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Titel: Gymnasieelevers val till det estetiska programmet och dess inriktningar 

 

 

 

 
                                                                           Antal sidor: 54 

                       

Denna undersökning behandlar motiven, värderingarna och attityderna som ligger bakom 

några elevers val till det Estetiska programmet. Följande frågeställningar fungerar som 

utgångspunkt i undersökningen: 

 Varför blev det just det estetiska programmet, och den valda inriktningen? 

 Vilka motiv, värderingar och attityder ligger bakom valet till det estetiska 

programmet? 

Undersökningen består av kvalitativa intervjuer med sex fokusgrupper, där tre elever ingick i 

varje grupp. Dessvärre uteblev en elev i två av grupperna. Eleverna gick i årskurs tre vilket 

innebar att de hade gjort sitt val drygt två och ett halvt år tidigare, därmed blev det ett 

retrospektivt perspektiv för eleverna. 

   Undersökningen har utformats med utgångspunkt i bl.a. den franske sociologen Pierre 

Bourdieus teorier om kulturellt kapital. 

   Resultatet visar att ungdomars kulturella vanor och intressen inte är så starkt 

sammankopplade med inställning till utbildning som Bourdieu hävdar. För eleverna i studien 

tycks snarare det omgivande samhället och kompisar vara de faktorer som ligger till grund för 

deras val av utbildning och framtida yrke, och inte enbart föräldrarna. 

 

 Nyckelord: Gymnasieskolan, utbildningsval, social bakgrund 
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1. Inledning 

Ämnesval  
Idag finns det en mängd olika valsituationer för ungdomar. Samtidigt som många förfasar sig 

över alla olika val som måste göras ses det som självklart att kunna välja utifrån individuella 

behov, oavsett om det handlar om tjänster, t ex elmarknaden eller telemarknaden, varor eller 

gymnasieprogram. Utifrån ett samhällsperspektiv tycks de olika valen idag vara synonymt 

med frihet. Att valsituationer trots det kan vara förenat med ångest beror förmodligen framför 

allt på att man inte förrän efteråt oftast vet om det var rätt val eller inte.  

   Inom skola och utbildning talas det om att de eventuella problemen med hög valfrihet är att 

hantera informationsspridningen till elever och föräldrar på ett för alla informativt sätt (SOU 

1997:107). Mitt arbete handlar om det gymnasieval unga människor gör under sitt nionde år i 

grundskolan, och vad som ligger bakom det valet. Inför gymnasievalet förväntas unga 

människor hantera en mängd olika valmöjligheter där många av valen grundar sig på ett 

personligt intresse (Lund, 2006, s. 9). Valet till gymnasiet kan idag ses som social 

”vattendelare”, vilket innebär att ungdomar differentieras mot olika vägar till studier och 

yrken (Lund, 2006, s. 123).  

   Själv undervisar jag på en gymnasieskola där bl.a. det Estetiska programmet ingår i 

programutbudet och då med inriktningarna mode, inredning och stylist. De senaste läsårens 

söksiffror till mode och inredning har varit låga medan söktrycket till stylist däremot varit 

stort. Därmed blir det intressant att studera elevers val till det Estetiska programmet närmare. 

Studiens utgångspunkt är det Estetiska programmet inom den gamla gymnasieskola, dvs före 

GY11. Undersökningen baseras på elever som går sitt tredje år på utbildningen och hur bl.a. 

deras sociala bakgrund påverkat valhandlingen. 

  

Problemformulering 
Under det sista året i början av vårterminen i grundskolan gör eleverna sitt val till 

gymnasieskolan. Innan GY11 trädde i kraft valde eleverna mellan 17 olika nationella program 

(Skolverket, 2011) och en mängd lokala specialutformade program, på såväl kommunala som 

fristående skolor (Börjesson och Palme, 2000, s. 17-18). 

      Det Estetiska programmet är ett studieförberedande program vilket innebär att eleven får 

en grundläggande behörighet till högskola eller universitet. Samtidigt är det också kopplat till 

vissa yrkessektorer. Denna blandning mellan yrkes- och studieförberedande inriktning gör det 

estetiska ämnet till ett intressant område att studera närmare. Varför väljer elever det Estetiska 

programmet? Hur valen sker ser naturligtvis väldigt olika ut. Vissa elever väljer själva, medan 
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många väljer tillsammans med föräldrar eller andra personer som ses som värdefulla i 

sammanhanget. Enligt tidigare studier är det mycket som tyder på att studiebesök och praktik 

har stor betydelse för gymnasievalet. Därefter tycks information i form av tryckt material var 

mest betydelsefullt. Samtal med studie- och yrkesvägledare är således för flertalet elever inte 

lika avgörande (Skolverket, 2010). 

   Studier visar att en stor andel ungdomar tänker på framtida studier och yrkesliv. De 

ungdomar som läser på studieförberedande program tenderar däremot att tänka mer på 

framtida studier än de som går på de yrkesinriktade programmen, vilka framför allt tänker på 

framtida arbete (Skolverket, 2010). 

   Från 2008 och framåt har antalet arbetstillfällen i Sverige minskat. och de som framför allt 

har drabbats är unga personer mellan 18 och 24 år. (Ungdomsstyrelsen, 2010:9). 

Undersökningen har gjorts i en kommun där det finns en stor företagsanda, med flera stora 

företag som dominerar det lokala näringslivet. Kommunen saknar egen högskola, vilket kan 

vara en förklaring till att det inte finns någon direkt akademisk tradition på orten. 

   Det finns två gymnasieskolor i kommunen varav den ena är en friskola. På den kommunala 

gymnasieskolan går det ungefär 2000 elever medan friskolan har ca 170 elever. Båda skolorna 

har det Estetiska programmet men inriktningarna skiljer sig åt. På den kommunala skolan kan 

eleverna välja mellan inriktningarna Bild och formgivning, Dans, Musik och Teater medan 

friskolan erbjuder Mode, Inredning och Stylist. 

   Genom att ta del av siffrorna för förstahandssökande till det Estetiska programmet på båda 

gymnasieskolorna i den aktuella kommunen blev det möjligt att få en förståelse för elevernas 

egna önskemål om vad de vill. Störst andel sökande på den kommunala skolan hade 

inriktning musik, med 29 sökande och lägst andel sökande hade bild och formgivning samt 

teater med 3 sökande på respektive program. På friskolan hade stylist 29 sökande, mode 12 

och inredning 8, därmed hade stylist det största söktrycket. 

   Att välja ett visst program, med en viss inriktning och på en speciell skola betyder något för 

det allra flesta. Valet av skola innebär att man som elev ska tillbringa de närmaste tre åren 

tillsammans med vissa människor på en speciell plats, vilket därmed kan påverka deras 

identitetsskapande på flertalet sätt. För många elever finns det emellertid ett särskilt intresse 

för det estetiska området, medan det för andra kan vara en väg att nå ett visst yrke. Valet till 

gymnasiet är inte på något sätt avgörande för hur den enskilde individens framtid kommer att 

se ut, men bör trots det ses som viktigt för att förstå hur betydelsefullt valet kan vara för den 

enskilde. Därmed kan valet ses som ett uttryck för vad ungdomar kan tänkas vilja med livet.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka motiven, värderingarna och attityderna som 

ligger till grund för en grupp ungdomars val till det estetiska programmet, och dess olika 

inriktningar. Uppsatsens utgångspunkt är således elevernas egna berättelser som med hjälp av 

tidigare forskning och vetenskapliga teorier analyseras och tolkas för att söka ge kunskap och 

förståelse för hur deras val till gymnasiet går till. Därmed är valet till det estetiska 

programmet, och den valda inriktningen den handling som undersökningen har sin 

utgångspunkt i. Elevernas berättelser kommer att studeras i ett kultursociologiskt perspektiv, 

genom att utveckla kunskap kring hur elevernas sociala och kulturella bakgrunder samspelar 

med deras val av skola, program och inriktning. 

 Varför blev det just det estetiska programmet, och den valda inriktningen? 

 Vilka motiv, värderingar och attityder ligger bakom valet till det Estetiska 

programmet? 

 

Disposition 
Uppsatsen inleds med ämnesval, problemformulering och syfte samt frågeställningar. I nästa 

kapitel redovisas, för min studie, relevant forskning inom ämnesområdet. 

   Vidare redovisas olika teorier, dvs. teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för såväl 

empirin som analysdelen. 

   Därefter följer metodkapitlet med en förklaring över hur undersökningen gått till, samt en 

redovisning övar studiens validitet. 

   I kapitlet därefter redovisas det datainsamlade materialet följt av en analys av detsamma. 

Intervjuerna är indelade i olika teman där framför all de delar som gav mest information 

redogörs. Analysen är separerad från det empiriska materialet och det kommer därför sist i 

resultatavsnittet. 
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2. Tidigare forskning 

Inledning  
Ungdomars gymnasieval och framtidsplaner har studerats av flertalet forskare från olika 

vetenskapliga discipliner; t.ex. pedagogik och sociologi. Just ungdomsforskning tycks därmed 

ligga i skärningspunkten mellan en rad discipliner. Inom området finns såväl utbildnings- som 

arbetslivsforskning, som även är av intresse för uppsatsen eftersom de lyfter fram faktorer 

vilka i många fall tycks vara avgörande i valet av gymnasieprogram.  

   Olika myndigheter har skrivit ett antal forsknings- och kunskapsöversikter om 

ungdomsforskningen, t.ex. Fransson och Lindhs kunskapsöversikt som gavs ut av Skolverket 

(Skolverket, 2004) och Stafsengs rapport på uppdrag av Skolöverstyrelsen (Skolöverstyrelsen, 

1990). Gemensamt för dessa översikter är att de framhåller den stora bredd som finns i 

ungdomsforskningen. Samtidigt framkommer det i Franssons och Lindhs översikt att 

ungdomsforskningen inte primärt intresserar sig för problematiken kring studie- och 

yrkesvalet (Fransson och Lindh, 2004, s. 91). 

  

Ungdomskulturer som forskningsområde 
Konfirmationen fick länge under 1900-talet symbolisera skiljelinjen mellan ungdomsperioden 

och vuxenheten. Flertalet av ungdomarna vid den aktuella perioden slutade skolan för att 

börja arbeta. Skoltiden har från 50-talet och framåt successivt förlängts, vilket har inneburit 

att arbetsuppgifter som tidigare utfördes av ungdomar försvann. Det resulterade i att 

ungdomar blev intressanta för olika forskningsområden (Andersson, 2001, s. 10-11).   

      I boken Kulturanalys: ungdom, utbildning, modernitet (1994) diskuterar Thomas Ziehe 

hur olika ungdomsfenomen hänger nära samman med samhällets utvecklingstendenser. 

Utgångspunkten är subjektivitetens villkor och utveckling i det moderna samhället (s. 13). 

   I början av 1980-talet myntade Ziehe begreppet kulturellt friställd , dvs. en frigörelse från 

tidigare kulturella traditioner som lagar, regler och normer. Ett kulturellt friställt samhälle kan 

jämställas med ett samhälle där människor blir tvungna att hitta nya sätt att konkurrera på. Det 

kan ses som en baksida av frigörelsen, dvs. att spelrummet för valfriheten och frigörelsen från 

bakgrunden blivit för stort (s. 38). Trots detta är det ändå mycket som pekar på att ungas val 

är grundade i deras sociala bakgrund. 

     

Skolungdomar 
Ungdomar och deras situation har länge intresserat forskare från olika vetenskapliga 

discipliner. I samband med att skoltiden förlängdes under 1950-talet blev därmed ungdomarna 
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också mer intressanta för forskare från olika områden. Under den aktuella tiden genomfördes 

stora skolreformer där ungdomars begåvning, intressen, studie- och yrkesval m.m. studerades 

av ungdomsforskare från såväl pedagogiska som psykologiska institutioner. I och med att 

ungdomsgrupper kom att ses som en ekonomisk maktfaktor under 70-talet började även 

sociologer att intressera sig för ungdomsforskning. (Andersson, 2001, s. 11).  

   Boken, vilken nämndes tidigare, Ungdomarna, skolan och livet, Andersson, Bengt-Erik 

(red) (2001) är en studie, där flera författare ingår, om ungdomars livsprojekt och hur deras 

utveckling påverkas av såväl familj som skola.    

   Jonsson har i studien antagit ett sociologiskt perspektiv där hon diskuterar skolans vardag 

utifrån ungdomars, föräldrars och lärares erfarenheter. Vidare lyfter studien fram hur 

ungdomar själva ser på sin skolsituation och vad som är viktigt i deras liv, dvs. ’livsprojekt’ 

(Jonsson, 2001, s. 121). 

   Samhällsvillkoren är under ständig förändring vilket innebär att även kraven på ungdomar 

förändras kontinuerligt. Relationen mellan ”individers anspråk och ansvar inför samhället” 

och ”samhällets eller statens förändrade ansvar och krav” förklarar Jonsson med hjälp av 

begreppet ’det sociala kontraktet’. Begreppet ska ses som en för båda parter 

överenskommelse, dvs. där såväl skyldigheter som rättigheter ingår. (Jonsson, 2001, s. 122). 

   Genom en enkätfråga, där ungdomarna graderade 25 påståenden utifrån hur viktiga de 

tycker att var och en är i relation till det egna livet och framtiden, sökte Jonsson lyfta fram 

vilka olika riktningar ungdomars livsprojekt kan ha. Undersökningen omfattar tre livsprojekt: 

Socialt orienterade livsprojekt, dvs. bra familjeförhållanden och vikten av socialt 

engagemang, Traditionella livsprojekt, dvs. traditionella värden som bra inkomst, äktenskap 

och trivsamt hem, och Individualiserade livsprojekt, vilket syftar på självutveckling, 

utbildning m.m. 

   Studien visade att framför allt unga män på yrkesförberedande program, med föräldrar utan 

gymnasial utbildning, orienterade sig mot ”traditionella livsprojekt”. Inom det 

”individualiserade livsprojektet” riktar sig i större utsträckning unga kvinnor på 

högskoleförberedande program med föräldrar som har högre utbildning. Vidare visar studien 

att unga kvinnor i större utsträckning orienterar sig mot det sociala livsprojektet oavsett 

gymnasieprogram eller föräldrars utbildning. (Jonsson, 2001, s.136-138). 

    Rosén diskuterar också kring begreppet livsprojekt. Begreppet är vanligt inom 

”personlighets- och socialpsykologisk forskning” vilket är en psykologisk term för den 

problematik som kan uppstå under en viss tidpunkt i en människas liv och som på något sätt 

måste lösas. (Rosén, 2001, s187). 
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 Intressant att nämna i sammanhanget är att ungdom som begrepp kan ses som flytande, och 

som nära hänger samman med förändringarna i samhället. Hagström menar att villkoren idag 

för de ungdomar som vill ta steget in i vuxenlivet med familjebindning, bostad och arbete inte 

har samma förutsättningar som tidigare generationer. Ungdomstiden har idag blivit förlängd 

till, i det närmaste, trettioårsåldern (Hagström, s. 7).  

  

Sociala villkor för ungdomar 
Under 1990-talet förändrades strukturen i Sveriges näringsliv stort, vilket innebär att det 

skedde en minskning av vissa branscher under åren 1989 till 1993 (framför allt inom teknik 

och råvaruindustrin). Denna strukturella förändring påverkade ungdomars möjlighet till ett 

första arbete drastiskt, och medförde att antalet sysselsatta ungdomar mellan 16-24 år 

halverades mellan åren 1989 och 2003 (SOU 2006:31). 

I alla tider har det funnits en dröm om att alla människor ska ha samma möjligheter oavsett 

förutsättningar. Om detta kan man läsa i Social bakgrund, Utbildning, Livschanser. Åberg, 

Rune (red) (1992). Det ligger i samhällets intresse att skapa ett system för utbildning där alla 

unga människor garanteras en grundläggande och likvärdig utbildning, oavsett social 

bakgrund (Åberg, 1992, s. 15.). 

   Flertalet forskningsrapporter pekar på att allt fler ungdomar läser vidare på högskola och 

universitet. Trots ökningen förekommer det en social segregering som kan förklaras med att 

elever på studieförberedande program på gymnasiet i större utsträckning kommer från 

familjer i de högre sociala skikten (SOU 2006:31). Ungdomar som växer upp i studievana 

miljöer, där föräldrarna har egna erfarenheter och kunskaper om utbildningssystemet, får de 

rätta verktygen för att kunna göra strategiska val av utbildning (SOU 2006:31).  

   Pierre Bourdieu menar att kulturellt kapital hänger nära samman med kunskapen om en 

examinas värde, dvs. ju lägre kulturellt kapital desto sämre kunskaper om en utbildnings 

värde. Föräldrarna missbedömer sina barns livschanser genom att de tenderar att stödja 

utbildningsvägar där konkurrenskraften på arbetsmarknaden minskat (SOU 2006:31). 

   Beroende på bakgrund kan ungdomars sociala villkor se olika ut, och därmed kan de inte 

betraktas som en enhetlig grupp. Arbetsmarknaden försämrades för ungdomar under slutet av 

1900-talet vilket fick till följd att det blev svårt för ungdomar att få sin första anställning. I 

boken Varken ung eller vuxen, diskuterar Trondman och Bunar m.fl. hur ungdomar från 

arbetarklassen hanterade de försämrade livsvillkoren. De gjorde tretton fallstudier runt om i 

Sverige under slutet av 1990-talet, där ungdomar själva fick berätta om sina erfarenheter. Med 

Bourdieu som utgångspunkt relaterade de sedan dessa subjektiva berättelser till såväl 
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ekonomiska som sociala, kulturella och rumsliga villkor som dessa ungdomar formats kring 

(Trondman och Bunar (red), 2001).  

   Vidare menar dessa författare att det har skett en ökning av polariseringen i samhället 

mellan högutbildade, de med säkrare anställning, högre inkomst och större politisk makt i 

jämförelse med dem som inte har det (s. 544). 

   Författarna använder ett strukturellt perspektiv, och vidare använder de sig av Pierre 

Bourdieus begrepp habitus när de försöker sammankoppla samhällsförändringarna med de 

intervjuade ungdomarnas handlingsmönster och självförståelse. 

   I avhandlingen Utbildningsegregation och självsortering – om gymnasieval, genus och 

lokala praktiker kom Anna Sandell fram till att synen på utbildning och de egna 

möjligheterna hör nära samman med kön, klass, etnicitet och det lokala samhället. Sandell 

genomförde i sin studie intervjuer med studie- och yrkesvägledare och elever i årskurs 9, samt 

observationer för få fram de faktorer som låg bakom elevernas val till gymnasiet. I studien 

pekar mycket på ett hänsynstagande till flertalet faktorer och inte bara till familjens 

utbildningsbakgrund, kulturella kapital och habitus för förståelsen till utbildningsval och 

framtidsplaner (Sandell, 2007, s.178-180). 

   Ungdomarna ser såväl sina möjligheter som sina begränsningar ur ett könsindelat 

perspektiv, menar Sandell. Även områden som omgivande miljö, lokala praktiker påverkar 

dessa möjligheter. Andelen ungdomar som läser vidare på högskola/universitet i en kommun 

med en stark utbildningstradition är betydligt större än hos ungdomar som växt upp i en 

bruksort eller industrikommun, oberoende av föräldrars utbildning. En förklaring, menar 

Sandell, är individualiseringsprocessen, familjeutvidgningen och den kulturella friställningen, 

dvs. familje- och klasskollektivet är inte lika betydelsefullt som det var för 50 år sedan och 

senare (Sandell, 2007, s. 181). 

 

Forskning kring gymnasieval  
I diskussionen om gymnasieval har Stefan Lund skrivit en avhandling i pedagogik, Marknad 

och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och 

differentieringsprocesser, 2006, där han diskuterar de lokala villkoren och hur de formas 

utifrån decentraliserings- och valfrihetsreformer inom gymnasieskolan. Även elevers 

valhandlingar i relation till aspekter som tid och olika praktiker analyseras för att möjliggöra 

vidare undersökning av integrations- och differentieringsprocesser inom utbildningen. 

   Länge har det funnits en ambition att gymnasieutbildningen ska utformas så att elevernas 

gymnasieval görs med hänsyn till ”intresse och ambition”. En förändring av ”sociala 
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reproduktionsmönster” har trots det visat sig vara svåra att förändra. Fortfarande tenderar 

elever att göra traditionsinriktade val, vilket innebär att ekonomiska, sociala och kulturella 

resurser reproduceras från en generation till annan (Lund, 2006, s. 123). 

   Vidare menar Lund att t.ex. social bakgrund, kön och etnicitet än idag är faktorer som är 

avgörande i gymnasievalet (Lund, 2006, s. 123). 

   Avhandlingen visar att det är tydligt att eleverna är mycket målinriktade i sitt gymnasieval. 

Eleverna vet vad de vill och agerar därefter. Det är också av största vikt för ungdomarna att 

valet till program och utbildningstiden blir som planerad. Enligt undersökningen är det inte 

viktigt för eleverna vad andra personer anser om utbildningen utan valprocessen är relativt 

individuell. De viktigaste informationsvägarna visade sig vara gymnasieskolans 

presentationer, såväl muntliga som skriftliga. Det är därmed intressant att ta i beaktning att 

elever väljer program från ett eget förståelseperspektiv som på bästa sätt motsvarar egna 

ambitioner och framtidsplaner (Lund, 2006, s. 124-125). Här kan det skilja sig beroende på 

vilka elever man syftar på. Argumenten passar väl in på elever med medelklassbakgrund och 

som har lyckats bra i grundskolan. Elever som inte visat samma studieresultat i grundskolan 

och som dessutom kommer från arbetarklassen hamnar i större utsträckning i en underordnad 

institutionell integrations- och differentieringsprocess (Lund, 2008). 

   I valprocessen tar ungdomar ingen direkt hänsyn till andra aktörer än de inom skolan. I 

diskussionen om föräldrars påverkan är det två synliga aspekter. Den ena är att föräldrarna 

anser att det är viktigt att ungdomar väljer själv. Den andra pekar på att ungdomarna inte bryr 

sig om föräldrars åsikter. Kompisars argument och åsikter är heller inget ungdomarna tar 

hänsyn till. Således menar Stefan Lund att gymnasievalet är en individuell valhandling (Lund, 

2006, s. 125-126). 

   Valet av ett studieförberedande gymnasieprogram tycks innehålla två tendenser menar 

Lund. Först och främst finns det ett mål efter gymnasieutbildningen och sedan finns det även 

ett mål inom själva gymnasieprogrammet som fungerar som en transportsträcka vidare till 

högre studier. Elever inom t.ex. hotell- och restaurangprogrammet har inte i samma 

utsträckning för avsikt att studera vidare utan vill arbeta inom hotell och restaurang (Lund, 

2006, s. 126-127). 

   Andra aspekter som påverkar valprocessen är hur väl eleverna behärskar olika ämnen i 

grundskolan. Karaktärsämnen skiljer sig åt i de olika gymnasieprogrammen och blir därmed 

viktiga i valprocessen. I valet mellan t.ex. det naturvetenskapliga och det 

samhällsvetenskapliga programmet är det den egna ämneskompetensen som spelar en 

avgörande roll. Elever som väljer det samhällsvetenskapliga programmet tenderar att vara 
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intresserade av samhällsfrågor och politik och det är även vanligt att elever har högre betyg i 

So-ämnena. Lunds tolkning är således den att elevers valhandling grundar sig i synen på sig 

själv som ”lärande personer” (Lund, 2006, s. 128). 

   Flertalet ungdomar tycks även göra sina val utifrån intresse och betyg. ”Den absolut 

viktigaste relationen tycks dock den samlade erfarenheten av att lyckas väl i skolan vara” 

(Lund, 2006, s. 128). 

   Även skolämnenas betydelse kommer till uttryck på olika sätt. Oavsett höga betyg från 

grundskolan väljer vissa elever ett yrkesförberedande program. En aspekt kan då vara 

”arbetarklassideal”. Motivet kan vara att inom kort tid få arbete och tjäna pengar. Även om 

eleven vet att det finns goda chanser att klara högre studier kan det handla om att ta ”en paus” 

från skolan och studierna, t.ex. vid skoltrötthet (Lund, 2006, s. 129). 

   Ungdomars val av gymnasieprogram påverkas av olika faktorer som t.ex. föräldrars 

utbildning och yrke. Ungdomar lever också i ett sammanhang där de möter olika aktörer som 

också kan påverka valhandlingen (Lund, 2006, s. 131). Både det sociala livet och familjen 

påverkar valprocessen för elever menar Lund. Eftersom ungdomar lever under olika 

livsvillkor och skilda sociala kontaktnät ser också deras valhandlingar olika ut. Det går att 

urskilja två ”huvudtendenser”. Dels följer ungdomarna föräldrarnas önskningar och 

ambitioner, och dels vägleder familjen ungdomarnas valprocesser i den riktning som anses 

mest lämplig om ungdomarna har för avsikt att söka ett program som inte följer 

familjetraditionerna när det gäller utbildning (Lund, 2006, s. 132). 

   Donald Broady och Mikael Börjesson har studerat den svenska gymnasieskolan som de 

presenterade i en artikel (Vetenskapsrådet, 2002). Ur ett sociologiskt perspektiv ger Broady 

och Börjesson en beskrivning av en gymnasieskolas någorlunda stabila mönster. 

 

                     /…/prov på det slags utbildningssociologisk forskning där man ritar kartor över fördelningen av de  

                      tillgångar som eleverna har i bagaget: kulturellt kapital från föräldrahemmet, egna  

                      skolframgångar och annat (Broady och Börjesson, 2008).
1
 

 

Mikael Palmes utbildningssociologiska studie Det kulturella kapitalet bygger på fem 

empiriska studier, där han studerat sociala och kulturella hierarkier med utgångspunkt i 

gymnasieskolor i Stockholm (1988-2008). Studien bygger på elevers olika sociala bakgrund 

och utbildningsval. Frånsett de statushierarkier som finns visar sig även en skiljelinje mellan 

”kulturellt bemedlade och ekonomiskt bemedlade sociala grupper:” Livsstilar och värden ser 

                                                           
1
 Kursivering i originalet.   
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olika ut i dessa grupper samt att barnens utbildningsväger skiljer sig åt. Enligt Palmes studie 

pekar mycket på att ”könen möts” i de studieförberedande programmen med högre social 

rekrytering medan de ”skiljs åt” på de yrkesförberedande programmen där rekryteringen är 

lägre (Palme, 1988-2008).  

   Olika myndigheter har även gjort ett flertal forsknings- och kunskapsöversikter, t ex 

Vägvalet, en undersökning om ungdomarnas val till gymnasiet, som gavs ut av Svenskt 

Näringsliv 2004 och Attityder till skolan, en kunskapsöversikt om elevernas och lärarnas 

attityder till skolan, från Skolverket som publicerades 2006.  

 

Sammanfattning 
Bourdieu menar att det kulturella kapitalet kan ses som kunskap och värderingar, vilka är nära 

sammankopplade med utbildning, och då även utbildningsnivå. Detta är en viktig aspekt i 

uppsatsen eftersom ungdomarna som ingår i min undersökning bor i en kommun som saknar 

en akademisk tradition. 

   Jonsson lyfter bl.a. fram tre olika riktningar som ungdomars livsprojekt kan ha. Med hjälp 

av dessa, socialt orienterat livsprojekt, traditionellt orienterat livsprojekt och det individuella 

livsprojektet, är det möjligt att ringa in ungdomars inställning till den egna framtiden. Genom 

att jag placerar deras eventuella planer och tankar om framtiden i ett sammanhang tror jag det 

är möjligt att nå förståelsen till vad som kan ligga bakom ungdomars val till gymnasiet.  

      I nästa avsnitt följer en redogörelse av teoretiska referensramen för undersökningen. 

Denna, tillsammans med den redovisade forskningen, kommer att användas för att besvara 

uppsatsens frågeställningar. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Inledning  
Uppsatsen har sin utgångspunkt i flertalet teoretiska perspektiv. Avsikten är att analysera det 

empiriska materialet och därmed få en större kunskap om ämnet. För att få en någorlunda 

heltäckande bild är det viktigt att analysera utifrån flera teoretiska perspektiv. 

   Den individuella valfriheten är idag mycket omfattande. Människor ställs regelbundet inför 

situationer där val av olika slag måste genomföras, som t.ex. inom tele- och elmarknaden.  

   För ungdomar idag är valfriheten mer självklar än för tidigare generationer, och genom att 

det finns hjälp att få från t.ex. ”upplysta” experter som studie- och yrkesvägledare är de också 

bättre ”rustade” att genomföra val som t.ex. gymnasievalet (Lund, 2006, s. 10-11). 

   Följande avsnitt tar inledningsvis upp ett mer strukturellt perspektiv med hjälp av Bourdieus 

kapitalbegrepp. 

   Därefter beskrivs ett mer interaktionistiskt perspektiv, vilket innebär att skapandet av 

självbild sker genom interaktion mellan individ och omgivning som påverkas av olika 

faktorer, t.ex. egna värderingar, förutsättningar och erfarenheter (Ahlgren, 1999, s. 89-90). 

 

Samhällsstrukturen och Bourdieus kapitalbegrepp 
Vid analys av elevers val till gymnasiet tycks studiet av samhällsstrukturer vara en viktig 

aspekt. Människors olika handlande styrs i mångt och mycket av omständigheter, vilket 

därmed betyder att förhållandet mellan individ och samhällsstruktur även tycks påverka 

gymnasievalet (Lund, 2006, s. 24).  

   Syftet med att studera relationen mellan individ och samhällsstruktur är således att söka 

lyfta fram hur detta förhållande inverkat på elevernas gymnasieval inom ramen för min studie. 

Flertalet forskare inom utbildningsområdet har länge intresserat sig för hur man ska få elever 

att utgå från egna intressen och ambitioner i sina gymnasieval. Främsta anledning har varit 

och är att söka, vilket nämndes tidigare, förändra ”sociala reproduktionsmönster”, vilket har 

visat sig vara mycket svårt. Undersökningar, bl.a. Broady & Börjesson, 2002, visar att 

ungdomar tenderar att göra ”traditionsinriktade valhandlingar”, och faktorer som elevers 

sociala bakgrund, kön och etnicitet är i mångt och mycket avgörande för gymnasievalet. (s. 

123). 

   Inom struktureringsteorin menar man att olika sociala institutioner är grundläggande för 

samhällets uppbyggnad över tid och rum. Vidare betonas att dessa sociala institutioner inte är 

möjliga utan mänsklig inblandning. Det finns studier som har tagit hänsyn till detta, bl.a. i 

skolmiljö, vilket gör det intressant för min uppsats (Johansson, 2009, s. 69).  



16 
 

Vidare menar Johansson att vardagshandlingar av rutinkaraktär är viktiga att beakta i 

struktureringsteorin. För att kunna hantera vardagen är det viktigt med en grundtrygghet där 

världen känns begripbar, pålitlig och förutsägbar. De strukturer som omger ett samhälle 

bygger på regler och resurser (Johansson, 2009, s. 70). 

   En av Bourdieus teorier är fältbegreppet, vilket han definierar som en specifik social värld 

eller specifikt socialt rum. För att bli en del av detta sociala rum krävs en form av 

inträdesbiljett i form av kunskap om fältets spelregler. Den som inte behärskar spelreglerna 

får inte vara med i spelet. Genom att deltagarna spelar efter givna regler legitimeras därmed 

själva spelet. Konkret betyder detta att en framgångsrik elev strävar efter bra betyg är 

alienerad med utbildningssystemet. En elev som inte presterar efter skolans förväntningar 

visar däremot motstånd mot systemet (Broady, 1985, s. 60). I denna kontext skulle fält kunna 

motsvara gymnasieskolan där eleverna fungerar som spelare med sikte på vinst, god 

utbildning och bra karriär, inte enbart ska tillägna sig kunskaper och bra betyg utan dessutom 

förstå de sociala koder som den dominerande gruppen definierat och agera därefter. I ett 

sammanhang som detta kan dessa sociala koder definieras som kulturellt kapital. 

   Bourdieu menar att en persons kulturella erfarenheter och uppfattningar, kulturellt kapital, 

och sociala kontakter, dvs. socialt kapital, kan användas som medel för att upprätthålla sin 

position i samhället, och inte enbart ekonomiska tillgångar, dvs. ekonomiskt kapital. Det 

ekonomiska kapitalet visar sig inte enbart genom ekonomiska tillgångar utan även genom hur 

privatekonomin hanteras, tolkningen av det ekonomiska språket och närheten till personer 

som finns inom maktfältet för ekonomin.  

   Det kulturella kapitalet tycks syfta på en snävare betydelse. I Sverige benämns det ofta som 

”finkultur” eller att någon är ”kultiverad”.  Att vara beläst och bildad inom t.ex. teater, konst 

och litteratur innebär att man innehar ett högt kulturellt kapital (Broady, 1983, s. 4-6). 

Kulturellt kapital har ett visst värde i relation till ett visst fält och kan därmed inte ses som ett 

personligt kapital utan innehållet måste stämma överens med de idéer som dominerar det 

specifika fältet. Det innebär att det inte räcker att ha kunskaper om konst generellt utan det 

måste vara kunskaper om en specifik konstart som delas med andra personer ((Broady, 1985, 

s. 50). 

   Det är framför allt det kulturella kapitalet som påverkar människors olika val och 

handlingar. Sättet en människa ser på sig själv och sin omvärld, definierar sig själv och sin 

plats i det sociala rummet kan sammanfattas med habitus. Ett särskilt habitus ger outtalad 

kunskap och färdighet att navigera sig fram i tillvaron, menar Bourdieu. T.ex. skolan 

premierar ett bra habitus, men även myndigheter och olika institutioner och sociala 
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sammanhang. Detta habitus genererar olika koder för hur man bör uppträda, tilltala andra, 

välja osv. Det kan enkelt sammanfattas med hur man ska handla, tala och tänka i den 

gemensamma sociala världen (Broady, 1983, s. 8). Habitus är den erfarenhetssamling som 

grundar sig i ett förkroppsligande av individens samlade kapital. En individs habitus är 

införlivat i kroppen och genom det tror människor att de gör självständiga val när det 

egentligen handlar om att man gör som man lärt sig. Ett habitus reflekterar i vilken mån en 

person lyckats med att göra den eftersträvande kulturen till en del av personligheten (Broady, 

1983, s. 66). Att försöka förstå en elevs habitus innebär att få kunskap om elevens 

föreställning och sig själv, sina studier, uppfattningen om framtiden, förhållandet till språket 

och kulturen (Broady, 1985, s. 68). 

   Signifikant för en person med högt kulturellt kapital, och därmed ett högt habitus, är 

förmågan till distansering till omvärlden och den egna positionen med hjälp av språket. Att 

kunna skapa distans till omvärlden, förmågan att verbalisera och abstrahera är en av 

förutsättningarna för förändring av habitus (Broady, 1985, s. 54). 

    

 

Identitet och självbild som begrepp 
Begreppet identitet har sitt ursprung i det latinska ordet idem, som kan översättas med 

densamma/detsamma. Identitetsbegreppets betydelse tycks enkelt uttryckt vara den rimliga 

och stabila bilden av oss som levande aktiva subjekt. I vidare mening kan identitet ses som 

något som uppstår i mötet mellan individen och omvärlden (NE, 1997). 

   Identitetsbegreppet är intressant för flertalet discipliner vilket därmed också gör det svårt att 

finna en för alla gällande förklaring. Begreppet tycks ha en ”flyktighet” och bör därför tolkas i 

den aktuella kontexten. Vidare finns det forskare som menar att begreppet identitet innefattar 

en ”djup kunskap” om innebörden av att vara människa. I vissa fall byts identitetsbegreppet ut 

mot t.ex. personlighet och självuppfattning, vilket komplicerar användningen av begreppet. 

Det innebär att identiteter fortlöpande förändras och påverkas av det ständiga växelspel som 

finns mellan individen och samhället. (Johansson, 2009, s. 73). 

   En viktig del i självbilden är det som kallas för identitet, dvs. en mix av de roller som ingår i 

den personliga gestaltningen. Det väsentliga i människans identitet är upplevelsen av att vara 

densamma person oavsett plats man befinner sig på eller vilken ålder man är i. (Wellros, 

1998, s. 82).  
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Identiteten och de olika roller en person kan ha är nära sammanhängande med den egna 

självbild och den bild personen sänder av sig själv till omgivningen. Identitetsskapandet sker 

därmed i ett nära samspel med människor i den närmaste omgivningen. (Wellros, 1998, s. 83). 

   Dessa teorier visar tydligt att de elever som ingår i studien under gymnasietiden tycks skapa 

en stor del av sin identitet genom interaktioner och samspel med andra.  

   Mycket tyder på att ungdomars självbild och hur de ser på egna förutsättningar är avgörande 

för hur målen för yrkes- och studiekarriären kommer att se ut. Förutom rena ämneskunskaper 

lär skolan även elever att se sina egna förutsättningar och vad som är viktig kunskap, dvs. 

”informell värdering av kunskaper”, som bl.a. bestäms av samhället men också av föräldrar 

och lärare. Hur en person uppfattas av omgivningen och hur personen ser på sina egna 

kunskaper kan innebära en subjektiv begränsning av de fria valen. (Ahlgren, 1999, s. 89-90). 

Flera forskarrapporter pekar på att förutom social bakgrund tycks även faktorer som kön, 

etnicitet och eventuellt stöd ha betydelse för elevers identitetsskapande, därmed tycks gamla 

mönster leva kvar i gymnasieskolan (Johansson, 2009, s. 64). Det finns forskning som tyder 

på elevers sociala bakgrund snarare förstärks i skolan än verkar som möjlighet till en 

förflyttning över sociala gränser (Johansson, 2009, s. 35). 

  

Livsprojekt 
I uppsatsen ingår det frågeställningar om elevernas värderingar och tankar om ett framtida 

yrke, men också om framtida planer. Britta Jonsson, som är sociolog, har genomfört en studie 

om unga människors livsprojekt där hon frågade ungdomar om hur de tänker om den egna 

framtiden, vilket sattes i relation till den klassiska teorin det sociala kontraktet. Villkoren i ett 

samhälle genomgår ständiga förändringar vilket innebär att nya krav ställs på unga 

människor. Det sociala kontraktet kan ses som en ”ömsesidig överenskommelse” av ansvar 

och anspråk mellan individer och samhällets ansvar och krav, som förändras när 

förutsättningar ändras, på medborgare. För individen fungerar detta som en del i 

socialiseringsprocessen, dvs. den process i vilken individen lär sig vad som krävs för att 

betraktas lyckad medborgare i samhället (Andersson m.fl., 2001, s. 122-123). 

   Lalander och Johansson menar att karaktärer hos samtida ungdomsgrupper kan skilja sig 

stort men trots detta påverkas de av det vi kallar individualiseringsprocessen. De postmoderna 

grupperna är ”löst formerade.” Rörligheten och flexibiliteten är stor hos individerna och de 

ses som ironiska i sökandet efter identitet. Flertalet unga människor påverkas inte enbart av 

det mediala trycket och de alternativa livsstilarna. Identitetsskapandet i ungdomsgrupper sker 
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således under påverkan av både media, tidigare gruppers agerande och visdomsord (Lalander 

och Johansson, 2009, s. 136). 

   Lund hänvisar i studie vikten av att studera elevers språkhandlingar och sätta dem i relation 

till den kontext där de uppstår. 

                                                                                 

                De sociala diskursiva aspekterna av praktik utgör en helhet och studeras relationellt. I vid  

                    vid betydelse kan därför också diskurser sägas konstituera ungdomars valhandlingar och  

                    samtidigt ge besluten mening (Lund, 2006, s. 29). 

    

I sin avhandling pekar Lund på att gymnasieskolan blivit alltmer diversifierad och vad det 

innebär för ungdomar som står inför val av gymnasieprogram. Idag är ungdomar generellt 

mer insatta i vad den individuella valfriheten innebär än vad tidigare generationer var, vilket 

har sin förklaring i att val av olika slag är en självklarhet i unga människors liv. 

 

                  Ungdomar har vant sig vid att välja och är därför också villiga att diskutera med andra och  

                  reflektera över sina olika möjligheter. Språk, kommunikation och interaktion blir ett sätt  

                  för ungdomar att hantera de skilda valprocesser som de kontinuerligt ställs inför  

                  (Lund, 2006, s. 10).  

 

Den ökade valfriheten gynnar de elever som fattar strategiska beslut för framtiden, dvs. det 

finns en målsättning med val av utbildning, menar Lund. 

   För flertalet unga människor idag är den krassa verkligheten att det inte är en självklarhet att 

längre utbildningar leder till välavlönade statusjobb, som det gjorde för tidigare generationer. 

Andersson menar (2001) menar många ungdomar upplever att utbildning är bortkastad tid 

eftersom det inte garanterar en bra framtid. 

 

 

Sammanfattning 
I föregående avsnitt presenterades de teoretiska utgångspunkter som ses som relevanta för 

analysen. Inledningsvis togs perspektiv som kan härledas till Bourdieu och som grundar sig i  

kapitalbegreppet upp.  

   Därefter görs en kortfattad allmän redogörelse för begreppet identitet och intresset för det 

inom flertalet forskningsområden. Identitet ingår som en viktig del i självbilden och kan 

därmed ses som en mix av den personliga gestaltningen. Det viktigaste i identiteten är känslan 

av att vara densamma oavsett plats och ålder. 
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Ungdomars självbild tycks vara avgörande för hur målen för yrkeskarriären kommer att 

utvecklas. Faktorer som kön, etnicitet och eventuellt stöd tycks ha betydelse för elevers 

identitetskapande. 

   Nästa teoretiska utgångspunkt som kommer att användas i undersökningen är 

respondenternas värderingar och attityder och hur det eventuellt har påverkat gymnasievalet. 

Tanken med det är att relatera resultat från intervjuerna med de olika begrepp som tas upp i 

avsnittet om tidigare forskning som t.ex. det sociala kontraktet, kulturell friställning, de 

livsprojekt som framträdde i Jonssons studie, dvs. det sociala-, traditionella- och 

individualiserade livsprojektet. 

   Dessa begrepp redogör för hur aktörer i förhållande till varandra positionerar sig genom sitt 

kapital. Habitus, som till viss del även kan ses som ett kapital, är det dispositionssystem en 

person bär med sig och som är avgörande för hur personen förhåller sig till och betraktar sin 

omvärld. Habitus formas utifrån kulturell bakgrund, klass och kön och är avgörande för hur 

personen tänker och agerar i ett visst sammanhang. 

   Dessa perspektiv kommer mer eller mindre vara utgångspunkten i frågeställningarna och 

kommer därför att återkomma i analysdelen. Avsikten är att kunna använda teorierna i så stor 

utsträckning som möjlig, men inser samtidigt att det kan ligga en utmaning i det, vilket kan 

innebära att det blir svårt att använda varje teori optimalt. Förhoppningsvis kommer 

användandet av flera teoretiska utgångspunkter generera en analys med flera perspektiv.  

   Nästa kapitel är en redogörelse för de metodvalen för undersökningen samt därefter kommer 

en redovisning av hur urvalet av intervjupersonerna gick till följt av en redogörelse av 

intervjuguiden. Efter det kommer en redovisning av hur själva genomförandet av studien har 

gått till. Vidare diskuteras de etiska övervägningarna som gjorts i uppsatsen, följt av validitet 

och reliabilitet.   
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4. Metod  

Inledning   
Insamlandet av information brukar delas in i två huvudgrupper; kvantitativa eller kvalitativa 

metoder. Valet av kvalitativ metod har sin grund i en önskan om att få ett större djup i 

intervjuerna.  

   Enligt Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2008, bygger samhällsvetenskapliga 

studier på forskning där forskaren tar sin utgångspunkt i ord och inte på kvantifiering i form 

av insamlad data. Den kvalitativa forskningsstrategin är ”induktiv, tolkande och 

konstruktivistisk till sin art”. Induktivt perspektiv syftar på förhållandet mellan teori och 

praktik, dvs. teorin blir möjlig genom de praktiska forskningsresultaten. Bryman beskriver 

fem intresseområden för kvalitativ forskning: ”världen som undersökningspersonerna 

upplever den, beskrivning och kontext, process, flexibilitet, strukturlöshet samt begrepp och 

teori som resultatet av forskningsprocessen.” Därmed uppfattas det inte som känsligt för 

eleverna utan det är förmodligen något eleverna har diskuterat med flera i olika sammanhang. 

   Innan intervjuerna med eleverna informerades de även muntligt om frågeställningarnas 

karaktär, och inom vilket område frågorna handlar om. De informerades även om att det var 

frivilligt att delta och att deras namn inte skulle bli synliga i slutprodukten.  

 

Kvalitativa intervjuer  
Valet av kvalitativa intervjuer tycks ge större möjligheter till ett djup genom t.ex. följdfrågor, 

vilket är omöjligt i en intervju med enkätfrågor.  

   Valhandlingar av olika slag sker ständigt och är mer eller mindre genomtänkta. Beroende på 

syftet är handlingen i olika grad genomtänkt. Syftet kan vara att bevisa något, att få något 

bekräftat eller att nå något slags resultat. Dessa olika syften kan självklart tolkas på skilda 

sätt, och genom att låta den agerande komma till tals öppnas det upp ytterligare nya 

möjligheter till tolkning.  

   Valet till gymnasiet kan självklart inrymma mer än en förklaring, som planer inför högre 

studier eller yrkeslivet. Av olika anledningar kan vissa vägval ses som mer lämpliga än andra 

osv. Även förväntningar från omgivningen kan vara avgörande i vissa beslut som tas. Tanken 

är att få eleverna att berätta om deras val ur flera synvinklar och genom det uppnå en så ärlig 

bild som möjligt. I kvalitativa intervjuer är det eftersträvansvärt att låta den intervjuade ”röra 

sig i olika riktningar”. Det blir då möjligt att nå fram till kunskapen om vad den intervjuade 

anser vara relevant i sammanhanget. Därmed blir det möjligt för intervjuaren att lämna den i 



22 
 

förhand bestämda vägen och ställa nya följdfrågor (Bryman, 2011, s. 413). Jag kommer att ta 

med detta i intervjuerna och förhoppningsvis därmed få en bredd i intervjumaterialet. 

Ingen ungdom är den andra lik och därmed skiljer sig förklaringarna till gymnasievalet åt, 

t.ex. faktorer som bakgrund, värderingar osv. ser olika ut hos olika personer.  

   Ett synsätt för tolkning är den hermeneutiska, som från början användes för tolkning av 

teologiska texter. Det centrala är att forskaren i sin analys ska få fram en texts mening utifrån 

upphovsmannens perspektiv. En kvalitativ intervju kan därmed lämpa sig bra eftersom den är 

av hermeneutisk karaktär och därigenom känslig för den kontext den genomförts i, dvs. det 

man tolkar och i den kontext det genomförs. Här använder man sig som analytiker av en 

förförståelse genom att man är förtrogen med den aktuella kontexten, och ett visst perspektiv 

genom vilket tolkningen sker (Bryman, 2011, s. 507).  

   Avsikten är att använda egen förförståelse, dvs. egna kunskaper om ungdomar och den 

verklighet det befinner sig i. En förförståelse grundad på erfarenhet som lärare i 

gymnasieskolan samt egna barn som nyligen lämnat gymnasietiden bakom sig. 

   Även tidigare forskning som presenterats tidigare i uppsatsen kommer att användas. Vidare 

kommer även hänsyn tas till orten där intervjuerna genomförts eftersom det kan ha betydelse 

för hur unga människor agerar i en situation som val av gymnasieprogram. 

   I analysen kommer de teoretiska utgångspunkterna att vara viktiga. Dessa kommer då att 

sättas i relation till resultatdelen. 

 

Urval  
Ambitionen i uppsatsen är inte att söka nå ett generaliserbart

2
 resultat. Därmed blir inte heller 

urvalet av största vikt. Det som ska ses som viktigt i studien är att kunna förstå elevernas 

motiv bakom gymnasievalet. Eftersom jag undervisar på det Estetiska programmet blir det 

intressant att söka få reda på varför intagningssiffrorna skiljer sig mellan de olika 

inriktningarna. Genom att fråga om bakomliggande faktorer till valet av det Estetiska 

programmet blir det även möjligt att hitta förklaringar till skillnaderna. 

   Analysen får en retrospektiv karaktär eftersom elever i årskurs tre intervjuades. Detta är 

viktigt att ha med vid analysen av det empiriska materialet eftersom det har gått tre år sedan 

valet genomfördes. Anledning till tankar och handlingar kan försvinna ur minnet eller 

omkonstrueras, och det finns alltid risk för att vilja rättfärdiga tidigare handlingar. 

                                                           
2
 Ett av måtten på ”kvalitet, stränghet och mer generell forskningspotential som uppnås på grundval av vissa  

    Metodologiska och ämnesmässiga konventioner och principer” , se vidare Bryman, 2011, s. 352. 
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För att få en så stor bredd som möjligt fick sex fokusgrupper med tre elever i varje utgöra 

undersökningsmaterialet. Tanken var att få en bra balans mellan de tre olika inriktningarna, 

men eftersom elevantalet skiljer sig mycket åt inom dessa inriktningar var detta svårt att 

uppnå. Sammanlagt bestod fokusgrupperna av tre elever från inredning, fyra elever från mode 

och elva elever från stylist. 

   Bryman tar i sin bok upp olika ståndpunkter i fråga om validitet och reliabilitet, bl.a. 

nämner han tillförlitlighet som består av fyra delkriterier: Trovärdighet, Överförbarhet, 

Pålitlighet och En möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2008). Bryman menar 

kortfattat att den beskrivning av den sociala verkligheten som anses vara mest trovärdig är 

avgörande för acceptansen hos andra, och överförbarhet kan vara problematiskt eftersom 

kvalitativ forskning fokuserar på en särskild kontext. Pålitlighet syftar på vikten av ett 

”granskande synsätt”, och slutligen innebär det sista begreppet att som forskare ”agera i god 

tro”, eftersom det är en omöjlighet att nå fullständig objektivitet i forskning. Genom att ha 

med dessa ståndpunkter i analysen ökar förmodligen möjligheten att nå ett så bra resultat som 

möjligt. 

 

Fokusgrupperna 
I samtal med varandra skapar människor mening kring de företeelser som diskuteras. 

Argument möts och värderas i en process som tenderar att leda till en konsensus, dvs en 

gemensam konstruktion av olika betydelser (Bryman, 2006, s. 326-327). 

   De elever som ingår i fokusgrupperna gick i årskurs tre när intervjuerna genomfördes, vilket 

innebär att de hade gjort sitt val drygt två och ett halvt år tidigare. Därmed blir det ett 

retrospektivt perspektiv för eleverna, vilket innebär att det intervjupersonerna säger grundar 

sig på en tolkning de redan gjort. Händelser och tankar kan såväl glömmas bort som 

förvanskas och förstoras. Detta är svårt att undvika vid retrospektiva undersökningar och kan 

därför ses som ett generellt problem. Att ställa frågor om konkreta skeenden, dvs. om vad som 

hände ger bättre beskrivningar än frågor som handlar om åsikter (Trost, 1997, s. 78). 

   Valet av fokusgrupper har dels sin grund i att söka nå ett djup i intervjuerna, men också att 

det skulle kännas bekvämare för eleverna. Tanken var även att ge möjlighet till diskussioner 

där de jämförde valen med varandra.  

   I följande avsnitt redovisas intervjuerna i form av de teman som diskuterades i grupperna.  
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Intervjuguiden 
Undersökningen består av kvalitativa intervjuer, dels för att det tycks underlätta för att finna 

såväl uttalade som dolda motiv till elevers val men också för att få möjlighet att tolka attityder 

och hur det kan påverka gymnasievalet.  Intervjuerna genomförs med öppna frågor eftersom 

det lämnar utrymme för svar av olika karaktär. Fördelen med just öppna frågor är att 

respondenterna får möjlighet att formulera sig med egna ord. Nackdelen med slutna frågor är 

att respondenterna svarar med ord som forskaren formulerat (Bryman, 2008, s. 244). 

   Förmodligen finns det många avsikter bakom ett gymnasieval, såväl genomtänkta som 

ogenomtänkta. Ambitionen är, som nämnts tidigare, att en kvalitativ intervju ska ge möjlighet 

att kunna ge bakomliggande motiv till gymnasievalet genom att prata öppet och fritt. För 

vissa elever handlar det kanske om att åstadkomma något medan det för andra handlar om att 

söka bekräftelse. 

   Ambitionen är att inte styra diskussionerna allt för mycket under själva intervjutillfället. 

Intervjumaterialet kommer att spelas in för att därefter transkriberas. 

   Syftet är inte heller att ge något allmängiltigt resultat, vilket också är omöjligt med tanke på 

uppsatsens begränsade omfattning. Därmed har det inte lagts någon större vikt på urvalet. 

Meningen var snarare att få olika tankar och berättelser från eleverna. Det är också en 

förklaring till varför elever med olika inriktning på det estetiska programmet ingår i studien. 

   Samtliga elevers namn kommer att vara fingerade för att inte möjliggöra en identifiering. 

 

Genomförande  
Fokusgruppsmetoden är en metod där man samlar en grupp människor som ska diskutera ett 

givet ämne (Bryman, 2008, s. 447). I studien sammanfördes flera elevgrupper där de  

intervjuades  om ett antal frågeställningar. 

   Under intervjun styrdes inte diskussionerna allt för mycket utan fick istället fortlöpa. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide som stöd för att inte riskera att hamna utanför ämnet 

alltför ofta. Intervjuguiden innehöll ett antal förberedda frågor för att inte risker att glömma 

bort väsentliga frågeställningar. Intervjusituationen var så öppen som möjligt för att det skulle 

kännas bekvämt för eleverna, och därmed kanske få eleverna att öppna sig mer. Målet var att 

försöka få eleverna att berätta så fritt och personligt som möjligt om deras gymnasieval. 

   Samtliga intervjuer spelades in för att inte riskera att något väsentligt missades i det 

återgivna materialet. Fördelen med inspelat material är även att det är möjligt att få med t.ex. 

tonfall som annars lätt skulle glömmas bort. Dessutom är fördelen med bandat material att 

intervjuaren kan fokusera mer på respondenterna än vad som hade varit möjligt om 
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anteckningar var nödvändiga. Nackdelen med bandspelare är att vissa elever kan känna sig 

obekväma och därför ha svårt för att slappna av. Detta var inget jag upplevde under de 

aktuella intervjuerna. Efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet.  

   Intervjuerna genomfördes under skoltid i ett klassrum på den skola eleverna går, därigenom 

hoppades jag på att de skulle känna sig någorlunda trygga. I genomsnitt tog varje intervju ca 

60 min att genomföra. 

 

Etiska övervägande  
Med uppsatsens syfte som utgångspunkt har jag sökt att hålla mig till relevant och viktig 

information för undersökningen, men också vad som skulle kunna förväntas av 

informanterna. Frågeställningarna i intervjun är såväl av allmän som privat karaktär, därmed 

var det viktigt att beskriva uppsatsens syfte och upplägg för respondenterna. 

   Att diskutera gymnasievalet och de motiv och värderingar som ligger bakom, bör inte 

eleverna uppleva som känsligt. Detta är förmodligen ett ämne de diskuterat vid flertalet 

tillfällen och då i skilda sammanhang. Förmodligen är det även för de flesta det störst beslut 

de stått inför, och att det gjorts efter mycket överväganden.  

   Det kändes trots det viktigt att vara så försiktig som möjligt vid intervjuerna så att de inte 

skulle känna sig otrygga och obekväma i situationen, särskilt när de berättade om sig själva. 

   Det djup och den diskussion som var tänkt från början uteblev, kanske hade det varit möjligt 

om studien även hade innehållit individuella intervjuer. 

   Inför intervjuerna blev samtliga informerade om frågeställningarnas karaktär samt att de 

skulle förbli anonyma i uppsatsen. 

  

Validitet och reliabilitet 
Validitet tycks enligt definitionen inrymma en mätning av något slag. I en kvalitativ 

undersökning är inte mätning det väsentliga utan studien bör istället uppvisa trovärdighet och 

tillförlitlighet. Därmed blir varje del av betydelse för att slutligen kunna göra en 

helhetsbedömning (Bryman, 2008, s. 351-352). 

   För att söka öka validiteten för undersökningen har studien redovisats så noggrant som 

möjligt.  

   Insamlandet av empirin tycks också har stor betydelse för trovärdigheten. Genom att 

använda en intervjuguide blir det lättare att verkligen få med de teman man har för avsikt att 

ha med. Nackdelen kan vara att de intervjuade blir mer styrda än vad som var avsikten i sina 

svar. Detta kan förmodligen undvikas om respondenten får berätta fritt med egna ord. 
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Under intervjuerna söktes ett djup i diskussionerna om elevernas motiv inför valet till 

gymnasiet och därför försökte få dem att öppna sig mer. Det kan konstateras så här i efterhand 

att det inte riktigt föll ut så. Om det berodde på att de kände sig blyga inför varandra är svårt 

att veta, kanske hade det varit möjligt att nå ett större djup om de intervjuats enskilt också.  

   En annan förklaring kan vara att detta var min första intervju med elever, och att det därmed 

inte fanns rätt kunskaper om tillvägagångssättet för att försöka få eleverna att öppna sig mer.  

   Formuleringarna av frågeställningarna genomfördes med stor försiktighet för att nå så hög 

tillförlitlighet som möjligt i intervjuerna. Det viktiga var att frågorna inte blev ledande eller 

låsta för respondenterna utan av öppen karaktär. Genom att undvika användandet av ledande 

frågor, och i viss mån frågande påståenden, som uppföljningsfrågor var det möjligt att 

försäkrade tillförlitligheten, dvs. en försäkran om att tolkningen av svaret var der 

respondenten faktiskt hade svarat. 

   Validiteten kan ses som relativt hög eftersom utgångspunkten är de syften och 

frågeställningar som ingår i studien, och därigenom fått svar på det som var avsikten att 

undersöka. 

   Reliabiliteten kan däremot diskuteras eftersom resultaten av undersökningen förmodligen 

skulle sett annorlunda ut om andra elevgrupper intervjuats på en annan ort i Sverige. 

Resultatet kan därmed betraktas som giltigt för just den här elevgruppen och den här 

undersökningen. Därmed går det inte att dra några generella slutsatser om elevers motiv, 

värderingar och attityder i valet av det estetiska programmet.    
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5. Resultat 

Inledning 
I följande kapitel presenteras det empiriska materialet med utgångspunkt i valda teorier. För 

att underlätta för läsaren är texten uppdelat i de olika inriktningarna. Inom det estetiska 

programmet på den aktuella skolan finns det tre inriktningar: Inredning, Stylist och Mode. I 

följande avsnitt presenteras bakomliggande faktorer till val av program, synen på skola, 

fritidsintressen och synen på arbete och framtida studier. 

   Intervjuerna är genomförda med sex fokusgrupper med sammanlagt 16 elever från årskurs 

tre (3 från inredning, 4 från mode och 9 elever från stylist). Från början var sammanlagt 18 

elever tillfrågade, men av olika anledningar uteblev två stycken. Två av grupperna bestod av 

två elever istället för tre, vilket resulterade i ett något tunnare material än vad som var tänkt 

från början. Det som kan ses som positivt i sammanhanget är att i dessa grupper blev 

talutrymmet större. Vidare kommer ingen av eleverna att nämnas vid namn utan alla har fått 

ett fingerat namn i studien.  

   Till att börja med redovisas intervjuerna med eleverna från inredning och därefter mode och 

stylist. Intervjuerna presenteras inte i sin helhet utan det som är mest intressant och relevant 

av materialet. Dessa intervjuer är strukturerade enligt det valda teoretiska perspektivet 

redovisades tidigare i uppsatsen. I följande avsnitt redovisas diskussionerna i form av för 

studien aktuella teman. Inledningsvis ombads eleverna berätta varför de valde just det 

estetiska programmet och den aktuella inriktningen.  

     

Val av program – Inredning 
Intervjun började med att deltagarna berättade varför de valde just det estetiska programmet 

och inriktningen inredning. Svaren skilde sig åt en del, men gemensamt för två av dem var att 

deras mamma hade påverkat dem i valet av program. Att familjen har stor betydelse för dessa 

elevers valprocesser visar sig just i relationen mellan val av program och mamman.  

   Tinas första tanke var att välja som sin syster och gå en ledar- och idrottsutbildningen, men 

beslöt sig tillsist att välja utifrån egna aspirationer. Målet för henne är att bli mäklare och såg 

då programmet som en bra grund för vidare studier. 

   Styrkorna med programmet menade eleverna i gruppen var att de utvecklades som personer, 

bl. a. genom muntliga framställningar. 

 
              Tina – Min första tanke var att gå i syrrans fotspår, i Båstads ledar- och idrottsutbildning. 

                   Men så ville jag ta min egen väg. Sedan blev det en i klassen som gått samma skola hon sa  

                   att hon sökt stylist på denna skola. Vi gick på prova-på-dagen och då tyckte jag sådär, men  
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                   så tänkte jag om eftersom jag vill bli mäklare tyckte jag det var en bra grund inför det. 

 
              Anna- Styrkorna är att man utvecklas som person…man blir verkligen den man är, hjälper  

                   hitta sig själv. Lär sig att tala.    

                    

  

På frågan om utbildningen varit som de förväntat sig anser samtliga att den varit bättre än de 

trodde när de började utbildningen. Trots att de hade tittat på programstrukturen hade de en 

föreställning om att utbildningen inte skulle vara så ”bred” som den visade sig att vara. 

  

              Anna - Bättre…innan sa jag ingenting, men jag har förändrats jättemycket. 

     

                 Albert – Bättre…jag tror det har mycket med gemenskapen att göra. På min förra skola var  

                 det inte bra. 

 

 

Även på frågan vilka andra program de kunde tänka sig skilde sig svaren åt mellan eleverna. 

Albert hade Handels- och Byggprogrammet i tankarna, Tina funderade på frisör medan Anna 

bara kunde tänka sig det estetiska. Däremot var samtliga i fokusgruppen överens om att det 

Natur- och Samhällsvetenskapliga programmet inte var något alternativ. Starkaste argumentet 

var framför allt att programmen innehåller för mycket teori och då i synnerhet ämnen som 

matematik på natur. Enligt forskning styrs elevers valhandlingar av hur väl de lyckas i vissa 

ämnen i grundskolan. Detta kan ses som motsägelsefullt i sammanhanget eftersom dessa 

elever är relativt högpresterande och gick ut nian med höga betyg i kärnämnen som 

matematik, svenska och samhällskunskap. För Anna och Albert sammanfaller valet av det 

estetiska programmet med ett stort intresse för formgivning. 

  
              Anna - Tänkte inte just på det estetiska från början. Men så såg mamma denna  

                   utbildning…så jag gick på Prova-på-dagen och sedan sökte jag programmet. Så det är 

                   mamma jag ska tacka. Jag visste inget om skolan innan.                   
 

  

Valet av inriktning styrdes dels av intresse men också för att det sågs som en bra grund för att 

söka arbete efter gymnasietiden. Således tycks ungdomarna välja program och inriktning efter 

det som bäst uppfyller personliga syften och önskningar.  

  
              Anna - Jag hade först tänkt gå bild, men så tyckte mamma att jag skulle gå här. Mamma  

                  hade en kompis som hade en dotter som gick på skolan, på inredning. Mamma 

                  tyckte att jag skulle gå här eftersom det blir mer ett yrke efteråt, och så var det 

                  mycket bild och det tycker jag är roligt. 

 

   

På frågan vad eleverna pratade om angående valet till gymnasiet svarade samtliga att de 

diskuterade trivsel mycket. Även frågor som inriktning diskuterades flitigt.  
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              Anna - Tillslut valde jag mellan denna och stylist, men mamma sa att jag inte skulle bli  

                   något på stylist. Går jag den här kan jag lättare få något efteråt. Jag tänkte att 

                   mamma nog vet bäst.  

 
              Tina – Jag hade mina olika val. När jag diskuterade det men min familj, t.ex. frisör tänkte  

                  jag på hälsan efter några år. Jag tycker man ska må bra hela livet. 

 

  
Att familjen, och då framför allt mamman, hade en stor betydelse för dessa elevers 

valprocesser nämndes inledningsvis i avsnittet. Det har då handlat om att familjen/mamman 

lotsat elevens val i den riktning som bäst lämpat sig för fortsatta studier eller jobbmöjligheter 

direkt efter gymnasieutbildningen. Bara en i fokusgruppen har påverkats av någon av 

föräldrarnas yrke/utbildning. Anna ser sig som väldigt praktisk och tror själv att hon blivit 

påverkad av sin mammas yrke som dekoratör. Hon tycker själv att hon är väldigt kreativ och 

kan därför inte tänka sig att bara läsa teoretiska ämnen, trots att hon är en högpresterande 

elev. För henne är skapandet väldigt viktigt. Albert och Tina kunde inte tänka sig att välja 

samma yrke som någon i familjen, tvärtom var det väldigt bestämda med att de vill göra något 

helt annat.  

   Trots att både Anna och Albert har höga betyg med sig från grundskolan väljer de att läsa 

ett program med färre teoretiska ämnen. Det Estetiska programmet är visserligen 

högskoleförberedande men deras valhandling kan trots det ha sin förklaring i ett 

”arbetarklassideal”. Alberts mamma jobbar som personlig assistent och pappan är 

lastbilschaufför. Annas pappa är snickare, och jobbar framför allt med att renovera 

ladugårdar, och hennes mamma, som jag nämnde tidigare, jobbar som dekoratör. Tina 

beskrev sin pappas jobb som lite ”luddigt”. Han har haft fyra olika jobb det sista halvåret, 

men jobbar just nu med att hjälpa ungdomar att välja en utbildning som passar dem, dvs. en 

form av ”coachning”. Tinas mamma tyder munkars texter som hon dokumenterar och sedan 

publicerar på nätet, ett jobb hon blivit tvingad till enligt Tina. 

 

 Val av program - Stylist/Mode 
Precis som med inredningseleverna inleddes intervjun med frågan om varför det just blev det 

estetiska programmet, vilka program de hade i tankarna och vilka program de valde bland. 

Flertalet av ungdomarna motiverade programvalet med att de ville jobba mer praktiskt och 

inte så mycket teoretiskt. Flera av eleverna inom dessa inriktningar såg möjligheten att kunna 

utöva och även utvecklas inom sina karaktärsämnen som även är av intresse för dem på 

fritiden. 
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              Sandra - Från sexan till nian fick man skriva så mycket, så man var så trött på det. Tänkte  

                  man att man ville göra någonting med händerna. Vara kreativ och så. 

 

                  Sylvia - Jag valde det estetiska för att det inte är så mycket plugg som på  

                  samhällsprogrammet. Jag har kompisar som går där och dom pluggar hela, hela tiden 

                  vi har inte så himla mycket, vi har mycket praktiskt. Plus att jag tycker om hår och sånt 

                  sen jag var liten. 

 

                  Filippa – Ja, jag säger samma sak. Jag tycker om styling och fixa hår. Först tänkte jag  

                  välja frisör, men så hade jag lite problem med andningen så jag ville inte med tanke på  

                  färg och sånt. 

 
               Sanna – Jag kollade internet och så hittade jag om just stylist. Så åkte jag hit på öppet hus  

                   blev helt…  

                     

 

På frågan om utbildningen var som de förväntat sig blev det lite olika svar. Flertalet av 

ungdomarna trodde att utbildningen skulle vara annorlunda, men då snarare till det sämre. De 

syftade då på att de trodde att utbildningen inte skulle ha något djup, utan att de framför allt 

skulle sminka varandra. Trots att de hade sett programstrukturen förstod de inte innebörden av 

kurserna.  

   Det som särskilt lyftes fram var en show som eleverna framför varje läsår. Att jobba med 

showen ser de som väldigt lärorikt eftersom de dels är tvungna att samarbeta med andra, men 

också att de får stå på scenen vilket stärker självförtroendet, menar de. Stylisterna är ute 

mycket på olika uppdrag där dem får hjälpa till med sminkning av olika slag. Rozanna tyckte 

att det kunde bli för mycket av det ibland och tröttnade därför lätt. 

 
              Rozanna - Nej, inte som jag trodde. Både bättre och sämre. Det är bredare än jag trodde,  

                 även sociala saker som man får göra. Ibland blir det för socialt, ibland orkar man inte  

                 träffa människor. 

  

                 Emelie - Jag tycker nog det har varit bättre än förväntat, eller jag hade nog inga  

                 förväntningar alls. Som människa har jag vuxit jättemycket sedan jag började här, nåt  

                 enormt. Negativt är nog att det kan vara ganska slappt, ibland är det ingen struktur. 

 

                 Helen – Jag förväntade mig inte någonting. Jag var mest öppen för att det skulle vara  

                 nåt nytt. 

 

 

På frågan vilka program de hade i tankarna skiljde sig svaren åt en hel del. Några av dem hade 

handelsprogrammet i tankarna medan andra funderade på hantverksprogrammet eller andra 

inriktningar inom det estetiska programmet. 

  
              Sandra - Nej, jag hade handel av någon konstig anledning. 

  

                 Elin - Nej, jag tänkte estetiskt. Det var bara det. Bara såna. 

 
              Isabell - Jag hade tagit frisör. 
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                 Emelie - Estet musik och estet bild. Tredje valet var hotell och restaurang. 

 

 

Frågan om vilket program de inte skulle kunna tänka sig att välja var de överens om att 

framför allt naturprogrammet var uteslutet men även samhällsprogrammet för flera av dem. 

Motivationen var att det är alldeles för många teoretiska ämnen och att det krävde att man 

läser hela tiden. Även i den här gruppen hade eleverna relativt höga grundskolebetyg. 

 
              Regina – Natur. 

  

                 Filippa - För mig var det naturprogrammet. 

 

  

Varför det blev stylist och mode motiverade eleverna lite olika. För Elin var det inte ett 

strategiskt val utan en ren tillfällighet. Elins syster hade gått på skolan tidigare vilket innebar 

att Elins och hennes familj kände till skolan sedan tidigare. 

 
              Elin - Lite av en slump. Jag kom in på mitt förstaval men tackade nej, estet musik. Tackar  

                 Man nej till sitt förstaval hade man inget program, så mamma ringde denna skola och  

                 Kollade och så fanns det i mode så det var som en slump. 

 

  

För vissa elever var det ett starkt intresse för människor medan det för andra var mode och 

smink som var avgörande i valet. 

 
                  Rozanna - Mest att det är roligt att arbeta med människor…både praktiskt och 

                   teoretiskt. 

 

                  Regina - Allt som vi gör har man alltid varit intresserad av. Tyckte det skulle 

                   passa att göra något som man tycker är så himla kul. 

 

                  Sylvia - Det är för att jag tycker så mycket om kläder och sånt. Är jag i butiker kollar jag  

                  på kläder och sånt. Parfymer tycker jag också mycket om, tjejgrejer så. 

 

 

Eleverna ombads därefter att berätta vad de pratade om angående valet till gymnasieskolan. 

Elin mindes det som att det var ett avgörande val för hela framtiden. För Isabell och Regina 

var det viktigt att gymnasietiden skulle vara rolig, att de skulle få göra något de var 

intresserade av. Några hade pratat med studie- och yrkesvägledaren och tyckte inte att de var 

lyhörda för alternativ till den kommunala skolan i kommunen. Flera av eleverna hade 

diskuterat med skolkamrater och att de då hade argumenterat för möjligheten att välja efter 

intressen. 

 
              Elin - Först och främst kändes det som ett jätteviktigt val…för hela livet. Men så var  

                  det ju inte.  
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                  Isabell - Jag var så trött på att skriva så jag ville jobba med något kul. 

 

                  Regina - Jag blev nyfiken när jag fick höra att den här utbildningen fanns. Det var på en  

                  fritidsgård. Hon som jobbade där tipsade mig om skolan. Jag ville göra något jag tyckte 

                  var kul.  

                           

                  Nellie - Vi pratade om nåt jättelöjligt. Om man skulle kunna ha mjukisbyxor på denna  

                  skola, men sen kom vi på att vem går med mjukisbyxor på gymnasiet. 

 

                  Regina - Syo:n var verkligen inne på att man skulle gå nåt pluggprogram. I början var jag  

                  helt säker på att jag skulle gå musik. 

 

                  Nellie - Ja, dom är verkligen skittråkiga. Min syo var anti denna skola. 

 

                  Helen -Det viktigaste för mig var att det var intressant att jag trivdes och att det var bra  

                  lärare. 

                           

                  Filippa - Så var det för mig med, att det skulle vara intressant och så miljön och lärarna  

               och allting. Att jag skulle brinna för det. 

 

 

På frågan om de blev påverkade av någon inför gymnasievalet, t. ex. SYV, föräldrar, syskon, 

lärare osv. svarade eleverna lite olika.  

   Ingen av dessa elever tycker att de har påverkats av föräldrarna i någon större utsträckning. 

Däremot ansåg några att deras syskon påverkat dem. Rozannas föräldrar blev väldigt besvikna 

när hon inte valde samma program som brodern. Föräldrarna motiverade sitt resonemang med 

att det hade gått bra för brodern, som numera jobbar på ett IT-företag, och att det även skulle 

göra det för henne om hon valde medieprogrammet. Trycket från föräldrarna var stort men 

Rozanna valde ändå att gå emot dem och lyssnade istället på sin äldre bror, som tyckte att hon 

skull välja det hon var intresserad av. Rozanna är uppväxt i Sverige men föräldrarna har 

invandrat från Sydamerika för att, som Rozanna sa, ge familjen ett bra liv Sverige. Mamman 

har precis fått ett jobb som städerska efter åtta år som arbetslös och pappan jobbar på ett 

mindre företag som sysslar med hygienprodukter. Rozannas pappa har gått i gymnasiet medan 

mamman har gått kurser inom frisöryrket.  

    
              Elin - Ja, min syster i så fall, hon gick ju på den här skolan. Men det var ingen som  

                 påverkade att jag måste gå någonting. 

  

                 Sandra - Jag blev inte påverkad av någon. Syv tyckte inte jag skulle välja den här skolan 

                 så då gjorde jag det. 

 

                 Rozanna - Jag gjorde mina föräldrar besvikna när jag slutade på medieprogrammet. De gav  

                 all kraft för att jag skulle gå i min brors fotspår, han gick media. Så dom blev besvikna att  

                 jag valde stylist. Jag ville göra det jag ville, så i början stöttade dom mig inte alls. Min  

                 bror stöttade mig fullt ut, skit i mamma och pappa tyckte han. 

 

                 Regina - Min första tanke att gå här var när jag var på läger, och vi sminkade varandra och  

                 fick höra att jag var bra på det. Sen när jag var här på Öppet hus tänkte jag på vad dom  

                 hade sagt. Mamma älskar den här skolan så ville att jag skulle börja här. 
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                 Sanna - Jag valde det av mig själv. Jag kände ingen här och jag ville verkligen gå det  

                 programmet (stylist). 

 

 

Endast Regina kunde tänka sig att välja samma yrke som en av föräldrarna. Mamman är 

utbildad sjuksköterska men jobbar nu som massör, vilket Regina tycker verkar roligt. Pappans 

jobb som husgrundsbyggare var helt uteslutet för henne. Föräldrarnas yrken inom den här 

gruppen är väldigt varierande. En mamma hade precis fått jobb som städerska efter att ha varit 

arbetslös i åtta år. En pappa är ingenjör, en kör buss och en mamma är lärare men försöker nu 

försörja sig på sin konst. Gemensamt för flera av föräldrarna är att de har gymnasial 

utbildning eller lägre. Endast tre av föräldrarna har högskoleutbildning. 

 
                 Regina – Ja, kanske mammas, massage och sånt där. Det verkar kul. 

 

 

Kärnämnen/karaktärsämnen 
Eleverna fick även berätta om vilka kärnämnen de tycker är roligast i skolan. Här skilde det 

sig åt en del mellan eleverna, men engelska var ett ämne som två av dem nämnde. 

 
              Anna - Jag älskar historia, svenska och samhällskunskap är också roligt. 

  

                  Tina - Ja, svenska, engelska, idrott och samhällskunskap. 

 

                  Albert - Engelska tycker jag. 

 

 

På frågeställningen om det kan ha påverkat gymnasievalet var de lite tveksamma. De menade 

att kärnämnena ingår oavsett programval. 

   Vidare fick eleverna berätta om vilket karaktärsämne de tycker är roligast. Här var det mer 

eller mindre eniga om att formgivning är det absolut roligaste karaktärsämnet. Formgivning 

som karaktärsämne skiljer sig mycket från t.ex. kemi som är ett karaktärsämne inom det 

naturvetenskapliga programmet. Kemi är ett ämne som alla elever läser på grundskolan vilket 

innebär att det finns vissa förkunskaper. Ett ämne som formgivning däremot möter eleverna 

inte på samma sätt i grundskolan och därmed är det också svårt för eleverna att veta hur väl de 

kommer att lyckas i ämnet. Tolkningen av elevers valhandling är att deras syn på hur de 

lyckats i olika skolämnen delvis styr valprocessen, men att även hur väl eleven generellt 

lyckas med att ta in ny kunskap påverkar valet av gymnasieprogram stort. 

 
              Anna - Formgivning, där vi gjort möbler – alla ämnen med bild och form. 
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Skolan  
Gemensamt för dem är att det är viktigt att man trivs på skolan. Den aktuella skolan är liten 

och det var något som dem också lyfte fram i intervjun. Eleverna i gruppen menade även att 

skolan är harmonisk och att relationen mellan lärare och elever är familjär. En av de 

intervjuade tyckte även maten på skolan var avgörande för valet. För dessa ungdomar var 

således inte bara programmet eller inriktningen som lockade utan även skolans fysiska och 

sociala miljö vägdes in i gymnasievalet.  

 

                 Anna - Jag hade hört att det var väldigt god mat och det tycker jag är viktigt. Har man gått   

                 på skola med dålig mat vill man gärna gå på en skola med god mat. Det var en väldigt fin 

                 skola, familjärt mellan elever och lärare. 

 

   

Eleverna fick även beskriva normaleleven på utbildningen och vad som skulle få en elev att 

sticka ut på estetprogrammet. Här var de överens om att eleverna är väldigt olika. Gemensamt 

är att alla är kreativa och att de har lätt för att prata med varandra. De inom inredning tycker 

att stylisteleverna tänker mer på utseendet än vad de själva gör. Ska man sticka ut på 

programmet handlar det mer om att sättet är annorlunda än klädstilen menar de. 

  
             Tina - Stylisterna ska representera sig själva hela tiden, det behöver inte vi. De blir väldigt  

                  lika, har ofta samma åsikter. 

                      

       

Arbete/studier 
Gruppen är helt överens om att det är viktigt med ett arbete. Dels för att kunna skaffa sig 

erfarenheter för framtiden, men också för att bygga upp självförtroendet. Därmed kan de 

tänka sig att arbeta med i stort sett vad som helst för att skaffa sig denna erfarenhet. Däremot 

är det viktigt att det blir ett kreativt yrke i framtiden. Vidare menar gruppen också att det är 

viktigt att känna sig behövd och därigenom fylla en funktion i samhället.  

   Anna nämner hur hon genom föräldrarnas uppfostran blivit påverkad till att se arbete som 

viktigt.  

  
             Anna – Viktigt. I min familj är det viktigt att ha ett arbete. 

 

                 Tina - Man vill ju också liksom veta eller förstå, eller så att man bidrar till samhället. 

                 För…ja, känna att man har en funktion och inte helt… 

 

 

På frågan vad som är viktigt i ett arbete svarade eleverna att det ska vara kul att gå till jobbet 

och att man ställs inför utmaningar. Albert tyckte även det var viktigt att det finns möjlighet 

till utveckling inom yrket. 
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                  Anna - Att man trivs med det man jobbar med, och med arbetskamraterna. I två har jag  

                   jobbat i en kiosk själv, det är inte roligt att stå där själv. Man vill inte komma hem och 

                   vara deprimerad för att man inte trivs.  
 

 

Samtliga hade drömmar om ett framtida yrke. För Anna handlade det om ett kreativt yrke som 

t.ex. formgivare, inredningsarkitekt eller produktdesign. Hon skulle även kunna tänka sig att 

jobba som projektledare av något slag.  

   För Tina fanns det bara ett yrke i tankarna. Hon är fast besluten att bli mäklare. Albert har 

som dröm att bli arkitekt. 

 
              Anna - Jag vill ju mer…mer skapa eget…asså mer möbler. 

 

                Tina - Jag älskar att prata med människor. Jag är social…jag är inte så duktig på tal, men  

                det får man ta. Mäklarjobb är varierat, för det vill jag ha. Nya människor hela tiden…det 

                är jag intresserad av. 

  

    

Eleverna har lite olika strategier för att nå dessa yrkesdrömmar. Anna vill läsa på 

konsthögskola och då olika kurser för att delvis själv kunna forma utbildningen, men också 

för att inte vara för gammal innan studierna är färdiga. Tina vill gå en mäklarutbildning 

någonstans i Sverige. Albert vill söka till en arkitektutbildning på högskolan. Inställningen till 

studier efter gymnasiet är därmed positiv i fokusgruppen. 

 
              Anna- Man får utvecklas och bli ännu bättre i den man är bra i om man läser efter  

                  gymnasiet. Svårt att få arbete direkt efter gymnasiet, men det måste inte vara ett  

                  program utan kurser. 
                     

  

 

Kärnämnen/karaktärsämnen 
Nästa fråga var vilka karaktärsämnen de tycker är roligast i skolan. Även i dessa grupper var 

det flera ämnen som nämndes. Anmärkningsvärt är att ingen elev, oavsett inriktning, nämnde 

något ämne inom det naturvetenskapliga området. Det ämne som gruppen generellt var 

positiv till var engelska. 

   
              Sandra - Engelska tycker jag. 

 

                  Isabell - Svenska tycker jag…samhällskunskap är kul 

 

                  Nellie - Engelska, jag tycker engelska är skitroligt. 

 

                  Sylvia - För mig är det engelska, sedan samhäll. 
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När det gäller karaktärsämnen var eleverna helt samstämmiga i att formgivning är det 

roligaste karaktärsämnet. Däremot trodde ingen att det hade påverkat så mycket i valet av 

program, i så fall omedvetet. 

 

Skolan 
Därefter ställdes frågan om det var något speciellt som lockade i utbildningen eller om det var 

skolan som lockade. Ett genomgående svar var att skolan lockade. Dels för att skolan är liten 

och mysig, men också för att flertalet av dem inte kände till skolan sedan tidigare, och det 

upplevdes som lite spännande. Det fanns även de ungdomar som lockades av själva 

utbildningen. 

  
              Isabell - Jag gick hit och tittade och tyckte det verkade mysigt. Alla var så nära och så.  

                 Mysigt med liten skola. 

  

                 Rozanna - Lockande att det inte var en skola man hört talas om innan. Blev nytt och  

                 roligt. 

                        

                 Emelie - Jo, samma. Jag var på öppet hus, det var välkomnande. 

 

                 Sanna - Jag ville gå stylist och jag såg att det var mysigt på skolan. 

 

 

Även denna grupp av elever ombads beskriva normaleleven på utbildningen och vad som 

skulle få en elev att sticka ut på det estetiska programmet. Inom mode och stylist ansåg man 

att normaleleven är unik med sina uttryck, tänker annorlunda och gärna överdriver sitt 

beteende på olika sätt.  

   Att sticka ut innebär, menar några, att försvinna i mängden och inte synas. Trots det ser 

eleverna sig generellt som väldigt vanliga och menar då att det krävs mera extrema 

uttryckssätt som t.ex. punkstilen för att sticka ut. Det fanns även de som menade att intresse 

för ämnen som t.ex. matematik kan bidra till att någon anses sticka ut. 

      
             Elin - Väldigt unik med uttryck. Hur man är som person. 

                        

                 Isabell - Man tänker annorlunda, man är inte som andra. 

 

                 Rozanna - En estetisk person är kanske lite mer slapp person. 

 

 

 

Arbete/studier 

Eleverna inom stylist och mode anser att det är viktigt med ett yrke men ser gärna att det är ett 

varierande jobb och att det är roligt. Några av dem menade också att det är viktigt med ett 

yrke för den personliga utvecklingen. 
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Vidare fick ungdomarna berätta om de har några drömmar om framtida yrke. Här svarade de 

flesta att de har en dröm, men det fanns även de som inte riktigt visste vad de vill göra i 

framtiden. Gemensamt för flera var att det var viktigt att yrket innehåller någon form av 

skapande verksamhet. Rozanna vill gärna jobba som stylist ett tag men vill därefter utbilda sig 

till arkeolog. Nellie kunde mycket väl tänka sig att bli lärare i engelska så småningom. 

  
             Elin - Om man får jobba med något man tycker är kul så spelar det ingen roll om man inte  

                 tjänar massa pengar. Fast hellre vara fattig och ha kul än att vara skitrik och inte må bra. 

 

                 Isabell - Nej, håller med. 

  

                 Sandra - Jag vill jobba med att skapa, designer eller nåt, vara kreativ.  

  

                 Isabell -Jag tänker också så, formgivare eller nåt inom det. 

  

                 Emelie - Jag har inget drömyrke. Jag vill fortsätta i en stylistskola utanför Sverige, och  

                 sen får jag se vad det blir. Det är svårt. 

 
              Nellie - Jag valde detta för att det är en kul utbildning, så jag vet inte riktigt vad jag vill. 

                 Jag kan tänka mig engelsklärare.  

                       
 

I samband med diskussionen om framtiden fick de berätta om de har en plan för att nå sina 

yrkesdrömmar. Det visade sig att ingen av eleverna har någon direkt plan utan vissa vill jobba 

först medan andra vill flytta utomlands eller till en större stad i Sverige. 

 
              Rozanna - Tänker först fixa ett jobb, helst innan studenten så jag får en stadig ekonomi  

                 innan jag studerar vidare. Kanske sen lite småkurser inom smink. Sen fortsätta studera 

                 arkeologi på universitetet. 

  

                 Nellie - Jag har ingen yrkesdröm, jag har en livsdröm…flytta till London, men vad jag ska  

                 vad jag ska göra där vet jag inte än. 

 

                  Regina - Det vill jag med, men inte vad man ska göra. 

 

                  Helen - Nej, jag vet inte vad jag vill exakt med själva utbildningen, men jag vill i alla fall  

                  till en större stad. Komma bort från allting. 

 

 

Analys 
De valmöjligheter som ungdomar rent formellt erbjuds tycks inte helt motsvara individens 

subjektiva upplevelse. Inom samhället finns förväntningar och normer på hur människor bör 

agera i olika situationer. Detta kan se annorlunda ut beroende på den sociala och kulturella 

bakgrunden, samt vilket kön individen har. Dessa strukturella faktorer kan naturligtvis 

påverka unga människors val, och genom att använda begreppen habitus och kapital har en 

förståelse för hur dessa faktorer påverkat eleverna i studien försökts nå. Med syfte på 
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Bourdieus begrepp att beroende på bakgrund går eleverna in i en valprocess med olika 

förkunskaper, förutsättningar och tolkar den där efter. 

   Med bl.a. Bourdieus forskning som utgångspunkt var ambitionen att kunna se sambandet 

mellan motiv, värderingar och attityder och hur det sedan kan förklara elevers val till 

gymnasiet ser ut. I den begränsade undersökningsgrupp som valts att studera närmare visade 

det sig vara svårt att se tydliga tendenser. Möjliga förklaringar kan vara att antalet elever dels 

var för begränsat, men även att sambandet mellan motiv, värderingar och attityder och elevers 

gymnasieval inte var så starkt som förväntat. Bourdieus forskning är omfattande och den är 

gjord i ett franskt samhälle under 1960-talet. Under 60-talet i Frankrike spelade förmodligen 

kapitalarv och hierarki en större roll för en persons position i samhället än vad det gör i en 

svensk småstad 2011. 

   Flera av eleverna hade andra program som förstahandsval, trots det tycks majoritetens 

intresse för design, mode och smink vara högt även på fritiden.  

På frågan om varför det blev just det estetiska programmet var svaren från grupperna relativt 

likartade. För flera var det viktigt att få göra någonting praktiskt och att det inte fick vara 

alltför teoretiskt. Därmed sågs det Estetiska programmet som ett bra val eftersom det 

innehåller ämnen som t.ex. bild och form. Ett intresse för vissa ämnen, som här Bild och 

form, sammanfaller väl med det Estetiska programmet. Andra elever tyckte att programmet 

var en bra grund för vidare studier efter gymnasiet, dvs. karriärsinriktat vilket innebär att 

utbildningen fungerar som en förberedelse inför högre studier (Lund, 2006). 

   Att flera elever ser det estetiska programmet som en bra grund för universitets- och 

högskolestudier kan uppfattas som motsägelsefullt. Det finns forskning som pekar på det 

motsatta, där bl.a. flertalet ungdomar menar att det estetiska programmet ”innebär en omväg i 

studiekarriären”, med motivationen att det blir nödvändigt att läsa in ämnen på Komvux för 

att komma in på den utbildning man tänkt sig (Lund, 2006). Lund menar att det är viktigt att 

notera att dessa ungdomar väljer bort det estetiska programmet mot bakgrund av familjens 

önskemål och inte av eget intresse. Därmed kan det naturligtvis skilja sig beroende på 

gruppkonstellation. Flera av eleverna framställde det även som ett val som garanterade 

mindre studier, som de kände att de inte ville utsätta sig för. Denna valhandling kan till viss 

del ses som konsumtionsinriktat vilket innebär att eleven vill tillgodose personliga intressen 

och behov. Det ska även kännas meningsfullt och gärna vara roligt (Lund, 2006). 

Respondenterna tycks därmed ha valt gymnasieprogram som relativt bra stämmer in på 

föräldrarnas samhällsposition. Samtidigt visar flera av ungdomarna ett analytiskt 

förhållningssätt till möjligheterna för utbildning och yrkeskarriär. Det kanske är denna analys 
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av framtida chanser och positioner som gör att flera av ungdomarna ser högskolestudier som 

självklara trots att få av dem har föräldrar med högskoleutbildning. Bourdieu menar, vilket 

jag nämner i teoriavsnittet, att högt habitus och förmågan att distansera sig är synonymt med 

möjligheten att förändra sitt kapital (Broady, 1985, s. 68). 

   De kulturella vanorna bland respondenterna är relativt lågt. Däremot tycker många av 

eleverna om att vara kreativa och hålla på med något praktiskt. I intervjuerna lyfter många av 

ungdomarna fram den hantverksmässiga förklaringsmodellen, dvs. att de vill göra något 

praktiskt. Flertalet av föräldrarna har praktiska yrken som t.ex. snickare, billackerare och 

dekoratör.  

   Att det framför allt är flickor som går det Estetiska programmet på den aktuella skolan 

stämmer väl med, som jag nämner tidigare i uppsatsen, Sandells teorier om att olika 

gymnasieprogram har olika koder och hur eleverna därför skiljer sig åt beroende på program 

Oavsett hur väl eleven lyckas i skolämnena och från vilken klassbakgrund eleven än kommer 

tenderar eleven att göra könstypiska val (Sandell, 2007). 

   I studien har det funnits en ambition att kunna se hur ungdomarna bl.a. interagerat med 

andra inför gymnasievalet. Flertalet av dem hänvisade till att någon annan har haft inflytande 

på valet. Gemensamt för flera i min undersökning var att deras mamma hade påverkat dem i 

deras gymnasieval, men då på olika sätt. En mamma blev själv så förtjust i skolan på ett 

Öppet hus att hon lyckades övertala dottern att det var ett bra val. En annan mamma menade 

att inriktningen Inredning skulle ge en bra och bred grund för vidare studier.  

   En flickas äldre bror hade varit väldigt aktiv inför valet. Han menade att hon måste välja 

utifrån intresse och inte vad föräldrarna ansåg viktigast. Föräldrarna ville att hon skulle gå på 

Medieprogrammet och blev väldigt besvikna på henne när hon valde det Estetiska 

programmet med inriktning Stylist. Hennes bror hade gått på media och lyckats bra, därmed 

skulle även hon gå på media, menade föräldrarna.  

   Flickan är född i Sverige men båda föräldrarna invandrade till Sverige under 70-talet, på 

grund av oroligheterna i hemlandet. Båda har jobb men ingen av dem har högre utbildning än 

gymnasiet. Det tycks finnas en förväntan hos föräldrarna att dottern ska gå samma väg som 

sonen, eftersom det gick bra för honom. Flickan tycktes inte vilja förklara detta djupare vilket 

kan tolkas som att hon tyckte det var viktigt med rättvisa samt att hon höll på sin integritet. 

Detta kan kanske ses som en del av hennes identitet och de värderingar hon står för, vilka hon 

också nämnde under intervjun. Här är det möjligt att relatera till det Lund skriver om att 

föräldrar med invandrarbakgrund tenderar att se ”utbildning och utbildningens kvalité” som 
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värdefull för hur väl barnen ska lyckas i framtiden, men att ungdomarna själva noga 

överväger högre studier (Lund, 2006). 

   Det tycks som om de flesta ungdomarna sökte visst stöd för sitt val av någon i familjen, och 

inte hos någon utanför familjen. För de allra flesta hade familjemedlemmarna en stor 

betydelse för deras liv. 

   Flera hade diskuterat valet med sina kompisar och skolkamrater, men argumenterade för 

rätten att själv få välja efter intresse, och inte låta sig påverkas av andra. Detta bekräftas i 

Sandells studie, att eleverna inte tillåter sig att påverkas av kompisar inför gymnasievalet. 

    I de fall där eleven påverkas till ett val som mer kvalificerar för högre studier tycks det 

många gånger vara föräldrarna som använder sig av de sociala resurser de innehar och därmed 

vägleda sitt barn till ”rätt” utbildning (Lund, 2006). 

   På frågan om programmet varit som dem förväntat sig var svaren relativt lika. De flesta 

tyckte att det varit över förväntan, de trodde utbildningen skulle vara ”sämre” än vad den har 

visat sig vara. Med sämre menade de att de trodde att utbildningen inte skulle vara så seriös 

som den visade sig att vara. Här visade sig ingen skillnad mellan inriktningarna utan oavsett 

inriktning upplevde de flesta att utbildningen är bättre än de förväntat sig. En förklaring till 

varför så gott som samtliga trodde att programmet skulle vara sämre kan ligga i att det 

estetiska programmet tycks ha ett rykte om sig att vara för flummigt bland många elever. 

Flertalet elever framställde även gymnasievalet som att de valde bort ett program med mycket 

teori, som det var övertygade om att de inte skulle orka ta sig igenom. 

   De program som kom upp i diskussionen som möjliga val var bl.a. Handelsprogrammet och 

Hantverksprogrammet med inriktning Frisör.  

   Mer eller mindre samtliga elever visade på negativa ställningstaganden, t.ex. i diskussionen 

om vilka program de inte skulle kunna tänka sig. Argumenten för att inte välja Natur- eller 

Samhällsvetenskapligt program var framför allt att de ville välja bort program som innehöll 

mycket matematik, och generellt mycket teoretiska studier. 

   Lunds avhandling om ungdomars gymnasieval styrker att det tycks finnas en ”social 

reproduktion” i ungdomars valprocesser. Vidare finns två ”huvudtendenser” i en valprocess 

för unga människor. Dels inrättar sig ungdomarna i de förhoppningar och ambitioner familjen 

har, och dels styr familjen in barnet i den riktning som bäst motsvarar familjens önskningar 

och inte vad eleven själv hade velat välja (Lund, 2006). 

   Valet av inriktning styrdes både av intresse och att det var en bra grund för yrkeskarriär 

direkt efter gymnasiet. Därmed valde flera elever program och inriktning med bakgrund av 

personliga syften och önskningar. Det estetiska programmet leder inte självklart till något 
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definierat yrke, men trots det upplevde flera att det ändå finns chans till ett jobb inom 

utbildningsområdet, och då framför allt de inom mode och stylist. Här tycker jag mig se 

tendenser, hos några av eleverna, av ett habitus format av en uppväxt i arbetarklassen, uttryckt 

genom att flera elever ser en möjlighet till jobb efter gymnasiet.  

   Flertalet av respondenterna ansåg inte att yrken som inte kräver högskoleutbildning ska ses 

som lågstatusjobb, utan ett yrkeskunnande i sig har ett visst kapital genom möjligheten till 

inkomst. 

   En förklaring till mina resultat, dvs. att de inte känner någon press att söka högre utbildning 

efter studenten, kan vara att undersökningen har gjorts i en liten kommun utan någon tydlig 

akademisk tradition. Emellertid väljer även ungdomar i denna kommun det 

naturvetenskapliga programmet oberoende av föräldrars utbildningsbakgrund, därmed finns 

det också andra förklaringar till elevers valhandlingar än föräldrarnas utbildning. Ungdomar 

tycks även använda familjens övriga resurser i sina val (Lund, 2006). Ett exempel på det i min 

undersökning är Elin som valde samma skola som sin syster. Tack vare systern fick Elin 

information om skolan och behövde därför inte förlita sig på andra informationskällor inför 

valet. 

   Gemensamt för flera av stylisteleverna var att det valde inriktning utifrån ett stort intresse 

för smink och kläder. Värt att nämna i sammanhanget, är att samtliga stylistklasser endast 

består av flickor, vilket kan ha sin förklaring i ett könshabitus (Broady och Börjesson, 2008). 

Argumentationen för det är synnerligen svagt eftersom underlaget är av begränsad art, men 

det är trots det värt att notera eftersom det kan ses som ett konstituerande av könsmönster. 

Tankegångarna stämmer även bra överens med Sandells diskussion om att olika 

gymnasieprogram har kulturella koder, och att elever har olika syn på dem. Hon menar att 

oavsett framgång i skolan och klassbakgrund finns det mycket som pekar på att elever gör 

könstypiska gymnasieval (Sandell, 2007). 

   Det kan också handla om ”att bli bekräftad som kunnig inom ett område”. Enligt Lund kan 

detta ha en stor påverkan i valprocessen. Eleven kan ha ”etablerat en lärandeidentitet” som 

skapats i kollektiva och kulturella sammanhang (Lund, 2006). Flera av respondenterna tycks 

ha skaffat sig denna lärandeidentitet utanför skolan genom att de t.ex. sy kläder till kompisar 

eller sminkar andra. Precis som Lund skriver fungerar detta därmed som en 

legitimitetsmarkör.  

   Intressant att ta i beaktning är att det tycks finnas en hierarki inom det Estetiska programmet 

på den aktuella skolan. Flera elever, inom mode och stylist, menade att de inte skulle kunna 

tänka sig att välja inredning eftersom det framför allt var de som tog studierna på allt för stort 
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allvar som valde det. Samtliga intervjuade elever som går inredning hade höga planer om 

framtiden och var dessutom fast beslutna att läsa vidare efter gymnasiet. Det var även dessa 

elever som hade valt att läsa mer matematik än vad som ingår i utbildningen från början. 

Gemensamt för dessa elever är att de hade med sig höga betyg från grundskolan och att två av 

dem är högpresterande i gymnasiet. 

   Hos två av eleverna hade mamman agerat rådgivare inför valet till gymnasiet, medan den 

tredje sade sig ha valt utifrån egna tankar och önskningar. En av eleverna hade som mål att bli 

arkitekt, en att bli mäklare och den tredje ville bli formgivare, inredare eller jobba inom 

produktdesign. Ingen av dessa elever har en förälder med eftergymnasialutbildning vilket gör 

att man hos dessa elever kan se en strävan om omvandling av kapital, eller kanske en strävan 

att investerar i ett kunskapskapital. Emellertid är det viktigt att även ha med att det här 

handlar om elever som ser skolan som viktig och som dessutom visar goda studieresultat. 

   För eleverna på mode och stylist var det framför allt jobb och resor som lockade efter 

studenten. Den här gruppen omfattades av 13 elever där tre av eleverna hade föräldrar som 

läst på högskola eller universitet. Några av dessa elever sade sig vara intresserade av högre 

studier efter gymnasiet, men då först efter några år. Efter studenten fanns en önskan om ett 

jobb, helst utomlands för flera, eller möjligheten till en ”långresa”. Flera av eleverna inom 

dessa inriktningar var trötta på studierna och ville helst göra något helt annat.  

   Majoriteten inom dessa inriktningar, mode och stylist, var överens om att de inte skulle 

kunna tänka sig att välja samma yrke som någon av föräldrarna. Trots att huvuddelen av 

ungdomarna inte kunde tänka sig att gå i föräldrarnas spår, tycks programvalet ändå delvis 

spegla föräldrarnas position i samhället (Broady och Börjesson, 2008). Detta grundar jag på 

respondenternas motiveringar till programval, dvs. inställningen om att det bl.a. kan leda till 

ett yrke direkt efter avslutad utbildning, och inte enbart högre studier som alternativ på vägen 

till ett jobb. Vidare menar Broady och Börjesson att föräldrars utbildningsnivå bidrar stort till 

vilket gymnasieprogram barnen väljer. 

 

Självbild - Inredning 
När eleverna fick berätta om sig och vilka de är berättade Anna och Albert att de såg sig som 

väldigt praktiska och kreativa personer. Anna såg sig även som lite blyg och försiktig i nya 

situationer, samtidigt menade hon att hon är väldigt öppen som person och tycker om att göra 

saker med sin pojkvän eller med kompisar. 

   Tina ser inte sig själv som en allmänbildad person men däremot som väldigt social, pratglad 

och envis.  
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Gemensamt för alla tre var att familjen är väldigt viktig och att de har stor betydelse i deras 

liv. De var även de som tycktes stå för den största påverkan inför gymnasievalet. 

                 

                 Anna - Jag är en väldigt praktisk person, gillar att hjälpa folk men kan också vara väldigt 

                 tillbakadragen om jag inte känner mig bekväm, men annars öppen och vill hitta på saker 

                 med mina kompisar och pojkvän. 

                       

Ett stort fritidsintresse för ungdomarna är umgänget med kamrater. Även intressen som 

träning, matlagning och kulturella aktiviteter nämns i sammanhanget. Anna berättade att hon 

gärna går på museum och konstutställningar tillsammans med sin mamma, men att hon helst 

går på konserter med en kompis. 

  
             Anna - Jag är en liten kulturtant. Jag gillar att gå på museum, konstutställningar och  

                 konserter med en kompis. 

           

                 Tina - Träna, umgås med min mamma som jag bor med. Jag älskar att laga mat. 

 

                  Albert – Jag tränar mycket när jag är ledig, tränar fotboll. 

 

 

Självbild – Stylist/Mode 
När eleverna skulle berätta om sig själva tyckte de att det var svårt. Det som framkom var att 

flera ser sig själva som väldigt målmedvetna och kreativa. Två tyckte det var väldigt svårt att 

berätta och det var tydligt att de kände sig lite obekväma i situationen. Emelie såg sig själv 

som envis och målmedveten, vilket hon tackade sin mamma för. Hon såg sin mamma som 

den starkaste person hon känner. Mamman har gått igenom många svåra händelser och gått 

stark ur dem. Emelies föräldrar är skilda och mamman jobbar på en fabrik och pappan är 

billackerare. Emelie tillbringar den mesta tiden hos mamman. 

   Rozanna visade en stark känsla för integritet och rättvisa, vilket kan visa hennes värderingar 

och vilken identitet hon tillskriver sig själv. För Rozanna är det viktigt att lyssna på familjen 

men att samtidigt lyssna på sitt hjärta.  

   Flera av eleverna såg sig som väldigt målmedvetna, glada och positiva. Tydligt var också att 

flera tyckte att de skiljer sig från mängden, att de är lite konstiga på ett positivt sätt. Hur 

konstig ska tolkas i detta sammanhang är lite otydligt, min tolkning är att de syftar på att de är 

väldigt spontana och inte alltid tänker till innan de agerar. Om det verkligen är så eller om det 

är en önskan hos dessa elever är däremot inte lika tydligt.  

 

                  Emelie – Oj! Nej, jag vet inte, jag hatar sånt här. Envis så in i helvete. Kreativ, hjälpsam, 

                  målmedveten. 
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              Rozanna - Gillar att sätta höga mål. Jag kommer att genomföra det i god tid också. Jag gör  

                 inte ett jobb om det inte är roligt, hårt arbete men roligt. Jag brukar göra saker helhjärtat.  

                 Tycker om utmaningar, rättvis…visar om jag inte gillar något. Försöker att inte vara  

                 fördomsfull om det jag inte vet något om.  Lugn person, 

                             

                  Nellie - Jag är jättemålmedveten. Jag är typ jobbig ibland. Jag är spontan, tänker inte  

                  alltid. Tycker om att ha roligt, glad och positiv. Asså kreativ men ibland blir man trött på 

                  att vara kreativ. Vi är nog ganska lika vi tre (Nellie, Regina och Sanna). Skitdåliga på att 

                  komma i tid och att hålla i pengar.  

 

                  Regina - Jag tycker att jag är så här att jag alltid måste ha mycket att göra. Asså, jag  

                  tycker om att vara uppbokad flera veckor framöver. Jag tycker om att ha kul och göra  

                  saker med vänner, shoppa och träffas. Sen är musiken ett jättestort intresse. 

 

                  Sanna - Jag är också en kreativ tjej och ganska spontan, och tänker inte alltid efter. Vill  

                  göra allt direkt. 

 

                  Filippa – Jag har fått höra att jag är sådär snäll, glad och omtänksam. Jag kämpar väldigt  

                  mycket också. 

 
Precis som för eleverna på inredning är även dessa ungdomar intresserade av att umgås med 

kompisar, och även familjen på fritiden. Däremot framträdde en skiljelinje mellan 

inriktningarna där det visade sig att de som läser stylist/mode i större utsträckning tycker om 

att göra samma saker på fritiden som under skoltid, t.ex. att sy kläder, fixa kompisars hår osv. 

I den här gruppen var det även tydligare att shopping är ett stort intresse på fritiden. 

 
             Rozanna - Umgås med personer jag tycker om, kompisar hemma och i skolan, familjen. 

   

                 Sandra - Det är väl att vara med kompisar och vara kreativ då med. 

 

                 Isabell - Kreativt…det enda vi gör. Det är ingen skillnad på fritid och skola. 

 

Analys 
Eleverna på Estetiska programmet skiljer sig åt mycket, oavsett inriktning, enligt 

respondenterna. Det gemensamma för dem är att alla är väldigt kreativa och sociala, menade 

dem. Det som skiljer dem åt är att stylisterna tänker mer på utseende än vad de som läser 

inredning och mode gör, enligt dem själva. Detta kan mycket väl sammankopplas med 

självbilden där flera av dem ser sig själva som väldigt kreativa, spontana och glada, att 

majoriteten av dem tyckte det var viktigt att få jobba med någonting kreativt i framtiden kan 

också ses som en del i det.  

   Något som flera av respondenterna tog upp var att styrkorna med programmet var att de 

hade utvecklats som människor. Flera menade att de hade haft ett ganska lågt självförtroende 

innan utbildningen men att de nu hade utvecklats enormt som människor. Motiveringen var 

bl.a. att skolan var bra på att se styrkorna hos var och en, och få dem att tro på sig själva. Här 

kan man tillämpa Ahlgrens teori om ”informell värdering av kunskaper”, dvs. att skolan inte 
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bara lär ut ämneskunskaper utan även ungdomar att förstå deras egen potential (Ahlgren, 

1999).   

   Det stora fritidsintresset för flertalet av respondenterna var att umgås med vänner, detta 

skulle kunna tolkas som en omedveten handling där eleverna i interaktion med andra befäster 

den egna självbilden (Wellros, 1998). 

 

 

 

Kulturella värderingar - Inredning 
Nästa tema handlar om värderingar och attityder som kan visa sig i ungdomars livsprojekt 

eller framtidsplaner. Inledningsfrågan var vad de anser vara viktigast i livet. Alla i gruppen 

menade att familjen är det allra viktigaste. Finns det en grundtrygghet i familjen speglar den 

hela personligheten, menar eleverna.  

   Anna berättade att familjen har en stor släkt och att de umgås väldigt mycket med varandra. 

Stora delar av släkten bor nära varandra i ett mindra samhälle och har därför möjlighet att 

träffas regelbundet. Tinas föräldrar är skilda och hon bor den mesta tiden hos mamman, men 

hon är noga med att betona att pappan är väldigt viktig och är en stor förebild för henne. 

Albert berättade att han bor tillsammans med sin mamma och styvpappa, men att han även har 

en bra kontakt med sin pappa. Däremot tycktes det vara mammans råd som var mest 

betydelsefulla för Albert. 

 
             Anna - Det är viktigt att man har sin familj, trygghet i familjen. Mår man bra hemma 

                 så syns det.  

  

                 Tina - Sin framtida familj och familjen blir trygg om man har det bra själv. 

 

 

På frågan vilka förebilder de har var svaret liknande från dem i gruppen. Både Anna och Tina 

framhöll pappan som en stor förebild, men även syskon, såväl syster som bror, nämndes.  

   Anna önskade att hon var mer lik sin pappa och inte så blyg som hon kan vara i mötet med 

nya människor. Tina lyfte fram egenskaper som perfektionen hos systern och 

målmedvetenheten hos pappan vilket hon ser upp till mycket. Albert hade svårare för att peka 

ut en förebild men menade att det i så fall fick bli en storasyster. Den tio år äldre systern hade 

läst vidare på högskolan och jobbade nu som sjuksköterska. Han menade att hon alltid hade 

varit målmedveten, något som han såg upp till. 

 
             Anna - Min storebror, han är duktig på bild och form, men även hans sätt att tänka. Pappa 

                 kan prata med främlingar…det tycker jag är kul. 
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                 Tina - Min pappa, men syrran också. Min syster har haft tur med jobb…hon är  

                  perfektionist. Hon har läst mycket ledarskap. Min pappa är stark och målmedveten. 

 

                  Albert – Jag kan inte komma på någon förebild så direkt…syrran kanske. 

     
 

Eleverna fick även svara på frågan om de någon gång tänker på hur det kommer att vara när 

de är äldre, och vad de i så fall tänker om det. Anna och Tina svarade att de ofta funderar på 

hur deras liv kommer att se ut i framtiden och att de kände en viss oro för hur det skulle bli. 

Alberts tankar däremot handlade mer om att han var inriktad på att bli arkitekt.  

             Anna - Jag tänker på att jag kommer att ha många barn. Jag har en bild om en stor  
                 herrgård med allé. 

  

                 Tina - Spontant hälsan. Jag vill göra mycket. Jag vill tro att jag har gjort bra val i livet och  

                  inte hamna fel på nåt sätt. 

 

 

Som avslutande fråga inom temat kulturella värderingar fick de frågan om hur de tror att deras 

liv ser ut om 10 år. För Anna och Tina var det viktigt att inte vänta för länge innan de bildar 

familj. Albert däremot tyckte det var viktigare att utbilda sig först och sedan möjligtvis bilda 

familj. Gemensamt för dem var att det var viktigt att klara av gymnasieutbildningen först och 

främst. 

 
                 Tina - Förhoppningsvis har jag barn. Jag vill inte vara för gammal när jag får barn. 

 

                 Anna - Ja, det hoppas jag med. Min pojkvän vill inte så jag tänker fria till honom. Jag kan 

                 tänka mig att bli hemmafru.  
 
 

 

Kulturella värderingar – Stylist/Mode 
Även dessa grupper frågan om vad de anser vara viktigast i livet.  För de flesta är familjen det 

allra viktigaste, men även vänner värderas högt. Båda måste finnas för att nå balans, menar 

Rozanna. Hälsan var också något som nämndes. 

 
              Elin - Att man mår bra och att man bryr sig om folk runt omkring. Familj, vänner, göra  

                  roliga grejer. 

  

                  Rozanna - Vad fan är viktigast? Det viktigaste är att gå efter sina egna värderingar. Man  

                  måste balansera det som finns omkring en. 

  

                  Nellie - Asså för mig står det mellan vänner och familj. Skulle jag inte ha familjen skulle 

                  jag inte må bra, men skulle jag inte ha vänner skulle jag nästan må ännu sämre. 

 

 

Min nästa fråga var vilka förebilder de har. Dessa elever nämnde inte familjen i lika stor 

utsträckning som de som läser inredning. Vissa lyfte fram kändisar medan andra nämnde en 
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lärare på skolan som en stor förebild. Även kompisar, syskon och mamma kom upp i 

diskussionen om förebilder. 

 
              Sandra - En designer. Han är udda…han vågar göra sjuka grejer. 

               

                 Elin - Musiker och så, sen är X (en lärare på skolan) min förebild, han är asgrym. 

 

                 Isabell - Det är nog X (läraren), sen en artist, det är hennes personlighet och röst. Hon  

                  hjälper barn i Afrika och sånt där. 

 

                 Rozanna - Min bror…han har en väldigt stark karaktär. Han kan låta elak men han vill  

                 bara väl. Han är modig, han är en god person.        

 

                 Emelie - Min mamma, hon är den starkaste människa jag vet. Hon har gått igenom så 

                 mycket och klarat det. 

 

 

Samtliga elever sade sig fundera mycket på hur det kommer att vara när de är äldre. Tankarna 

kring det skilde sig en hel del åt mellan ungdomarna. Sandra och Elin hade drömmar som 

handlade om chefskap inom något stort företag, medan Nellie var rädd att hon skulle bli 

olycklig, och känner därför en väldigt stor press över att hon måste prestera bra. Några av 

eleverna funderade mest över var de kommer att bo och jobba någonstans. Även tankar om 

familj och barn kom upp i diskussionen. 

  
             Sandra - Ja, man har massa bilder i huvudet. Jag tänker att jag är chef för nåt stort ställe. 

 

                 Elin - Jag tänker också att jag är chef för nåt stort ställe. 

 

                 Nellie - Ja, man är så jäkla rädd att man ska bli olycklig. Jag är jätterädd. Att man ska sitta  

                 typ själv nånstans. Tänker…kommer man bo utomlands, kommer jag att ha barn, vara gift. 

                                    

 

Avslutningsvis i intervjun fick grupperna berätta om hur de tror att deras liv ser ut om 10 år. 

Även i denna diskussion framkom olika tankar om framtiden. Elin var helt säker på att hon 

kommer att ge sig iväg på olika äventyr eftersom hon är full av energi. Flera tror att de 

kommer att befinna sig utomlands, antingen i London eller i Asien. 

   Sylvia hade drömmar om berömmelse som make up-artist där hon jobbar med kändisar. En 

annan trodde att hon skulle jobba på en stor modetidning. Vissa av eleverna var lite mer 

osäkra på hur deras liv kommer att se ut. 

  
             Nellie - Jag tror att jag antingen kommer att bo kvar i X och fortfarande vara lite sådär  

                 omogen tror jag, eller jag älskar att festa och sånt där så jag kommer nog fortfarande att  

                 göra det om tio år. Eller så kommer jag att bo i typ England eller någonting. Jag tror att jag  

                 kommer ha ett jättestressigt jobb där alla kör med mig hela tiden. Jag får göra massa  

                 ärenden. Lite sån är jag redan nu. 

 

                 Helen - Jag vet inte vad jag vill göra, men förhoppningsvis har jag blivit känd. 
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Analys 
För att försöka fånga elevernas förhållningsätt till den egna framtiden har begreppet 

livsprojekt används i undersökningen. Begreppet kan även ses som en fråga om deras 

värderingar och självbild, därmed har frågor som skulle kunna ge information om hur deras 

livsprojekt ser ut ställts.  

   Ungdomarnas planer för framtiden har i flera fall kunnat relateras till ett signifikant 

livsprojekt. Det var för flera viktigt att få utveckla talangerna inom det som är typiskt för 

inriktningen och få göra något kreativt och skapande i livet, därmed kan det ses som ett 

individualiserat livsprojekt (Andersson m.fl. 2001).. Och då med syfte på uppdelningen i 

individers olika livsprojekt, och som presenterades tidigare i uppsatsen är det 

individualiserade ett av dem, vilket innebär att individen utvecklar sina talanger. Det går 

självklart inte att dra några generella slutsatser av dessa kommentarer, utan bör kanske mer 

ses som intressanta. Vissa av ungdomarna uttryckte det som ett försök att finna möjligheter 

till att både få tjäna pengar och göra något kreativt på fritiden. 

   För en flicka tycktes livsprojektet delvis vara socialt orienterat eftersom det viktigaste för 

henne var familjen och att lyssna på dem, och där pappan tycktes ha en särskild betydelse. 

Samtidigt var hon fast besluten att bli en stylist som jobbar med kändisar runt om världen, 

dvs. det individuella livsprojektet (Andersson m.fl., 2001) Därmed blev det relativt svårt att 

bedöma vilket livsprojekt som egentligen var viktigast för henne.  

   En tendens, och som kan uppfattas som motsägelsefullt, som flera av respondenterna 

uppvisade, var att samtidigt som de betonade familjens betydelse fanns det en strävan efter 

självständighet och att tjäna pengar, och då helst genom ett kreativt yrke. Det fanns också en 

längtan hos dessa att ge sig ut i världen. En möjlig tolkning är att dessa visar på tre olika typer 

av livsprojekt, dvs. det sociala vilket betonar värdet av bra familjerelationer, traditionella som 

bl.a. syftar på vikten av bra inkomst och individualiserade livsprojektet där bl.a. 

självutveckling är viktigt, vilket förmodligen inte hör till ovanligheten. 

   Värt att nämna i sammanhanget är att fler än hälften av respondenterna uttryckte att 

engelska var det absolut roligaste kärnämnet. Att många av dem antingen vill flytta utomlands 

eller göra en längre resa kan kanske vara en förklaring till det stora intresset för ämnet. 
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6. Diskussion 

Att skriva denna uppsats har både varit intressant och det har inneburit att jag har lärt mig 

väldigt mycket. Jag syftar då inte enbart på ämnet som behandlats i texten, utan även på ren 

forskningsmetodik.  

   Genom att fördjupa sig i tidigare forskning och kultursociologiska teorier har syftet varit att 

försöka finna de bakomliggande motiven, värderingarna och attityderna till hur gymnasievalet 

har gått till. I undersökningen användes olika teman som sedan kopplades samman med det 

empiriska materialet. 

   Sammanlagt 16 elever intervjuades som ingick i sex fokusgrupper. Dessa elever delade med 

sig av sina egna berättelser vilket därmed innebar att olika bilder av hur processen i ett 

gymnasieval kan se ut framträdde. Detta är inte på något vis en heltäckande bild om hur ett 

programval ser ut, däremot kan det ses som en reflektion av just dessa elevers subjektiva 

berättelse om vad som var avgörande i deras val. Respondenternas berättelse ger även 

information om deras självbild och hur de ser på sina framtida liv.  

   Om en liknande undersökning hade gjorts i en storstadskommun skulle förmodligen utfallet 

sett annorlunda. 

   Nu i efterhand är det tydligt att den retrospektiva karaktär som studien har haft säkerligen 

har påverkat resultatet mer än vad jag förstod inledningsvis. Det har gått ca tre år mellan 

valhandlingen och den empiriska studien, vilket innebär att de intervjuade förmodligen hunnit 

tänka igenom gymnasievalet ett otal gånger. Det finns alltid en risk för 

efterhandskonstruktioner i en situation som denna. Eleverna har mognat under dessa år vilket 

gjort att de förändrat synen på såväl sina egna liv som sin egen framtid. Som intervjuare är det 

av naturliga skäl svårt att förbise detta, och framför allt efter bara ett intervjutillfälle. För att 

nå ett bättre resultat hade det förmodligen varit bättre med flera intervjuer, och då kanske 

även individuella. Dessutom hade det förmodligen varit en fördel att intervjua eleverna redan 

direkt på höstterminen första året, för att sedan åter intervjua dem i årskurs tre. På grund av 

min utbildnings tidsbegränsning fanns det inte utrymme att göra studien under en period av 

tre år. 

   När det gäller resultatet var det svårt att få något djup i vissa delar. Framför allt då i 

avsnittet om identitet och självbild, i vilket kunskap försöktes nå genom att be respondenterna 

att beskriva sig själv och att berätta om fritidsintressen. Här fanns en önskan om att 

kopplingen mellan dessa begrepp och gymnasievalet skulle bli tydligt genom deras 

berättelser. Så här i efterhand är det tydligt att det inte riktigt blev på det viset. Här hade fler 

följdfrågor behövt ställas för att få det djup som var ambitionen i början. 
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Hos flera av eleverna tycks emellertid valet av det estetiska programmet ha sin grund i att de 

ville ha fler praktiska ämnen och inte så många teoretiska. Detta förvånar mig inte direkt, 

eftersom många av dem tycker om att skapa något och att de dessutom ser sig själva som 

väldigt kreativa. 

   Avslutningsvis bör man som lärare se det som viktigt använda den möjlighet man faktiskt 

har att påverka elevers inställning till utbildning, och genom det få dem att förstå att skolan 

finns för alla. 
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Bilaga 

Intervjuguide – fokusgrupp 

Introduktion 
Presentation av undersökningens syfte, dvs. att hitta motiv och värderingar som kan ligga till 

grund för gymnasievalet. 

Jag presenterar vilka teman som ingår i intervjun: hur du tänker om din skolsituation, hur du 

ser på arbete, självbild och avslutningsvis om din framtid. 

 

Inledning – val av program 
Varför blev det just det estetiska programmet? Vilka program hade ni i tankarna? Vilka 

program valde ni bland? 

Varför valde ni den inriktning ni går, dvs. mode, inredning eller stylist? 

Var det något av programmen ni inte skulle kunna tänka er? 

Var det något speciellt som lockade i utbildningen eller var det något med skolan som 

lockade? 

Har ni några drömmar om ett framtida yrke? 

Har ni en plan för hur ni ska nå era yrkesdrömmar? 

 

Utbildning och social påverkan 
Blev ni påverkade av någon inför gymnasievalet, t ex SYV, föräldrar, syskon, lärare? 

Berätta vad ni pratade om angående ert val till gymnasieskolan. 

Vad gör era föräldrar? Har de någon utbildning? Om – vilken då? Vad gör era syskon? 

Har ni någon gång funderat på om ni skulle kunna välja samma yrke som era föräldrar? 

 

Självbild 
Berätta om er själva och vilka ni är. 

Vad tycker ni är roligt att göra på fritiden? 

Vilka kärnämnen är roligast i skolan? 

Vilka karaktärsämnen är roligast i skolan? 

Kan det ha påverkat gymnasievalet? 

 

Utbildning och arbete 
Vad var det som lockade er till att välja det estetiska programmet? 

Om du skulle berätta för någon om styrkorna med det program som du går på, vad skulle du 

säga då? Vad skulle du säga om svagheterna?  

Har utbildningen varit som du förväntat dig?  

Kan du beskriva normaleleven på din utbildning? Vad skulle få en elev att sticka ut på 

estetprogrammet?  

Vad tycker du att du lärt dig?  Vad skulle du vilja lära dig mer om?  

Vilken inställning har ni till studier efter gymnasiet? 

Är det något speciellt som lockar i det yrke ni tänkt er? 

Hur ser ni på yrket? 

Vad tycker ni är viktigt i ett arbete? 

Är det viktigt att arbeta? 

Vad finns det mer som är viktigt i livet? 

 

Kulturella värderingar 
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Vad anser ni vara viktigast i livet? 

Vilka förebilder har ni? 

Tänker ni någon gång på hur det kommer att vara när ni är äldre? 

Vad tänker ni kring det? 

Hur tror ni att ert liv ser ut om 10 år? 

 

Avslutning 
Är det något ni vill tillägga 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


