.   

På grund av mitt gedigna hästintresse riktades uppmärksamheten mot en broschyr från ett 

hästsportinriktat gymnasium i mellersta Halland. Skolan erbjöd begränsat antal platser till ett 

riksrekryterande naturbruks program. Många extra timmar tillägnades studierna under sista 

året av grundskolan för att nå en av platserna. Skolan hade gott rykte och med många sökande 

steg intagningsbetygen i höjden. Lyckan över att bli antagen och spendera gymnasietiden med 

att utöva fritidsaktiviteter under skoltid var fullständig.  

Även då jag idag inte är yrkesverksam inom hästsektorn gav utbildningen en enorm 

utveckling såväl kunskapsmässigt som emotionellt. Nya miljöer och människor bidrog till 

social utveckling En följd av den höga ambitionen bland elever var att den teoretiska 

utbildningen höll god kvalité. Att vara utomhus, utöva fysisk aktivitet och arbeta praktiskt 

under skoldagarna bidrog till att få elever på skolan blev studietrötta.  

Idag är möjligheterna för elever att välja bland olika program och skolor ständigt växande. 

Det finns snart en gymnasieutbildning skräddarsydd för alla, en otrolig möjlighet.  
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1.1  Problemformulering  

 

Vid sju års ålder påbörjar svenska barn grundskolan. Grundskolan är en obligatorisk 

skolform, vilken alla barn och ungdomar i Sverige enligt den av lagen bestämda skolplikten 

bör genomföra. Enligt skollagen inträder skolplikten höstterminen det kalenderåret då barnet 

fyller sju år (skollagen kap 3, Utbildningsdepartementet, 2009). Skolplikten avser den nio år 

långa grundskoleutbildningen. Efter avslutad grundskola erbjuds ungdomar den frivilliga 

skolformen. 

 

”Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att 

genomföra efter avslutad grundskola. Gymnasieskolan består av nationella program, 

specialutformade program och individuella program. 

Det finns totalt 17 nationella gymnasieprogram. Varje program pågår under 3 år och består 

av kärnämnen, karaktärsämnen, valbara kurser och projektarbete.” 

(<http://www.skolverket.se/sb/d/2771>, 2005). 

 

I dagens samhälle är avslutad gymnasieutbildning något av ett måste för att konkurrera på 

arbetsmarknaden.  Läsåret 08/09 var elevantalet rekordhögt med ca 400 000 elever på 

Sveriges gymnasieskolor (<http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/14935>, 2009). Föregående 

innebär en ökning med 100 000 elever den senaste tioårsperioden. Allt fler ungdomar väljer 

yrkesförberedande program och under läsåret 08/09 gick 45 % av gymnasieeleverna på 

yrkesförberedande program (a.a.). 

 

 Sedan lagen om frival infördes 2007 har konkurrensen mellan skolorna tätnat. Frival innebär 

att elever har möjlighet att söka fritt bland alla gymnasieskolor i Sverige. Dock blir elever 

placerade i andrahandsurval om den söker skolor vilka ej tillhör hemkommunen. Den regeln 

gäller inte vid ansökan till fristående skolor eller skolor med riksrekrytering. Från och med 

januari 2010 kommer det inte längre vara tillåtet med riksrekryterande gymnasieskolor 

(<http://www.skolverket.se/sb/d/462>, 2008). 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/14935
http://www.skolverket.se/sb/d/462


8 

 

Utbudet av friskolor har ökat och intresset från elever likaså. Läsåret 92/93 fanns det 599 

gymnasieskolor i landet varav 57 var fristående skolor. Läsåret 08/09 fanns det 945 

gymnasieskolor, av dem var 414 fristående skolor. Antalet gymnasieskolor har således stigit 

med ca 60 % och verksamheten med fristående skolor sjudubblats. År 1993 gick ca 1 % av 

alla gymnasieelever på friskolor. 2009 hade siffran nått 20 % 

(<http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/14935>, 2009).  

 

Friskolorna erbjuder ofta speciella inriktningar och profiler. De kan innehålla konst, textil, 

idrott, hästsport eller konfessionella inslag för att nämna några. Nästintill alla elever i Sverige 

har möjlighet att hitta ett gymnasieprogram som är skräddarsytt för deras intressen och 

framtidsmål. Att söka kunskap kring de 945 gymnasierna i landet är en tidskrävande uppgift. 

Om fallet är så att den perfekta skolan finns kan andra hinder blockera vägen dit. 

 

Som blivande gymnasielärare kan en fruktsam kunskap vara att känna till elevers 

prioriteringar gällande gymnasieskola och program. Följande kan läsas i skollagen om 

gymnasieutbildningen:  

 

”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Lag (1991:1107).” 

(skollagen kap5 2§, Utbildningsdepartementet, 2009).  

 

Även läroplanen förskriver elevers inflytande: 

 

”Skolan ska sträva efter att varje elev aktivt utövar inflytande över sin utbildning” (Lpf94 

kap 2.3, skolverket 2006).  

 

Vilka möjligheter och begränsningar elever har att finna en skola vilken uppfyller deras krav 

och förväntningar är till viss del styrt av tillgången till rörlighet i det geografiska rummet. 

Individer vilka har tillträde till ett välutvecklat infrastrukturnät med goda kollektiva 

kommunikationer kan utnyttja ett större geografiskt rum (Frändberg, Thulin & Vilhelmson, 

2005). Landsort och småstadselever är istället begränsade i rummet då utbudet av snabba 

transportmedel är sämre.  

 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/14935
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Läroplanen beskriver elevers rätt till likvärdig utbildning: 

 

”skollagen föreskriver att utbildning inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas(1kap.2 och 9 §§)… En likvärdig utbildning innebär att undervisningen 

ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika”(Lpf94 kap 1, 

skolverket 2006).  

 

Av de grundskoleelever vilka deltagit i denna studie är en del bosatta i Järfälla en kommun 

som tillhör Stockholms län. Resterande ungdomar lever i Värnamo kommun, en mindre 

kommun i Småland. Järfällaeleverna har inom en timmars enkel resväg tillgång till över 200 

gymnasieskolor varav ca 120 är fristående skolor. 

(http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/14935, 2009). Ungdomarna i Värnamo har inom 

samma restid ett urval på ca 20 skolor.  

 

Elever har rätt till inackorderingsbidrag om de väljer att studera vid en utbildning som kräver 

förflyttning till annan ort (skollagen kap5 33 §, utbildningsdepartementet, 2009). Lagen 

öppnar möjligheter för ungdomar vilka inom rimligt pendlingsavstånd har begränsat urval. 

Frågan är hur många ungdomar som prioriterar skolan i den grad att de kan överväga att 

lämna hemmet under sex terminer? Troligtvis är många föräldrar ovilliga att låta sina barn 

flytta hemifrån vid så tidig ålder. 

 

Ett medvetet val kräver en genomtänkt strategi av elever. Antalet skolor kan ses som både 

tillgång och hinder. Hinder utifrån det perspektivet att ungdomar förvirras av alternativens 

mångfald. I förvirringens utmattning väljer de första bästa alternativ. Tillgång för de individer 

med klar målbild och fokus på framtiden.  

Samtidigt som valmöjligheterna är många finns begränsningar i rummet. Ojämnt fördelade 

tillgångar till snabba färdmedel i olika områden innebär skillnader i rörlighet för elever 

(Frändberg, Thulin & Vilhelmson, 2005). Vart i landet en individ är bosatt kan således styra 

vilka utbildningar som finns åtkomliga och i förlängningen påverka alternativen för framtiden. 

 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/14935
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Den tidsgeografiska vetenskapen studerar möjlighet till flöden i rummet. Tid och rum bildar 

en enhet (Åquist, 1992). Individer konkurrera om tidrummet och vistas i det samtidigt genom 

utförandet av dagliga verksamheter. Ett av tidsgeografins undersökningsområden är individers 

begränsningar till genomförande av olika projekt. Det är de tidsrumsliga begränsningarna som 

är i fokus denna studie. 

 

 1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Skollag och läroplan föreskriver elevers rätt till likvärdig utbildning och inflytande över 

denna. Följade undersökning syftar att klargöra hur väl dessa skrivelser är möjliga att 

applicera på verkligheten. Genom att granska utbudet av gymnasieskolor i två Svenska 

kommuner selekterade utifrån storlek ämnar uppsatsen lyfta fram de potentiella olikheter som 

kan tänkas råda. Ur ett tidsgeografiskt perspektiv söker studien tidsrumsliga skiljelinjer för 

ungdomarnas fortsatta skolgång. 

Genom intervjuer med elever vilka står inför beslutet om ansökan och elever vilka påbörjat 

gymnasiestudierna återges deras tankar kring selektionen mellan skolor och program. En 

ledande önskan är att belysa ungdomars reflektioner kring möjligheter och hinder vid 

gymnasievalet. 

Följande två frågeställningar avser studien att fokusera på: 

– Vilka hinder innebär tidrummet för eleverna vid val av gymnasieskola? 

– Vilka strategier har elever inför sitt val av gymnasieprogram och gymnasieskola?  
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1.3  Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 beskriver de verktyg vilka undersökningen brukat för skapandet av den färdigställda 

uppsatsen. Metoder, urval och etiska ställningstaganden presenteras. Metodkapitlet skapar en 

bild för läsaren hur arbetet med studien fortskridit. Teoridelen redogör för den tidsgeografiska 

vetenskapen då den ligger till grund för en del av studien. Centrala begrepp vilka frekvent 

återkommer och behandlas i uppsatsen presenteras för läsaren. I resultatdelen bearbetas 

undersökningsområdena och elevernas reflektioner kring gymnasievalen. I det femte kapitlet 

analyseras intervjuer och de geografiska områdena för att söka svar på uppsatsens 

frågeställningar. Diskussionsavsnittet behandlar reflektioner vilka tillkommit under arbetets 

gång. Likaså introduceras förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2. METOD  

Ett flertal metoder har nyttjats för att öka undersökningens validitet. Litteraturstudier har 

utförts för att ge en fördjupad kunskap inom den tidsgeografiska utgångspunkten. Då studien 

ämnar jämföra två områden kommer de presenteras för att sedan kompareras. Uppsatsen utgår 

från följande frågeställningar: 

 

– Vilka hinder innebär tidrummet för elever vid val av gymnasieskola?  

– Vilka strategier har elever inför sitt val av gymnasieprogram och gymnasieskola?  

 

För att nå svar på frågeställningarna önskades att ungdomar själva uttrycker tankar och 

reflektioner kring det aktuella ämnet. Genom 19 intervjuer med grundskoleelever i årskurs nio 

och en gruppintervju med fem gymnasieungdomar har funderingar kring valet av 

gymnasieskola och gymnasieprogram tillkommit.  

2.1 Litteraturgenomgång 

Litteraturstudien ger överblick över tidigare forskning och teori (Nyberg, R ”Skriv 

vetenskapliga uppsatser och avhandlingar” 2000). Undersökningen stärks genom granskning 

av centrala begrepp och teorier. Utgångspunkten är tidsgeografi och litteratur som behandlar 

vetenskapen presenteras. Litteraturgenomgången ska vara ett stöd för utvecklingen av 

resonemang vilka undersökningen behandlar. (Bryman A ”Samhällsvetenskapliga metoder” 

2002). Genom introduktion av centrala begrepp som vid upprepade tillfällen återkommer i 

uppsatsen underlättar det läsarens förståelse. 

2.2 Komparation 

Då undersökningen ämnar finna kopplingar till rörlighet i tidrummet och elevers gymnasieval 

har två områden analyseras och jämförts. Genom en komparativ undersökning kan en bättre 

förståelse av en viss social företeelse ges (Bryman 2002). Skilda platser erbjuder varierat 

utbud av rörlighet i form av bland annat vägnät och kollektivtrafik. Det är utförbara 

dagsprogram eller projekt i form av skolor vilka redovisas. Genom att komparera två 

kommuner i Sverige vilka inbjuder till olika rörlighetsmönster i tidrummet angrips framförallt 

frågeställningen - Vilka hinder innebär tidrummet för elever vid val av gymnasieskola  
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2.3  Kvalitativa intervjuer 

För studien har 19 enskilda intervjuer med elever från de två undersökningsområdena utförts. 

10st av intervjuerna är genomförda på en skola i Järfälla kommun och 9st i Värnamo kommun. 

Vid tillfället för intervjuerna befann sig eleverna i slutet av den sista terminen på grundskolan. 

Intervjuerna var av ostrukturerad form där en primär fråga ställdes (se bilaga 2). Till hjälp 

fanns minnesanteckningar med viktiga teman vilka fick plockas upp i de fall då eleverna inte 

själva spontant vävde in dem i svaren. En önskan var att ungdomarna inte skulle känna sig 

intervjuade eller styrda utan fritt reflektera över de utförda valen. Den ostrukturerade 

intervjun ofta samtalsform (Bryman 2002).  

Det har upplevts svårt att tolka respondenternas svar på sådant vis att egna värderingar inte tar 

över. Det är inte intervjuarens uppgift att varken döma eller bedöma svaren som 

intervjupersonerna ger (Trost J, ”Kvalitativa intervjuer”, 2005). 

2.4 Gruppintervju med gymnasieelever 

För att ge undersökningen ytterligare perspektiv genomfördes en gruppintervju där fem 

ungdomar vilka påbörjat gymnasiestudierna deltog. Eleverna resonerade kring valet av 

gymnasieskola och program. Vilka framtidsutsikter som väntade efter studentexamen blev en 

röd tråd genom konversationen. Även den här intervjun tilläts vara ostrukturerad, en första 

fråga ställdes. Eleverna fick sedan fritt föra dialog med varandra angående det aktuella ämnet. 

Enbart vid tillfällen då samtalet gick i för studien oväsentligt innehåll ställdes nya frågor för 

att leda in intervjun i mittfåran.  

2.5 Urval 

De två undersökningsregionerna är selekterade utifrån storlek. En större kommun vilken 

gränsar till landets huvudstad kontra en mindre kommun mitt i Småland. Ett medvetet urval 

för att finna skillnaderna vilka uppsatsens frågeställningar ämnar lyfta fram i ljuset. Värnamo 

kommun var ett givet val då det var min bostadsort vid tillfället för uppsatsens tillkomst. 

Järfälla var även det ett val med personlig anknytning. Genom att utnyttja de objekt och 

individer vilka finns lättillgängliga utnyttjas ett s.k. bekvämlighetsurval (Bryman 2002). 

 



14 

 

Via telefon kontaktades rektorn på en grundskola i Järfälla. Undersökningens syfte 

redovisades och så även önskemålet att intervjua elever på skolan. Kriteriet för deltagande var 

att eleverna skulle gå i nionde klass och nyligen gjort sina gymnasieval. Selektionen var ej 

baserad på kön, betyg eller sociokulturell bakgrund.  Rektorn meddelade kollegiet och en av 

lärarna hörde av sig kort därefter. Genom mailkorrespondens lyckades vi tillsammans komma 

överrens om tid och plats för intervjuerna. Mottagandet var över förväntan och intervjuerna i 

Järfälla fungerade väl. 

En tidigare VFU-handledare som välkomnade undersökningen och erbjöd tid i en klass. Även 

där fungerade kontakten bra. Kommunikationen med båda skolorna inleddes i god tid före 

intervjuernas utförande vilket gav utrymme till lärarna att informera elever och 

vårdnadshavare. Bemötandet från såväl rektorer, lärare och elever har upplevts positivt vilket 

i sin tur påverkat arbetets gång.  

För gruppintervju söktes elever vilka påbörjat gymnasieutbildningen. Även till den här 

intervjun tillämpades en nyckelperson vilken samlade ihop intervjupersonerna. Enligt Trost 

(2005) kan en nyckelperson påverka urvalet genom att tillföra mer ”intressanta” personer. Att 

förlita sig på nyckelpersoner kan vara förrädiskt i de fall då dessa ej slutför kontakten (a.a.). I 

den här undersökningen upplevs enbart de inblandade nyckelpersonerna som tillgångar. Utan 

dem hade arbetet inte varit genomförbart. 

2.6  Etiska ställningstaganden 

De elever vilka deltagit i undersökningen har vid tidpunkten för intervjuerna varit under 18 år. 

Därför har ett missivbrev (se bilaga1) tilldelats ungdomarna vilket vårdandshavare ombetts att 

skriva under för att ge sitt tillåtande. Missivbrevet har även fungerat som information för vad 

undersökningen ämnar utreda.  

”Forskare ska informera berörda personer om den aktuella undersökningens syfte” (Bryman 

2002 s440). 
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Ett problem som dykt upp under arbetets gång har kretsat kring de påskrifter från föräldrar 

vilka är nödvändiga då deltagande ungdomar i studien varit omyndiga. Ungdomarna har trots 

flertal påminnelser glömt eller ignorerat påskrifterna. I de fall som påskrifterna ej lämnats in 

har godkännande givits genom telefonkontakt med aktuella ungdomars vårdnadshavare.  

Inga namn, kön eller personuppgifter har avslöjats i undersökningen. Inte heller någon av de 

inblandande skolornas namn har angetts (med undantag för den kommunala gymnasieskolan i 

Värnamo). Dessa åtgärder har vidtagits för att skydda personerna som deltagit i studien.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Eftersom undersökningen avser att bearbeta frågeställningarna ur ett tidsgeografiskt 

perspektiv kommer följande kapitel presentera centrala begrepp och utgångspunkter. Kapitlet 

avslutas med applicering av teorierna på studiens undersökningsområden och objekt. 

3.1 Tidsgeografi 

Tidsgeografin grundades av Torsten Hägerstrand och presenterades som synsätt under 1970-

talet (Åquist Ann-Cathrine, ”Tidsgeografi i samspel med samhällsteori”, 1992). Hägerstrands 

utgångspunkt är till viss del inspirerad av regionalgeografin vilken beskriver varje regions 

unika karaktär utifrån dess natur och kulturförhållanden (a.a.). Tidsgeografin som disciplin 

utgår liksom regionalgeografin från en symbios mellan fenomen vilka förekommer i ett 

gemensamt sammanhang, därefter skiljer sig disciplinerna åt. Tidsgeografin syftar att 

fokusera kring en situation eller kontext . Den kontextuella syntesen angriper ett objekt i dess 

faktiska sammanhang vilket innebär att såväl ett enskilt objekt som dess omgivning är av 

betydelse (a.a.).  

Tidsgeografin studerar tidskrävande processer i det fysiska rummet. Tid och rum betraktas 

som en enhet och benämns som tidrum. Alla processer vilka ett objekt ingår i kräver båda 

komponenterna tid och rum. Tidrummet är ofta en begränsad resurs som påverkar objektens 

möjlighet att utnyttja det. Individens omgivning är obegränsad. Dock är möjligheten att 

utnyttja omgivningen limiterad av en rad olika faktorer (Lenntrop Bo, Paths in space-time 

environment – A time-geographic Study of Movement Possibilities of individuals, 1976). 

Tidsgeografin kan i detta sammanhang utnyttjas som en beskrivningsform av möjligheter eller 

hinder att utföra olika handlingar beroende på i vilket geografiskt område en individ befinner 

sig (a.a.). 

De verksamheter som en individ målmedvetet utför benämns som projekt. Projekten är 

hierarkiskt organiserade vilket innebär att vissa projekt är dominanta (Åquist 1992). De 

dominanta projekten anses vara viktigare än andra projekt och har därmed förtur i tidrummet. 

Exempel på dominanta projekt är sömn, födointag, arbete och utbildning. Kollektiva projekt 

är av sådan art att flera individer, material och objekt måste sammanstråla i ett gemensamt 

tidsrum för att kunna genomföras (a.a.). Skolan kan benämnas som ett dominant kollektivt 

projekt. 
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Det finns ett flertal verksamheter vilka individer önskar genomföra men som hindras av 

begränsningar i tidrummet. De kan konkurreras ut av andra sysslor eller stoppas på grund av 

knappa tillgångar till rörlighet. Dessa havererade projekt är intressanta att studera inom 

tidgeografin då de ger en överblick av vilka möjligheter och hinder ett specifikt område 

erbjuder (Lenntorp, 1976).  

Begreppet individbana är centralt inom tidsgeografin. Individbanan beskriver ett objekts 

förflyttning i tidrummet. Individbanan består av stationer vid vilka objekten utför olika 

verksamheter. Individer vilka befinner sig inom samma tidrum utgör en population som med 

sina individbanor skapar ett sammanvävt mönster (Åquist 1992).  

Förutom de dominanta projekten är individbanan beroende av individens egna önskemål och 

drivande krafter. Omgivningen påverkar också individbanan bl.a. genom vilken typ av 

familjekonstellation en person ingår i. I vilken geografisk miljö individen befinner sig när det 

gäller tillgänglighet till infrastruktur och annan form av kommunikation är också av relevans 

(Frändberg, Thulin, Vilhelmson, ”Rörlighetens omvandling” 2005).   

En tidgeografisk undersökning kan dels fokusera på enskilda projekt eller individbanor. Den 

ger även möjlighet att studera vad som är möjligt att genomföra inom ett visst tidrum. 

Restriktioner i tidrummet blir därmed centrala (Hansson, Bosse ”Infrastruktur och 

regionförändringar – Regionförstoring och lokaltillgänglighet: målkonflikter i praktisk 

politik” 2003). Inom tidsgeografin talas det om tre restriktioner: 

Kapacitetsrestriktioner innebär bland annat biologiska restriktioner såsom regelbunden sömn 

och näringsintag. Kapacitetsrestriktioner innefattar även resursen i form av färdmedel och 

infrastruktur. För elevers val av skola är tillgången till kollektivtrafik central. Liksom 

arbetspendlare är beroende av goda kommunikationer till och från arbetet (Hansson 2003) är 

elever vilka skolpendlar bundna till kommunikationerna mellan hemmet och skolan. 

Kopplingsrestriktioner uppkommer då det finns krav på samordning för ett projektets 

genomförande. Såväl individer, som redskap och material ska sammanstråla i ett gemensamt 

tidrum (Hansson 2003). För att en skoldag ska kunna genomföras krävs att elever och lärare 

befinner sig i skolan under den för verksamhetens avsedda tid. 
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Styrningsrestriktioner är maktens utbredning över det geografiska rummet (Hansson (2003). 

Rummet kontrolleras av olika individer och organisationer. Denna maktutövning sker genom 

begränsat tillträde till rummet. Det kan innebära arbetstider, kollektivtrafikens tidtabeller eller 

öppentider för olika serviceinrättningar.  För elever innefattar styrningsrestriktionerna dels 

skolans schemalagda tid, dels kollektivtrafikens tidtabell. 

Förutom restriktionerna finns andra faktorer som påverkar individers möjlighet till 

genomförande av olika projekt i tidrummet. Samhället är uppbyggt av samexisterande 

fenomen vilka måste dela på tidrummet. Objekt vilka rör sig inom samma område konkurrerar 

om utrymmet. Ett välutvecklat vägnät blir därmed mindre effektivt när många ska utnyttja det 

samtidigt. Trafikstockning och bilköer uppstår. Likaså kan kollektivtrafiken överbelastas då 

många brukar denna under samma tid. Tåg och bussar blir försenade och färdmedel blir 

fullsatta.  

Tidsgeografiska undersökningar kan fördjupa sig i människors faktiska individbanor eller 

dagsprogram. Ett annat angreppssätt är att studera potentiella individbanor i ett specifikt 

område. Bo Lenntorp (1976)  har i sin studie, Paths in space-time environment – A time-

geographic Study of Movement Possibilities of individuals, undersökt möjligheten till olika 

dagsprogram i ett område. Följande undersökning kommer genomföras utifrån ett liknande 

angreppssätt.  

3.2  Elever och tidsgeografi  

Gymnasieskolan innebär ofta omstrukturering i en persons vardagsliv. Ett annat tempo på 

studierna, ny resväg, nya vänner och nya schematider att förhålla sig till. Denna studie 

kommer inte att studera objekten (vilka i det här fallet är elever) i deras faktiska sammanhang 

i form av dagsprogram. Istället ligger fokus dels på objektens reflektioner kring förändringen 

dels på vilka potentiella alternativ deras levnadsområden erbjuder. 

Skolan är ett kollektivt dominant projekt. Den är således en i hierarkin högprioriterad 

verksamhet som går före andra (Åquist ” Tidsgeografi en introduktion” 2002).  För att 

projektet ska kunna utföras krävs en välorganiserad samexistens mellan individer, material 

och tid. Elevernas skolgång styrs till viss del av de tidsgeografiska restriktionerna. 
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Kapacitetsrestriktionen styr skolgången i det avseendet att skolan är ett dominant projekt. 

Möjligheten att utnyttja snabba transportmedel är en annan form av kapacitetsrestriktion 

(Hansson, 2003). För att elever ska kunna välja gymnasieskola inom ett större område från 

hemmet är de beroende av goda transportmöjligheter. Kollektivtrafik, cykelvägar och 

samåkning med föräldrar är exempel på förflyttningsalternativ som elever kan ha till 

förfogande. Innehav av moped är en faktor vilken ökar elevers rörlighet.  

Kopplingsrestriktionen innebär den nödvändiga samexistensen mellan lärare och elever i 

skolan under den för aktiviteten förutbestämt avsatta tiden. För att verksamheten ska fungera 

på ett tillfredställande vis krävs att alla inblandade objekt anpassar sig till tider och regler 

vilka är föreskrivna. 

Styrningsrestriktioner innefattar skolans schemalagda tid då eleverna förväntas befinna sig på 

angiven plats. Kollektivtrafikens turlistor är en annan form av restriktion. Vid resor där byte 

av färdmedel erfordras kan problem uppstå då kollektivtrafiken inte ser till sin uppgift att 

förflytta människor från dörr till dörr (Hansson 2003). Elever med goda tillgångar till 

kollektivtrafik är i större utsträckning begränsade av skolans schematider. Elever på 

landsorter där bussar och tåg rör sig mindre frekvent är istället utelämnade åt linjetrafikens 

hålltider. Som styrningsrestriktion kan även nämnas linjetrafikens prissättning på resan. 

Elever vilka ingår i studien har ojämnt fördelad räckvidd i tidrummet. Elever i Stockholms län 

har goda möjligheter att röra sig i rummet. Trots två mil till Storstockholm finns tillgänglighet 

till stadskärnan i form av ett flertal kollektivmedel (<http://www.sl.se>, 2009). Spår och 

busstrafik skapar möjligheter till resor i alla väderstreck vilket ökar räckvidden även till andra 

förortsområden (se bilaga 3 och 4). 

Elever i Värnamo har i jämförelse med Järfällaelever en begränsad rörlighet. Dels är 

avståndet till närmaste större ort betydligt längre dels är kollektiva färdmedel begränsade. 

Med ca en timmes enkel resväg till två större närliggande orter innebär det en kraftig 

restriktion i tidsåtgången för aktiviteter utanför skolan. I den mån elever är benägna att 

utnyttja restiden till kan det minska restidens påverkan på elevernas projekt utanför skolan. 

Dock berör den relativt glesa trafikeringen mellan orterna bundenheten till platsen under 

skoldagar (se bilaga 8). 

 

http://www.sl.se/
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Gymnasiestudierna innebär omorganisation i elevers individbanor. När de väljer 

gymnasieskola och program kommer detta påverka det nuvarande dispositionen av tidrummet. 

Inte bara avståndet till skolan påverkar, gymnasieprogrammets krav på studietid är en annan 

aspekt vilken konkurrerar om tidrummet.  Det är mer troligt att ett studieförberedande 

program slår ut andra projekt i elevers individbanor än ett yrkesförberedande program.  

Elevers strategier gymnasieval bör sannolikt påverkas av deras nuvarande individbanor. Vilka 

projekt är eleverna angelägna om att bibehålla när de påbörjar och genomför sina 

gymnasiestudier? Projekt så som idrotter, umgängeskrets, pojk- eller flickvänner kan spela en 

avgörande roll i varje enskild elevs individbana och således också påverka valet av 

gymnasieskola.  
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4 UNDERSÖKNING OCH RESULTAT 

I följande kapitel kommer arbetets undersökning och resultat presenteras. Den första delen 

utgår från studier av de båda undersökningsområdena och deras potentiella möjlighet till 

rörlighet i tidrummet. Fokus ligger på antalet skolor vilka genom kollektiva färdmedel är 

tillgängliga inom ca en timmes restid. Vägnät och möjlighet att bilbundet röra sig är för 

studien inte aktuellt då eleverna vid skolstart inte har åldern inne för körkortsinnehav. 

 

Andra delen syftar att undersöka frågeställningen ”Vilka strategier har elever inför sitt val av 

gymnasieprogram och gymnasieskola?”. Elevers egna tankar och funderingar utifrån 

intervjumaterial presenteras. Allmänna reflektioner lyfts fram vilka kan vara fruktsamma för 

såväl verksamma som blivande lärare. 

4.1 Tillgänglighet i rummet 

De områden vilka ingår i undersökningen är selekterade för att ge en bild av skillnaden i 

antalet skolor att välja mellan vid god rörlighet kontra begränsad rörlighet i tidrummet. De 

kartor som presenteras i bilagorna ger en ytlig översikt över elevers möjlighet till skolval i de 

aktuella regionerna.  

 

4.1.1 Järfälla kommun 

Järfälla kommun hade drygt 63 000 invånare 2008 

(<http://www.jarfalla.se/templates/page____5329.aspx>, 2008). Kommunen gränsar till 

Stockholms kommun och tillhör således Stockholms län. Järfälla kommun ingår i 

stockholmregionens infrastrukturnät vilket ger god tillgång till kollektiva kommunikationer. 

Pendeltåg, tunnelbana och bussar rör sig i alla väderstreck (se bilaga 3 och 4). Kartorna visar 

det kollektiva nätet vilket eleverna i undersökningen har möjlighet att utnyttja. Ett selekterat 

antal gymnasieskolor är utmärkta på kartan (se bilaga 3). 

 

Genom att studera Järfällaelevers tillgång till kollektiva färdmedel kan konstateras att 

kapacitetsrestriktionerna inte är starka i regionen. Individer har goda möjligheter till effektiv 

rörlighet i tidrummet. Vad gäller kopplingsrestriktionerna är dessa mer eller mindre 

begränsande beroende på i vilken riktning en individ ämnar färdas. Till somliga destinationer 

kan byten mellan kollektiva färdmedel dryga ut restiden. Här kan således rörligheten i 

tidrummet avta. 

http://www.jarfalla.se/templates/page____5329.aspx
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Styrningsrestriktioner innebär dels Stockholms länstrafiks (SL) tidtabell, dels prissättningen 

på resan. För elever i Järfälla är det billigaste alternativet ett terminskort vilket kostar 740kr. 

Terminskortet gäller för resor inom Stockholms län. För de elever vilka väljer att studera vid 

ett gymnasium i Bålsta (Uppsala län) kostar ett terminskort 1250kr (www.sl.se). Schematider 

är även det en form av styrningsrestriktion. Då eleverna vilka intervjuats inte hade någon 

uppfattning om hur schematiderna på gymnasiet kommer att se ut får studien till viss del 

bortse från dessa. 

 

I Stockholms län fanns läsåret 08/09 122 friskolor och i Järfälla kommun 5 kommunala skolor. 

De kommunala skolorna är alla lokaliserade i Jakobsberg som ligger i centrala Järfälla. Elever 

i Järfälla kommun har alltså ca 127 gymnasieskolor inom pendlingsavstånd att välja mellan 

(<http://www.skolverket.se/sb/d/1718>, 2009). Studien refererar endast till skolor där 

eleverna placeras i förstahandsurvalet. Därmed utesluts nära 100 kommunala skolor vilka 

endast tar in elever från Järfälla i mån av plats. 

 

4.1.2  Värnamo kommun 

I Jönköpings län, mitt i Småland ligger Värnamo kommun med ca 32 000 invånare 

(<http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rn

amo+FAKTA2009.pdf>, 2009). Sex mil norrut ligger Jönköping och ca sju mil sydöst finner 

vi Växjö. Järnvägsförbindelser sträcker sig från Värnamo till de båda större orterna med en 

restid på ca en timme i varje riktning (se bilagor 6,7 och 8).  

 

Tillgången på effektiva färdmedel är för elever i Värnamo begränsad. Detta blir en naturlig 

effekt av kommunens ringa storlek och dess geografiska läge. Kapacitetsrestriktionerna är 

starka i området och skapar barriärer för rörligheten. Kostnaden för resor mellan Värnamo 

och de två aktuella större orterna är 7920kr per läsår till Jönköping respektive 6930kr per läsår 

till Växjö (<http://www.jlt.se>, 2009).  Kostnaden utgör därmed en stark styrningsrestriktion.   

 

 

 

 

 

http://www.sl.se/
http://www.skolverket.se/sb/d/1718
http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA2009.pdf
http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA2009.pdf
http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA2009.pdf
http://www.jlt.se/
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Tidtabellen mellan Värnamo och de två större orterna erbjuder pendlingstider vilka är 

anpassade för arbetspendling (se bilaga 8). Att röra sig mellan de två orterna är således 

uppnåeligt att anpassa till studietider. Dock kan tidtabellen utgöra hinder i de fall elevernas 

schema tillåter dem att sluta tidigt. Detta på grund av att trafikeringen under tidig eftermiddag 

är begränsad (se bilaga 8). Då resan ej kräver några byten inbjuds det till studier under den 

disponibla tiden. Att studera under restiden kan ses som effektivt utnyttjande av tidrummet 

(Åquist, 1994) 

 

I Jönköpings län fanns läsåret 08/09 10 friskolor, Kronobergs län har i sin tur 10st friskolor. I 

Värnamo kommun finns en kommunal gymnasieskola. Värnamoeleverna har därmed inom 

kollektivtrafikens räckvidd ca 20 skolor att välja mellan där de placeras i förstahandsurvalet 

(www.skolverket.se). Undersökningen har dock inte djupgående undersökt tillgängligheten 

till alla skolorna. Detta kan resultera i att verkligheten erbjuder färre skolor inom rimligt 

tidsavstånd då somliga kan befinna sig utanför kollektivtrafiknätet. 

 

4.2 Vilka strategier har eleverna vid val av program och skola?  

 

4.2.1 Eleverna i Järfälla 

Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga programmen var populärast bland de 

intervjuade personerna. Den vanligaste motiveringen till valet av gymnasieprogram var 

elevernas osäkerhet inför framtiden. Då ansågs de studieförberedande programmen vara goda 

alternativ. 

 

”Jag har valt naturvetenskapliga programmet för det verkar vara en bra grund att stå på 

eftersom jag inte vet vad jag vill göra sen.” (elev i Järfälla) 

 

Det gick att förnimma en längtan att arbeta praktiskt bland somliga men framtidsmålet att 

studera vidare var ett hinder. Påtryckningar från föräldrar tycktes ligga bakom vissa av 

elevernas val. Föräldrarna ville att eleverna skulle blicka framåt mot högskole- eller 

universitetsstudier. Endast en av de intervjuade eleverna hade valt ett yrkesförberedande 

program, ett mycket specialiserat sådant.  

 

http://www.jlt.se/
http://www.skolverket.se/
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”Det är ett specialutformat elprogram. Man får lära sig att installera larm och man får 

väktarlicens efter gymnasiet. Efter det kan man åka till Australien och plugga vidare till 

någon form av kontraterrorist.” (elev i Järfälla). 

 

”Jag skulle gärna vilja bli snickare för jag tycker att det är roligt att bygga saker. Därför var 

jag lite intresserad av byggprogrammet. Men mamma tycker inte det. Hon tycker att jag ska 

skaffa mig en högre utbildning och ett bättre jobb.” (elev i Järfälla) 

 

Att skolor utökar de nationella programmen med vissa specialinriktningar var populärt bland 

eleverna. En större del av de intervjuade ungdomarna hade valt program med någon unik 

inriktning. Trots det gedigna utbudet fanns bland intervjupersonerna ringa intresse att 

integrera gymnasiet med fritidsaktiviteter såsom idrott, djur eller liknande. 

 

”Jag ska gå naturvetenskapsprogrammet med inriktning mot kriminalteknologi, det lät lite 

mer spännande än de vanliga programmen därför valde jag det… Jag vill bli polis i framtiden 

därför kriminalteknologi”(elev i Järfälla) 

 

Valet av skola upplevdes som ett större projekt än programvalet för eleverna i Järfälla. En 

gemensam inställning bland eleverna var att det stora antalet skolor upplevdes besvärligt. 

Många elever hade besökt de gymnasiemässor som anordnats i Stockholm för att ta reda på 

vilka alternativ som erbjöds. Många gymnasier anordnade ”öppet hus” under vårterminen som 

elever i grundskolan kunde besöka för att bekanta sig närmare med intressanta utbildningar. 

 

Datum för mässorna och hemsidan (www.gymnasieguiden.se) var den information vilken 

eleverna ansåg sig blivit tilldelade från grundskolan. Broschyrer hade delats ut under 

lektionstid och reklam från friskolor hade kommit hem till eleverna via post. Skolans 

information kring såväl gymnasieprogram som skolor ansåg majoriteten av intervjupersonerna 

varit bristfällig. En uppfattning vilken tycktes återkomma var att det ligger för stort ansvar på 

eleverna själva att ta reda på vilka alternativ som finns. 

 

”Skolan borde ha en temadag så man får en bättre bild av vad de olika skolorna och 

programmen erbjuder. Nu fick vi bara en massa papper.” (elev i Järfälla) 

http://www.gymnasieguiden.se/
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Skolornas rykten var något de intervjuade eleverna ansåg vara en avgörande faktor vid valet. 

Genom att höra sig för bland elever vilka går eller har gått på skolorna kunde en sådan bild 

framkomma. Bra lärare och en god stämning var kriterier som tillkännagav ett gott rykte. Att 

komma bort från de gamla klasskompisarna och möta nya människor var en frekvent önskan 

bland intervjupersonerna i Järfälla. Bara två av de intervjuade ungdomarna hade valt 

gymnasieskolor i kommunen som förstahandsval. 

”Det är många som säger att det är en bra skola. Det är ett högt tempo på den skolan så det 

gäller att ha höga ambitioner och det har jag, därför skulle den skolan passa mig mycket 

bra.” (elev i Järfälla) 

”Jag tycker att det känns viktigt att välja en skola i en annan kommun för att komma bort lite 

härifrån.” (elev i Järfälla) 

En timme per dag var enligt alla Järfällaelever en rimlig restid. Av de elever vilka inte var 

beredda att resa längre var det framförallt tidiga morgnar som upplevdes avskräckande. Att 

kunna fortsätta med de vardagliga fritidsaktiviteterna var en annan aspekt vilken förhindrade 

långa restider. Förutom kollektiva färdmedel uppgav ett antal elever moped som ett alternativt 

transportmedel. I vissa fall kunde förflyttning med moped vara ett snabbare alternativ än 

kollektivtrafiken.  

”Mina föräldrar tycker att det är lång tid. Men jag har tänkt att jag kan studera på tåget. 

Kommunikationerna fungerar bra och jag behöver inte byta tåg eller buss. Det verkar vara en 

trevlig skola med ett annorlunda upplägg. En dag i veckan är det schemabrytande aktiviteter 

t.ex. föreläsningar eller liknande. Det kändes som en rolig grej.” (elev i Järfälla)  

Det visade sig vara skilda meningar i frågan om rimlig pendlingstid, det fanns till synes två 

inställningar kring ämnet. En grupp elever såg inte resan som ett hinder, de motiverade den 

långa restiden med studiemöjligheter. Om skolan erbjöd något som lockade eleven i fråga 

upplevdes pendlingen inte betungande. Några elever ansåg att långa pendlingstider var slöseri 

med tid. 

”Man ska inte behöva slösa hela morgonen och eftermiddagen på att åka till och från skolan. 

Man måste ju göra andra saker också även fast skolan kanske är det viktigaste egentligen just 

nu.” (elev i Järfälla) 
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4.2.2 Värnamoeleverna 

För eleverna i Värnamo var valet av gymnasieprogram väl genomtänkt. De intervjuade 

eleverna hade till synes god uppfattning vad de olika programmen innebar. 

Samhällsvetenskapliga programmet visade sig vara det vanligaste valet och möjligheten att 

studera vidare ett genomgående argument. 

”På samhällsprogrammet med ekonomiinriktning kan man bli vad man vill efteråt förutom 

typ läkare och det vet jag redan att jag inte vill bli.” (elev i Värnamo) 

De elever vilka hade valt att läsa på yrkesförberedande program uttryckte önskan att arbeta 

praktiskt under lektionstid. Ett lägre studietempo och arbete direkt efter gymnasiet var andra 

motiv. Bland elever som hade inriktat sig på praktiska program var intresset till 

vidareutbildning svagt men inte obefintligt. 

”Jag vill inte plugga så mycket. På bygg och hotell -restaurang är det inte så mycket plugg 

men man tjänar ganska bra ändå när man blir färdig.” (elev i Värnamo) 

”Jag har valt elprogrammet… Om jag ska studera vidare får jag se sen” (elev i Värnamo) 

 Genom intervjuerna framkom att specialinriktade program inte hörde till vanligheterna. Två 

av de intervjuade eleverna hade på eget bevåg sökt utanför de traditionella 

gymnasieprogrammen. Specialintressen och strävan efter nya utmaningar låg bakom 

nyfikenheten. Att gymnasiet skulle bädda för vidare studier var för de här eleverna viktigt.  

”Jag valde estetiska programmet i Värnamo också för jag gillar att måla. Men samtidigt vill 

jag ha andra alternativ också. Det här programmet gav bredare utbildning.” (elev i 

Värnamo) 

Majoriteten av eleverna som intervjuats i Värnamo ansåg att skolan hade gett bra information 

om gymnasieprogrammen. Under en gemensam samlig för elever i år 9 hade ungdomarna fått 

vetskap kring vilka ämnen som ingick i de nationella programmen och vilka möjligheter en 

avslutad studentexamen kunde erbjuda. En obligatorisk studiedag på den kommunala 

gymnasieskolan gav möjlighet att närmare undersöka de olika programmen. 

”Finnvedens gymnasium är en bra skola. Varför ska jag gå någon annanstans när det finns 

en bra skola här? På studiebesöket sa de att det är fjärde bästa skolan i Småland.” (elev i 

Värnamo) 
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För eleverna var valet av skola inte svårt. Övervägande delen var överens om att den 

kommunala skolan var bra. Den hade enligt de intervjuade personerna ett gott rykte och 

erbjöd ett bra utbud av program. Att pendla till någon annan ort ansåg de flesta eleverna inte 

vara nödvändigt. Pendlingsavståndet uttrycktes vara onödigt långt och stal värdefull fritid. 

”Jag vill inte pendla för då går alldeles för mycket av fritiden till att åka tåg och buss. Jag är 

inte intresserad av det. Vi har en så bra skola här med gott rykte så jag behöver inte åka 

någon annanstans.” (elev i Värnamo) 

Två av eleverna hade valt att studera på annan ort. Restiden som beräknades till nära 90min 

enkel resväg ansågs inte avskräckande. Att studera på tåget var ett alternativ vilket båda 

eleverna såg som möjliga. Specialinriktade program och en längtan att träffa nya människor 

var drivkraften att söka sig utanför hemtrakten.  

”Jag vill inte gå gymnasiet här i Värnamo, jag har bott här hela livet och vill komma iväg 

lite.” (elev i Värnamo) 

Eleverna var slående överens att skolan inte informerat om att det fanns andra alternativ än 

den kommunala gymnasieskolan. En del friskolor hade sänt ut reklam via post varifrån viss 

upplysning kommit till deras vetskap. För att finna andra skolor krävdes att eleverna själva 

aktivt sökte efter dem. 

4.2.3 Gruppintervju med fem gymnasieungdomar 

Ett samtal med fem ungdomar vilka gick gymnasiet i Stockholms kommun har bidragit till 

ytterligare bredd för undersökningen. Samtalet pågick under två timmar och ungdomarna 

diskuterade fritt kring sina tankar om gymnasiestudierna och vad de förväntar sig av 

framtiden. Fyra av eleverna gick första året på gymnasiet. En av dem skulle ta studenten inom 

en månad. 

Att träffa nya människor och komma bort från de gamla klasskompisarna hade varit en 

gemensam nämnare för elevernas val av skola. Skolornas rykten och erbjudanden var även det 

en styrande faktor.  Ungdomarna ansåg att det stora antalet skolor hade varit en utmaning. 

Men ingen av dem såg detta som ett problem, snarare en möjlighet att hitta en utbildning som 

passar var och en. 

”Jag tyckte att det lät bra med korta dagar och antagningsbetygen var så låga att jag antog 

att tempot skulle vara lågt” (gymnasieelev i Stockholm) 
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Fyra av de fem ungdomarna gick på en gymnasieskola vilken hade erbjudit korta skoldagar 

och därmed mer eget ansvar för studierna. Ett läsår senare insåg två av dem hur tufft det var 

att själva planera skolarbetet. En av ungdomarna förklarade att det var svårt att fokusera på 

läxor när nya, spännande människor kom in i livet. Det lockade mer att vara en del av det 

sociala umgänget än att studera. 

”Jag tänkte från början att jag skulle plugga upp betygen som jag inte lyckades så bra med i 

grundskolan. Men atmosfären på skolan var så bra och jag fick ett större socialt liv, så det 

sket sig.” (gymnasieelev i Stockholm) 

Eleven som inom den närmaste framtiden skulle ta studentexamen var missnöjd med sitt 

program och skolval. Personen i fråga ansåg att det inte var rätt att ungdomar i allt för tidig 

ålder skulle behöva ta ett så avgörande beslut. En mycket livlig diskussion kring studier efter 

gymnasiet dök upp där frågan om huruvida vuxenutbildning var ett bra eller dåligt alternativ 

argumenterades.  

Samtidigt som det fanns ett motstånd till att gymnasievalet var mycket avgörande, låg även en 

vilande tanke hos eleven som studerade sista gymnasieåret att vuxenutbildning inte var att 

föredra.  Studentexamen med bra betyg och därmed goda möjligheter till universitet eller 

högskoleutbildning ansågs vara den korrekta vägen att gå. Att läsa upp betyg på komvux var 

ett misslyckande. Den äldre eleven försökte dela med sig till de andra av sina erfarenheter och 

uppmanade dem att fundera vad de ville göra efter gymnasiet.  

”Ni kommer ångra er om ni inte pluggar nu” (gymnasieelev i Stockholm) 

En annan av ungdomarna ansåg att vuxenutbildning var ett bra alternativ för dem som 

inte ”orkat” studera hårt under gymnasiet. De eleverna vilka gick första året på gymnasiet 

ansåg alla att fritid och kamrater var viktigare än studier. Skolan var i första hand en trevlig 

mötesplats för ungdomar att vistas på. Utbildning och framtid var avlägset, att leva och njuta 

av livet stod högst på agendan. 

”Jag har hellre roligt nu och pluggar på komvux två år sen, det stör inte mig” (gymnasieelev 

i Stockholm)  
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Ungdomarna hade alla färdats kollektivt till skolan redan under grundskoletiden och det 

ansågs vara ett naturligt inslag i vardagen. Av samtalsdeltagarna var det endast en som tog sig 

till fots. Två av eleverna bodde en timmes resväg från skolan och ansåg båda att det inte 

utgjorde några hinder. Resvägen utnyttjades till studier och gymnasieskolorna vilka låg nära 

hemmet var inte intressanta. Båda de här ungdomarna hade sökt sig bort från hemkommunen 

för att träffa nya människor. 
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5 ANALYS 

I följande avsnitt analyseras undersökningens resultat. Elevernas förutsättningar jämförs och 

paralleller dras till frågeställningarna. 

5.1 Rörlighetens påverkan på gymnasievalet 

Genom stort utbud av kollektiva färdmedel har eleverna i Järfälla god möjlighet till rörelse i 

tidrummet (Frändberg, Thulin, Vilhelmson, 2005). Det krävs inte någon längre restid för att 

välja annat gymnasium än de vilka ligger i hemkommunen. Valet av skola blir inte självklart, 

då alternativen inom rimliga avstånd är av respektabelt antal. Av de intervjuade eleverna i 

Järfälla tycks de flesta ha sett valet av skola som centralt. 

 

Då elever i Värnamo söker sig utanför det kommunala gymnasiet krävs det betydligt längre 

pendlingstid (se bilaga 8). Det finns till synes fåtal ungdomar som är beredda att spendera så 

mycket tid för att resa till och från skolan. Då inga alternativ inom kortare avstånd erbjuds, 

blir den närliggande gymnasieskolan det naturliga alternativet. De intervjuade ungdomarna i 

Värnamo har större kunskap kring gymnasieprogrammen än Järfällaeleverna, valen upplevs 

väl genomtänkta.  

 

Vilka förklaringar det finns till varför eleverna i Järfälla i större utsträckning valde 

studieförberedande program saknar undersökningen grund till. Flera orsaker kan förklara 

denna aspekt men det ringa elevantalet i den här undersökningen kan inte bidra till några 

statistiska siffror. Inga generella antaganden kan dras vidare än att för de intervjuade eleverna 

har universitet och högskolestudier upplevts som en självklar förlängning av gymnasiet. De 

båda undersökningsområdena har skilda näringslivsklimat och det påverkar sannolikt 

ungdomars reflektioner kring utbildning och yrkesliv. Genom att studera områdenas 

utbildningsnivå samt de vanligaste yrkena kan vissa mönster tydas (se fig. 1, 2, 3 & 4).  
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Järfälla 

 

Fig.1 Befolkningen efter utbildningsnivå i Järfälla kommun 2004. 

(<http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm > ) 

 

Värnamo 

 

Fig.2 Befolkningen efter utbildningsnivå i Värnamo kommun 2008. 

(<http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA

2009.pdf > ) 

 

I Värnamo är eftergymnasial utbildning relativt ovanlig i förhållande till hela riket (se fig.1). 

Järfällabefolkningen ligger något över medeltalet vad gäller högre utbildning. I Järfälla 

kommun är fler sysselsatta inom yrken vilka kräver universitets eller högskolestudier (se fig. 

2, 3 och 4). Titlar som civilingenjör och arkitekt finns inte med på Värnamos lista över de 

vanligaste yrkena (se fig. 3 och 4). Maskinoperatörer och montörer är frekvent förekommande 

sysselsättningar i Värnamo kommun. Föreskrivna yrken är inte vanligt förekommande i 

Järfälla. Förvärvsarbete inom vård och omsorg aktiverar flest invånare i båda regionerna. 

http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm
http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA2009.pdf
http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA2009.pdf
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Fig.3 De 20 valigaste yrkena i Järfälla kommun 2002. 

(<http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm >) 

Fig.4 De 20 vanligaste yrkena i Värnamo kommun 2007. 

(<http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA

2009.pdf >) 

http://www.h.scb.se/kommunfakta/k_frame.htm
http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA2009.pdf
http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA2009.pdf
http://www.varnamo.se/download/18.3ec0295f120b2b38aef80002354/0683+V%C3%A4rnamo+FAKTA2009.pdf
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5.2 Hinder i tidrummet 

 

Det går att urskilja skillnader på restriktioner i tidrummet mellan de olika områdena. 

Möjligheten till rörlighet för eleverna är inte jämlikt.  Tidrummet spelar därmed en stor roll 

för hur elevernas strategi vid gymnasieval ser ut. Undersökningen har gett svar på hur olika 

förutsättningar till rörlighet i rummet kan påverka elevers val av gymnasieutbildning.  

 

De skilda förutsättningarna tenderar att påverka fokus kring vad eleverna anser viktigast vid 

valet. Ett bredare urval av skolor resulterar i större engagemang kring valet av skola. Eleverna 

vilka enbart såg ett skolalternativ sökte istället djupare kunskap om programmen.  

Priset för resandet bör ses som en restriktion vilken är av betydelse (Åquist, 1992). För 

Järfällaelever innebär skolpendlig en kostnad på ca 1500kr per år. En ringa summa i 

jämförelse med kostnaden som stiger till 6930kr (räknat över 9mån) för studiependling mellan 

Värnamo och Växjö. Elever vilka vill studera på gymnasium i Jönköping får betala 7920kr 

per år för pendling. Ungdomar från hem med sämre ekonomi möts således av ekonomiska 

hinder. 

 

5.3 Gymnasieelevers mognad och målbild 

 

Gruppintervjun med gymnasieeleverna bidrog till värdefulla insikter kring ungdomars 

mognadsutveckling under senare tonåren. Det står klart att vuxenlivet är nära inpå men att i 

allt för hög utsträckning ta ansvar för livet och framtiden är en tung uppgift att axla. För 

eleven vilken snart stod inför avslutad studentexamen var detta ansvar en realitet. De andra 

ungdomarna såg det som en avlägsen framtid de helst ville förtränga. Två av de deltagande 

eleverna var på gränsen att få fortsätta gymnasiet på sina program på grund av en rad 

underkända kurser under läsåret. 
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Gymnasieeleverna tycks dock ha haft en målbild när de utförde gymnasievalen men denna har 

fallerat i samband med skolstarten. Att komma till en ny skola med nya ansikten och 

kontakter att knyta kan således flytta fokus från studierna. Kan fallet vara som så att elever 

vilka väljer att studera i hemkommunen tar studierna på större allvar? Väl värt att beakta är att 

eleverna vilka knyter nya kontakter ökar sin sociala kompetens vilket kan vara en god 

förutsättning för framtiden. En symbios mellan båda komponenterna hade varit det ultimata 

scenariot.  
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6. SLUTDISKUSSION 

Genom undersökningen kan konstateras att bland intervjuade elever finns skillnader i 

prioritering vid gymnasievalen. Elever vilka har goda tillgångar till rörlighet i tidrummet och 

större urval av skolor, fokuserar främst på valet av skola. När rörligheten och skolantalet är 

begränsat, koncentrerar sig ungdomarna istället på att fördjupa sig i programmens innehåll. 

Vilket alternativ som är det bästa är inte möjligt att mäta. I en utopi hade båda valen varit 

jämlika för alla elever. 

 

Genom större valmöjlighet öppnas dörrar för högre antal potentiella individbanor (Lenntorp, 

1976). Järfälla kommun erbjuder ett stort urval genomförbara dagsprogram i form av bl.a. 

skolor (se bilaga 3). Individer som lever i Värnamo har mer begränsad tillgänglighet till 

tidrumsutnyttjande. För individer i den mindre orten blir troligtvis bilen ett mer frekvent 

utnyttjat färdmedel då de kollektiva kommunikationerna är knappa (Hansson, 2003). 

 

Inte bara kapacitetsrestriktionerna såsom tillgång på färdmedel (Åquist, 2002) begränsar 

ungdomarnas skolval. De prismässiga skillnaderna som råder mellan områdena bör ses som 

en stark styrningsrestriktion. För eleverna i Järfälla finns effektivt utnyttjande av tidrummet 

till en överkomlig summa. Ungdomar i Värnamo får betala ett betydligt högre pris för 

begränsad rörlighet inom såväl tid som rum. 

 

Ur ett resultatperspektiv är, utifrån denna studies analys, begränsat antal skolor att föredra. Då 

eleverna fortsätter sin skolgång med samma kamrater som under grundskolan är 

sannolikheten större att de lägger fokus på betygen. Dock går det inte att bortse från den 

emotionella och sociala mognad som uppkommer i kontakt med nya miljöer och människor. 

Framförallt anser jag att alla elever borde ha samma valmöjligheter trots att det i praktiken är 

ouppnåeligt.  

 

Enligt min uppfattning borde fler elever våga söka till yrkesförberedande eller praktiska 

program. Den bakomliggande tanken är att fler elever troligtvis skulle ta studentexamen med 

fullgott slutbetyg. På gymnasieskolan finns allt för många elever vilka liksom många 

respondenter i denna studie har valt studieförberedande program för att de inte vet vad de vill 

göra efter gymnasiet. De studieförberedande programmen har ett högt tempo och ställer stora 

krav på elevers engagemang. Ungdomar vilka saknar målbild tycks sakna drivkraft 
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Ett program som erbjuder praktisk lärande i kombination med teori kan istället skapa 

motivation. Ungdomar vilka har misslyckats i skolan tidigare får möjlighet att växa i nya 

uppgifter. Genom upptäckten av färdigheter i praktiska moment kan elevernas självkänsla 

stärkas och väcka förhoppningar om framtiden. Något som är missvisande för denna studie är 

överrepresentationen av studieförberedande program. Enligt skolverkets statistik har antalet 

elever vilka söker till yrkesförberedande program stigit till hela 45 % 

(<http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/14935>, 2009). 

 

Eleverna tycks besitta uppfattningen att yrkesförberedande program inte ger möjlighet till 

vidare studier. De har till synes inte blivit informerade om valbara kurser vilka kan 

kompletteras till programmen för att ge ökad högskolebehörighet. Många är inte införstådda i 

alternativens bredd och studievägledare i de undersökta skolorna upplevs sakna engagemang. 

 

Kommunstatistiken visar att traditionen av eftergymnasialutbildning är starkare i Järfälla än i 

Värnamo (se fig. 1 och 2 s.31). Följande kan bidra till att eleverna i Värnamo ser en potentiell 

yrkeskarriär utan högre utbildning. Arbeten inom industrin är vanligt förekommande i 

kommunen och dessa kräver troligtvis inga högskole- eller universitetsstudier (se fig.4 s.32). 

Vidare kan också konstateras att de mest förekommande yrkesverksamheter i Järfälla kräver 

högre utbildningsnivå (se fig.3 s.32). Ungdomar i Järfälla borde enligt denna statistik i högre 

grad ha högutbildade föräldrar som uppmanar dem till vidare studier. 

 

Genom gruppintervju med gymnasieelever väcktes en del funderingar kring ungdomar och 

deras syn på framtiden. Slående är att eleverna vilka ingick i intervjun oavsett slutbetyg från 

grundskolan såg framtiden som avlägsen. Kompisar stod högst på prioriteringslistan och 

intresset för studierna hamnade långt ner i projekthierarkin. De var påfallande överens om att 

skolan var viktig men ingen var villig att ge upp andra sysselsättning för att förbättra betygen. 

I efterhand ångrar jag att inte fler gymnasieelever ingick i studien. Gymnasieelever i Värnamo 

hade säkerligen berikat uppsatsen 

 

Intressant hade varit att söka upp de elever vilka deltagit i studien när de läser sitt sista 

gymnasieår. Hur har deras syn på gymnasievalet förändrats över tiden, har skolan och 

programmet levt upp till förväntningarna? 

 

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/14935
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Bilaga 1.  Missivbrev 

Kära vårdnadshavare 

Mitt namn är Lena Eriksson och studerar på lärarprogrammet vid Växjöuniversitet. Under 

våren -09 skriver jag mitt examensarbete i vilket jag ämnar undersöka elevers strategier kring 

val av gymnasieprogram. För att på bästa sätt utföra en sådan undersökning önskar jag ta del 

av elevers egna ord och tankar kring dessa frågor genom att utföra ett antal intervjuer. Att 

medverka i studien är frivilligt och alla deltagare kommer att vara anonyma. Inga namn eller 

identiteter kommer att framgå i resultatet eller något annat sammanhang.  

Då eleverna ej är myndiga krävs vårdnadshavares samtycke till deltagande. Det hade varit 

roligt om ditt barn vill och får delta i min studie.  

 

 

 

 

 

 

 

Mitt barn heter:……………………………………………och har tillåtelse att delta i studien. 

 

Vårdnadshavares underskrift……………………………………………………………………. 

 

Kontakta mig gärna vid frågor och/eller funderingar. 

Tele: 070-392 03 11  

Mail: lesfr05@student.vxu.se 

 

Med vänlig hälsning/Lena Eriksson  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervju PM 

Huvudfrågeställning: 

Berätta om hur du gick tillväga när du valde gymnasieskola och program.  

 

Ämnen att fylla ut med vid behov: 

Studiependling… 

Vänskapskrets… 

Fritidsintressen… 

Skola eller program… 

Efter gymnasiet… 

Under gymnasiet… 

Flytta till annan ort… 
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Bilaga 3. Karta över SL:s spårtrafik 

 

 

Pilarna visar lokaliseringen för ett antal skolor 
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Bilaga 4. Karta över Järfällas busslinjer 
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Bilaga 5. Urval ur SL:s tidtabell över spår- och busstrafik 
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Röda linjen 
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Gröna Linjen 
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Blå linjen 
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Buss 541 
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Buss 518 
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Buss 543 

Buss 542 
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Bilaga 6 Karta över Jönköpings länstrafik (spårtrafik) 
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Bilaga 7.  Linjekarta för ”kust till kust tågen” 
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Bilaga 8. Tidtabell över spårtrafiken mellan Jönköping – 

Värnamo – Växjö 
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