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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs nio upplever gymnasievalet och 
hur dessa upplevelser kan påverka deras valprocess. Kvalitativa intervjuer genomfördes 
med sex elever i årskurs nio. Resultatet visar att gymnasievalet är en komplex process 
som väcker många starka känslor. Dessa känslor handlar om det egna ansvaret att göra 
rätt val inför framtiden, svårigheter att hantera informationsutbudet och känslor kring att 
uppnå de betyg som krävs för en viss utbildning. Funderingar över vad det innebär att 
börja i en ny skola väcker också känslor. Eleverna har olika sätt att försöka hantera 
situationen. Det gemensamma hos dem är att de försöker göra valprocessen så begriplig 
som möjligt, bland annat genom att besöka gymnasieskolor. Samtliga elever beskriver 
stöd från människor i deras närhet som värdefullt. Studien visar att känslor påverkar 
elevernas valprocess och att de kan ha en avgörande betydelse för elevernas beslut om 
utbildningsväg.   
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Abstract 
 
The aim with this study is to investigate how pupils in the ninth grade experience the 
choice of upper secondary education and how these experiences may affect their 
procedure of selecting an education. The study includes qualitative interviews with six 
pupils in the ninth grade. The result shows that the choice of upper secondary education 
is a complex process that causes a lot of strong feelings. These feelings deal with the 
own responsibility to do the right choice for the future, difficulties  to handle the 
amount of information and feelings about reaching the grades that a certain education 
requires. Thoughts about what it means to be a pupil in a new school causes feelings as 
well. To handle the situation the pupils use different strategies.  They all try to do the 
selecting procedure as understandable as possible, for example by visiting upper 
secondary schools.  All the pupils describes the support from family and friends as 
valuable.  The study shows that feelings have an affect on the process and also can play 
a decisive role in the decision of education.  
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1 Inledning 
Ett ökande antal utbildningsalternativ ställer allt större krav på ungdomar som väljer 
utbildningsväg inför gymnasiet. I takt med att det finns allt fler alternativ att välja 
mellan ökar också det egna ansvaret för eleverna att göra det rätta valet. Med detta 
ökade ansvar borde också stödet för att hantera gymnasievalet öka, men mycket tyder på 
att detta inte är fallet (Skolverket, 2004).  

Under praktikperioder på olika grundskolor blev vi i samtal med elever medvetna om 
vilken stor vikt många av dem lägger vid sitt gymnasieval. Vi upplevde att många är 
stressade och oroliga inför valet. Eleverna beskrev att de var oroliga för att betygen inte 
skulle räcka till för det program som intresserade dem. Vidare insåg vi att de hade svårt 
att hantera den mängd av utbildningsalternativ de hade att välja mellan. Vi såg att 
många elever var i behov av hjälp med att hantera detta val, både känslomässigt och 
praktiskt.  I flera avhandlingar om gymnasieval beskrivs liknande frustration och 
osäkerhet hos elever (Henrysson, 1994; Lovén, 2000; Lund; 2006).   

Att gymnasievalet är en av de faktorer som orsakar stress och oro för högstadieelever 
visar också en statlig utredning (SOU 2006:77). Förutom en oro över betyg och 
svårigheter att välja bland många alternativ, visar denna undersökning att vissa elever 
inte känner sig mogna att göra det här valet. Dessutom upplevs valet som påtvingat då 
de inte ser något annat alternativ än att gå gymnasiet. Undersökningen visar att denna 
stress inom skolan är en av de faktorer som bidrar till psykisk ohälsa hos ungdomar.  
Detta leder till problem både för individen och ur ett samhällsperspektiv. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo94) står följande: 

Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att 

kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. 

(Lärarförbundet, 2004:19) 

En stor del av arbetet som beskrivs i läroplanen ingår i studie- och yrkesvägledarens 
arbetsuppgifter. Därför menar vi att det är särskilt viktigt för vägledare, men även andra 
på skolan, att ha kännedom om elevernas känslor kring gymnasievalet. Detta för att 
kunna planera arbetet för att försöka stävja eventuell oro. Att försöka uppnå en djupare 
förståelse för elevers upplevelser kring gymnasievalet anser vi gagnar såväl individ som 
skola och samhälle.  

Med utgångspunkt från tidigare forskning som visar att valsituationen är en komplex 
situation för eleverna, och våra upplevelser vid möten med elever, väcks frågor kring 
elevers upplevelser av gymnasievalet. Vilken betydelse kan upplevelserna ha för 
elevernas valprocess? Hur hanterar de valsituationen? För att få svar på dessa frågor 
behövs en djupare förståelse för vad eleverna känner.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs nio upplever gymnasievalet, 
samt att undersöka hur dessa upplevelser kan påverka deras valprocess.   

1.2 Forskningsfrågor 
• Hur beskriver eleverna känslorna kring gymnasievalet? 
• Hur hanterar eleverna känslorna kring gymnasievalet? 
• Vilken betydelse kan dessa upplevelser ha för elevernas valprocess? 

2 Bakgrund 

2.1 Teoretisk bakgrund 
Studien har följande teoretiska bakgrund: Giddens teorier kring valsituationer i det 
moderna samhället, kontextuella teorier kring känslors betydelse vid val och 
Antonovskys salutogenetiska synsätt där känslan av sammanhang betonas. Slutligen 
beskrivs också innebörden av begreppet stress.  

2.1.1 Modernitet och självidentitet 

Den brittiske sociologen Anthony Giddens (1999) menar att det senmoderna samhället 
ställer nya krav på individen. Traditioner och vanor som tidigare väglett oss människor 
genom beslut och olika former av val har till stor del försvunnit. Detta kan ses som 
positivt då fler människor kan få större möjligheter till individuell utveckling. Samtidigt 
gör bristen på traditioner att det ställs högre krav på individen att finna det rätta svaret 
och göra rätt val just för henne. Valen blir då kopplade till identiteten på ett tydligt sätt 
eftersom de inte bara blir ett beslut om hur vi ska handla, utan också ett beslut om vem 
vi vill vara. Vi väljer en livsstil bland många olika alternativ. Detta gör vi genom att 
väga olika alternativ och dess risker mot varandra. I denna riskanalys tar vi  hjälp av 
auktoriteter av olika slag. Även valet av vilka auktoriteter man ska lyssna på är ett 
beslut som är en del av individens livsstil. Samtidigt kan vi vid val aldrig göra en 
fullkomlig riskanalys eftersom det finns så många faktorer som inte kan förutses och 
därför kanske inte resultatet blir det förväntade. Valet av arbete är en av de viktigare 
hörnstenarna i en människas val av livsstil, och därmed också en viktig del av 
formandet av vår identitet (Giddens, 1999).   

2.1.2 Kontextuella teorier om val 

Inom kontextuella teorier om val och karriär betonas vikten av ett holistiskt synsätt 
(Collin m.fl. 2002).  Inre och yttre faktorer samverkar och påverkar individen på olika 
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plan. Yttre faktorer kan exempelvis vara uppväxtmiljö och kulturell bakgrund medan 
inre faktorer kan handla om känsloupplevelser och tankar. Det beskrivs att känsla och 
kognition samverkar med varandra. Att särskild vikt läggs vid känslors och tankars 
betydelse gör dessa teorier särskilt intressanta för denna undersökning.  Känslor kan 
fungera som bränsle och ge motivation till handling, vilket kan vara både positivt och 
negativt för individen. Positiva tankar och känslor kan hjälpa individen att nå fram till 
viktiga mål. Negativa tankar och känslor kan däremot leda till att individen undviker 
vissa handlingar, vilket kan försvåra möjligheten att nå de uppsatta målen.  

Genom att be människor berätta om sina känslor kring en viss upplevelse kan individers 
mål, behov och vad de finner meningsfullt synliggöras. Känslorna fungerar då som en 
nyckel till en människas berättelse. De kontextuella teorierna talar också om styrkan i 
att söka stöd hos andra. Ett plus ett blir tre, det vill säga när din och min känsla och 
upplevelse möts kan perspektivet både vidgas och fördjupas (Collin m.fl. 2002). 

2.1.3 Det salutogenetiska synsättet 

Med ett salutogenetiskt synsätt utgår man från det friska och positiva hos individer och 
fokuserar på vikten av att stärka detta (Antonovsky, 2005). Den medicinske sociologen 
Aaron Antonovsky har bedrivit ett flertal forskningsprojekt inom både 
samhällsforskning och sjukvård. Under en studie om klimakteriet fick israeliska kvinnor 
ur olika etniska grupper besvara frågor om sin psykiska och fysiska hälsa. De hade 
också fått ange om huruvida de suttit i koncentrationsläger eller ej. Antonovsky fann det 
då förvånande att en så stor andel som 29 procent av kvinnorna som suttit i 
koncentrationsläger bedömdes ha god psykisk hälsa. Han ställde sig frågan varför vissa 
individer kan utstå och klara otroligt svåra förhållanden och upplevelser och ändå 
bibehålla sin hälsa. Detta ledde till att han påbörjade sin forskning kring ett 
salutogenetiskt synsätt.  

Ett huvudbegrepp i Antonovskys forskning är KASAM - begreppet, vilket står för 
känsla av sammanhang. Hur man bedömer och hanterar spänningar och stressorer menar 
Antonovsky beror på hur stark KASAM man har. Detta begrepp innehåller tre 
komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Med begriplighet avses hur man upplever inre och yttre stimuli, till exempel 
information man får eller händelser som inträffar. Finner man ett sammanhang och en 
struktur i informationen och händelserna eller upplevs de bara som kaotiska och 
obegripliga. Här är det viktigt att påpeka att detta inte behöver betyda att man upplever 
händelser eller information som positiv. Upplevelsen kan även vara negativ, det viktiga 
är att man kan göra den begriplig för sig.  

Med hanterbarhet menas en känsla av att man själv kan påverka sin tillvaro, att man 
själv har de resurser som krävs eller kan finna de verktyg som behövs, till exempel 
genom att söka hjälp hos andra. Med egna resurser inkluderas egen kunskap eller en tro 
på sin förmåga att tillägna sig nödvändig kunskap.  

Meningsfullhet beskrivs som den allra viktigaste delen av KASAM-begreppet, då den 
beskrivs vara källan för motivation och drivkraft. Utan känsla av meningsfullhet kan 
man uppleva att det man står inför inte har någon betydelse för en personligen, och 
motivationen påverkas. Med en hög känsla av meningsfullhet kan man se svårigheter 
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man möter som utmaningar snarare än som bördor. Antonovsky menar att samtliga 
komponenter i KASAM-begreppet är beroende av varandra men att meningsfullheten är 
den viktigaste. Den som ser en mening i att engagera sig i något hittar också vägar för 
att försöka förstå och söker efter lämpliga resurser för att hantera saker (Antonovsky, 
2005).  

Så här beskriver Antonovsky själv KASAM begreppet:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning som man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och att (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. 

(Antonovsky, 2005:46) 

Antonovsky menar att individers KASAM utvecklas från barndomen och upp i tidigt 
vuxenliv. Även om de olika komponenterna utvecklas parallellt med varandra så 
beskriver Antonovsky även hur olika erfarenheter påverkar de olika komponenterna 
specifikt. Genom erfarenheter och upplevelser av att världen är förutsägbar och att det 
går att se mönster i olika händelser läggs en bra grund för komponenten begriplighet. 
Genom en balans mellan under- och överbelastning läggs grunden för hanterbarhet. Och 
genom en känsla av delaktighet och social uppskattning läggs grunden för 
meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Vi finner detta begrepp intressant för vår studie då 
gymnasievalet innehåller så många olika komponenter som eleverna är tvungna att 
försöka begripa och hantera.  

2.1.4 Begrepp kring stress 

Människor utsätts dagligen för en stor mängd stimuli av olika slag. Det kan röra sig om 
yttre stimuli men även inre stimuli som härrör sig från individen, såsom fysiska besvär 
eller inre känslor. Hjärnan gör en bedömning av dessa stimuli och definierar dem som 
stressorer eller icke-stressorer. Stressorer är stimuli som vi inte har en omedelbar 
tillgänglig eller automatisk respons på och som därför leder till ett spänningstillstånd. 
Stressorer och spänningstillstånd behöver inte vara något negativt utan kan också 
fungera som en källa till motivation för handling och utveckling. Det finns olika former 
av stressorer;  kroniska stressorer, dagliga förtretligheter och  livshändelsestressorer. 
Exempel på livshändelsestressorer är pensionering, familjetillökning och avsked från ett 
arbete (Antonovsky, 2005). Att börja på gymnasiet efter nio år i grundskolan kan 
betraktas som en livshändelsestressor.  Hur individer hanterar dessa stressorer beror på 
vilka motståndsresurser som finns i deras liv vilka Antonovsky benämner som generella 
motståndsresurser (GMR) till skillnad från generella motståndsbrister (GMB). De 
generella motståndsresurserna bidrar till att göra stressorerna begripliga. Genom 
livserfarenheter av att kunna göra stressorer till något begripligt och hanterbart 
utvecklar individer en känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005).  

Människor har alltid utsatts för påfrestningar och utmaningar av olika slag och våra 
kroppar reagerar fysiskt och psykiskt på samma sätt som våra förfäders. Mycket i vår 
yttre livsmiljö har förändrats och fortsätter att förändras i en snabb takt men våra 
biologiska förutsättningar är desamma, vilket kan leda till problem (Währborg, 2002). 
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Ordet stress etablerades av en forskare vid namn Hans Seyle.  Han definierade stress 
som en generell fysisk reaktion på olika former av stressorer individer utsätts för. 
Stressorer beskrev han som stimuli som kunde komma såväl från individen själv som 
från yttre påfrestningar. Hans forskning har senare kritiserats för att inte ta hänsyn till 
att individers egna subjektiva tolkning av stressorer som de utsätts för påverkar den 
fysiska reaktionen. Detta tar moderna stressforskare större hänsyn till när de försöker 
förklara orsaker till stress:  

Vad som orsakar stress är således inte en bestämd faktor. Snarare betraktas individen, hennes 

varseblivning, tolkning och motivation, som avgörande för vilken den slutliga reaktionen blir. 

(Währborg, 2002:39)  

Stress leder inte alltid till ohälsa. En del stress är positiv då den leder till att vi anpassar 
oss till nya förhållanden medan annan stress är dysfunktionell och leder till fysiska 
förändringar och sjukdom. När stressorer som från början inte ledde till en akut 
stressreaktion påverkar individer under en lång tid eller återkommer ofta utvecklas 
oftast en dysfunktionell stress (Währborg, 2002).  

Individer utvecklar copingstrategier för att möta de olika stressorer som de möts av i 
tillvaron. Begreppet coping kan översättas med bemästring. Man kan skilja på två olika 
former av coping; problemfokuserad och emotionsfokuserad. Med en problemfokuserad 
coping arbetar individen för att lösa problemet eller undanröja hotet. Detta kan till 
exempel innebära att söka hjälp hos andra som man tror kan vara behjälpliga för att lösa 
problemet. Försöker man istället förändra sitt sätt att värdera situationen och förhålla sig 
till stressorn eller problemet kallas det emotionsfokuserad coping. Det kan man göra 
genom att fokusera på det som orsakar problemet eller tvärtom, genom att försöka 
undvika det. Individer kan också intala sig själva att problemet egentligen inte är så 
viktigt för dem personligen och därmed minska risken för upplevelse av obehag 
(Währborg, 2002). 

Det finns olika sätt att se på var lösningen finns när man står inför ett problem. Anser 
individen att hon själv ansvarar för att hitta lösningar på problemet talar man om intern 
kontroll-lokus och menar hon att möjligheter till lösningar ligger utanför henne själv 
talar man om extern kontroll-lokus.  Då människan mår bra av att känna att man själv 
kontrollerar sin tillvaro så försöker man inom stressrehabilitering att stärka individers 
förmåga till intern kontroll-lokus (Theorell, 2003).  

Socialt stöd i olika former kan fungera som en coping-resurs. När människor stöter på 
problem, sjukdom eller andra stressorer kan de hitta hjälp och stöd hos andra. Med hjälp 
av människor i de olika sociala nätverk de ingår i såsom skolklasser, arbetsplatser och 
fritidsaktiviteter utvecklas sociala stödresurser. Å andra sidan kan förändringar i detta 
sociala nätverk leda till stress, till exempel när elever byter skola eftersom delar av det 
sociala stödet då försvinner (Währborg, 2002).  

Man brukar skilja på olika former av socialt stöd; ett djupt känslomässigt stöd som kan 
komma till exempel från familj och nära vänner, samt ett informativt och praktiskt stöd 
från människor i ens omgivning (Orth-Gomér, 2003).  

Det finns inte så mycket forskning kring hur stressorer påverkar barns liv, då det kan 
vara svårt att forska kring av etiska skäl. Generellt är det så att de förhållanden eller 
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stressorer som leder till stress hos vuxna också gör det hos barn. Den viktigaste 
stressorn är separationer från betydande personer, till exempel föräldrar eller lärare. 
Andra faktorer är vantrivsel i skolan och tids- och beslutskonflikter. Det är särskilt 
vanligt att äldre barn känner en stark tidspress att hinna med både skola och fritid vilket 
kan leda till stressreaktioner (Währborg, 2002).  

2.2 Tidigare forskning om elevers upplevelser av 
gymnasieval 

En kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Skolverket visar att svenska 
avhandlingar och liknande studier som fokuserar på gymnasievalet ur elevernas 
perspektiv är få (Skolverket, 2004).  

Lennart Henrysson (1994) har i sin avhandling undersökt elevers och skolpersonals 
uppfattning om det som då kallades syo-verksamheten på högstadieskolor. Av resultatet 
framkommer att många elever kände sig osäkra inför gymnasievalet av olika orsaker. 
Eleverna hade svårt att få grepp om de olika alternativ som då erbjöds inom 
gymnasieskolan då de saknade överblick över utbudet och innehållet i desamma. 
Resultatet visar också att eleverna var passiva med att söka information om de olika 
valalternativen (Henrysson, 1994). Även om det finns gott om information om olika 
utbildningsalternativ så omvandlas den inte till kunskap om inte elever kan tillgodogöra 
sig den (Skolverket, 2004).  

Elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan behandlas i en 
avhandling av Anders Lovén (2000). Elever i årskurs nio har intervjuats både före och 
efter genomfört gymnasieval. Även vägledare har intervjuats om deras uppfattningar om 
mötet med eleverna och deras gymnasieval. Flera av eleverna i studien beskrivs som 
passiva, då de inte tagit reda på så mycket information trots att de tillhandahållits 
material av skolan. Författaren menar att detta kan bero på att eleverna är ovana vid att 
göra val och därför inte vet hur de ska skaffa sig ett bra beslutsunderlag. Eleverna i 
studien uttrycker olika känslor inför valet. En del av eleverna uttrycker stor osäkerhet 
som i vissa fall är kopplade till en känsla av att de inte är mogna att välja ännu. Andra 
elever hade klara mål med framtiden och upplevde valet som odramatiskt och roligt.  

I sin avhandling diskuterar Stefan Lund (2006) hur dagens gymnasieskolor konkurrerar 
om eleverna genom marknadsföring och profileringar, och hur detta påverkar elevernas 
utbildningsval. Elever i årskurs nio samt i årskurs ett på gymnasiet har intervjuats inför 
och efter genomfört gymnasieval. Resultatet visar att de elever som har ett klart mål 
med sin gymnasieutbildning klarar gymnasievalet bra. De kan använda den stora 
valfriheten till att genom taktiska kursval göra sin gymnasieutbildning så 
konkurrenskraftig som möjligt. Andra elever beskrivs ha svårt att koppla gymnasievalet 
till ett framtida yrke. Elever beskrivs vidare ha svårt att se vilka program som motsvarar 
deras intressen, de kan inte bilda sig en uppfattning om innehållet i programmen. 
Sammantaget gör detta att de inte har ett tydligt mål i valet vilket gör att de lätt kan gå 
vilse i det stora utbudet. Det beskrivs att denna osäkerhet kan leda till att elever söker 
sig till så breda gymnasieprogram som möjligt. Lund menar att det ökade utbudet av 
valalternativ leder till att saker som tidigare generationer kunde ta för givna nu måste 
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diskuteras, övervägas och fattas aktiva beslut om, vilket eleverna behöver stöd för att 
klara av.  

Anna Sandell (2007) har undersökt hur elever i årskurs nio resonerar i samband med 
valet till gymnasiet. Flera av eleverna framhåller att det viktigaste när de ska välja 
gymnasieprogram är att det ska vara något som är roligt. Detta menar Sandell är i 
samklang med det moderna samhällets syn på ökad individualisering. Vidare kopplar de 
sitt gymnasieval till vad de kan tänka sig att arbeta med i framtiden. Då långt ifrån alla 
har klart för sig vad detta kan vara så tenderar en del av eleverna att välja så breda 
gymnasieprogram som möjligt, för att därigenom hålla många dörrar öppna. Vidare 
beskriver Sandell att vilket rykte olika program har påverkar om eleverna känner att de 
skulle passa in på de olika utbildningarna och därmed trivas, vilket i sin tur påverkar 
valet.   

James Dresch och Anders Lovén (2003) har undersökt hur elever upplever 
gymnasievalet för att ge en bild av vilka behov eleverna har och hur vägledare kan 
tillmötesgå dessa. De menar att det stora utbudet av skolor, gymnasieprogram och 
inriktningar gör att det ställs allt högre krav på eleverna. Många tycker att det är svårt 
att sortera i det stora utbudet av information från media, mässor och broschyrer. Då en 
stor del av informationen består av reklam och marknadsföring så är det svårt för 
eleverna att bedöma materialet och få saklig information. Studien visar vidare att många 
högstadieelever inte känner sig mogna att välja till gymnasiet. De vet inte vad de vill 
arbeta med i framtiden och har därmed inte ett klart mål med sin utbildning. Författarna 
menar att de utökade valmöjligheterna tillsammans med ett stort informationsutbud 
ställer ökade krav på behovet av vägledning och annat stöd i skolan.  

Utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77) behandlar hur stress 
kan påverka ungdomars psykiska hälsa. Data har samlats in genom att enkäter har 
besvarats av ungdomar i olika åldrar, bland andra elever i årskurs nio. Bland dem har 
man studerat olika faktorer som kan ge upphov till stress. Det framkom då att upplevda 
krav i skolan är en sådan faktor. Bland annat upplevde eleverna stress inför 
gymnasievalet. Anledningen till denna stress bestod av flera olika komponenter. 
Utredningen beskriver elevers oro kring om betygen räcker för önskad utbildning, 
svårigheter att välja mellan många alternativ samt en känsla av att det är svårt att göra 
ett val i så ung ålder, då man ännu inte vet vad man vill arbeta med i framtiden. 
Ytterligare en stressfaktor var att eleverna kände att valet kändes påtvingat eftersom de 
inte såg att det fanns något annat alternativ än att gå gymnasiet. 

En internationell studie med elever i Los Angeles i USA visar att en tredjedel av elever 
på high school dagligen känner en hög nivå av stress (De Anda m.fl. 2000). Det som 
stressade mest frekvent var elevernas oro inför framtiden, följt av andra skolrelaterade 
frågor såsom betyg och provsituationer. Författarna menar att även om en oro inför 
framtiden kan ses som en normal del av tonåringars identitetsskapande, så måste en så 
hög andel av elever som uppvisar stress på grund av denna oro tas på allvar.  
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3 Metod 

3.1 Undersökningsstrategi och metod 
Undersökningsstrategin var att genom kvalitativa forskningsintervjuer få en djupare 
förståelse för elevernas upplevelser, för att därigenom uppfylla syftet och besvara 
forskningsfrågorna.   

Intervjuer kan liknas vid ett vanligt samtal men med den skillnaden att de har en viss 
struktur och ett uttalat syfte. Med forskningsintervjuer ges möjlighet att fånga upp 
nyanser både i vad som sägs och hur det sägs. Med denna metod finns möjlighet att 
ställa följdfrågor både utifrån det respondenterna säger men också utifrån kroppsspråk 
och tonfall (Kvale, 1997). När avsikten är att studera människors tankar och känslor 
anses en kvalitativ metod vara mest lämplig, då den ger möjlighet för en djupare 
förståelse av respondenterna (Marshall & Rossman, 1999). 

3.2 Genomförandesteg samt urval och 
urvalsgrupp 

En grundskola i Stockholms stad valdes ut för en första förfrågan om deltagande i 
studien. Då det fanns en sedan tidigare etablerad kontakt med en lärare på skolan så kan 
valet av skola betraktas som ett bekvämlighetsurval. Att använda sig av ett 
bekvämlighetsurval innebär att använda sig av en enhet som är lätt att få tag i (Holme & 
Solvang, 1997). Skolan är belägen i en stadsdel i närförort. Stadsdelen kan betraktas 
som ett medelklassområde sett till invånarnas inkomst, samt har en förhållandevis stor 
andel invånare med eftergymnasial utbildning. Detta sett i förhållande till hela 
Stockholms stad.1  

En lärare i årskurs nio kontaktades per telefon. Denna lärare förmedlade kontakten med 
sex elever som ville delta i undersökningen. Läraren kontaktade också biträdande rektor 
samt föräldrarna och fick deras medgivande. Därefter skickades ett brev till biträdande 
rektor med information om undersökningen (bilaga 1).  

Eleverna valdes ut genom att läraren beskrev undersökningen och tillfrågade elever i två 
klasser om de ville delta. Tio elever anmälde sitt intresse. Bland dessa elever lottades 
sedan sex elever fram. Urvalsgruppen kom att bestå av tre pojkar och tre flickor. 
Samtliga elever har genomfört ett första preliminärt val till gymnasiet.  

Samtliga elever förväntade sig att få relativt höga meritvärden som slutbetyg. I en 
jämförelse med statistik av skolans avgångselever föregående år, samt skolor i hela 

                                                 
1 Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB (USK),  http://www.stockholm.se/usk, hämtad 080511 
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kommunen så är elevernas förväntade meritvärden högt över genomsnittet.2  Detta var 
dock inte ett urvalskriterium utan framgick först under intervjuerna.  

3.3 Datainsamling 
Sex enskilda intervjuer genomfördes. Varje intervju tog cirka 40 minuter. Intervjuerna 
skedde i en lugn och avskild miljö på elevernas skola. Vid intervjuerna medverkade 
båda undersökningsledarna. Med deltagarnas tillstånd användes bandspelare för att 
spela in samtalen. Som stöd vid intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 2). 
Denna fungerade som ett stöd, inte ett färdigt frågeformulär som inte gick att avvika 
ifrån. Frågorna sågs mer som teman att samtala kring, och inte som konkreta frågor. 
Följdfrågor ställdes vid behov för att eleverna skulle utveckla sina svar. Återkopplingar 
gjordes för att säkerställa förståelsen för vad eleverna menade och därmed öka 
validiteten i undersökningen. Som ytterligare ett stöd användes en tidsaxel (bilaga 2) för 
att lättare kunna koppla elevernas svar till upplevelser under deras valprocess.  

Eleverna upplevdes under intervjuerna som avslappnande och villiga att dela med sig av 
sina känslor.  

3.4 Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska principerna som finns för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning har följts.3 Där redovisas fyra huvudpunkter man som forskare ska ta hänsyn 
till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Dessa punkter har tagits hänsyn till på följande sätt:  

• Informationskravet: Elevernas lärare informerades om studien vid ett telefonsamtal. 
I samråd med undersökningsledarna informerade hon eleverna, elevernas föräldrar 
samt biträdande rektor. Biträdande rektor informerades även om studien via ett 
informationsbrev (bilaga 1). 

• Samtyckeskravet: Undersökningen påbörjades först när elever, elevernas föräldrar 
samt biträdande rektor givit sitt samtycke.  

• Konfidentialitetskravet: De medverkande i studien är anonyma. Det framkommer 
inte heller i vilken skola de medverkande går. Även närliggande skolor har 
avidentifierats.   

• Nyttjandekravet: Det insamlade materialet kommer enbart att användas för 
forskningsändamålet. Inspelningarna av intervjuerna kommer efter godkänd 
examination att förstöras. De medverkande informerades om att den färdiga 
uppsatsen är en officiell handling men att deras personuppgifter då är skyddade 
enligt konfidentialitetskravet.  

                                                 
2Skolverket,http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_ver

ksamhetsar=2007&p_kommun_kod=0180&p_skol_id, hämtad 080511 

3 Vetenskapsrådet [uå]. http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf, hämtad 

080305 
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3.5 Resultatbearbetning 
Samtliga intervjuer genomlyssnades samt transkriberades ordagrant. Under detta arbete 
bildades en uppfattning om materialet i dess helhet och likheter och skillnader i 
elevernas berättelser studerades. Utifrån forskningsfrågorna identifierades ett antal 
teman i elevernas berättelser. Därefter studerades helheten igen för en djupare förståelse 
av materialet.  

4 Resultat  
Resultatet inleds med olika teman som berör elevernas känslor kring gymnasievalet. 
Därefter följer teman kring elevernas hantering av dessa känslor. Slutligen redovisas 
avgörande upplevelser i valprocessen.  

4.1.1 Känslor kring gymnasievalet  

Eleverna beskriver olika känslor kring gymnasievalet. Vi har identifierat teman där 
elevernas känslor är kopplade till olika områden.  

Känslor kring valets betydelse 

Samtliga elever uttrycker att detta val känns viktigt då de tror att det kan ha stor 
betydelse för deras framtid. De vill alla studera vidare efter gymnasiet och en del vet 
också vad de vill arbeta med i framtiden. Att själv vara ansvarig över ett betydelsefullt 
val upplevs som stressande av en del av eleverna. Dessutom saknar de erfarenhet av 
liknande situationer.  

Men nu har man ju möjligheten att också liksom välja det man är lite extra intresserad av och 

så där va. Så att eh… Det har man ju aldrig, alltså på det sättet har vi ju aldrig haft det i 

grundskolan, att man liksom får…  Man kanske får välja om man vill ha syslöjd eller träslöjd, 

men det är ju liksom inte… 

En del av eleverna uttrycker att de tycker att de känner sig för unga för att genomföra ett 
val som de tror kan komma att påverka deras framtid i hög grad.  

Ja det, och att jag absolut inte vet vad jag vill göra. Jag är ju 15 nu. Hur ska jag kunna veta vad 

jag egentligen vill göra när jag är vuxen? Det känns litet jobbigt att tänka på. Det går säkert att 

göra om på något sätt. Det är jättemånga som hoppar av nu och börjar på något annat efter 

kanske ett halvår, men man vill ju ha rätt från början på något sätt. Det är ju roligare det, än att 

gå om. 

En annan elev uttrycker sig på liknande sätt:  

Ja, alltså. Jag hoppas att det inte ska va så viktigt. För jag tycker att det är, liksom att det är, att 

man ska kunna liksom, när man är 15 år. Det är inte så lätt att veta då. Det är jättemånga av 

mina kompisar som inte vet vad dom vill bli. Jag har ju ändå en lite sån här inriktning på vad jag 

vill göra men…Jag hoppas att det inte ska påverka…eh…nu så har jag ju hört att dom ska så 
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här dra ner på så här Komvux och så. Det här med att om man till exempel, när man har gått ut 

gymnasiet, ja men då vill jag plugga vidare till någonting annat, eller då vill jag komplettera och 

så där. Om det kommer att bli, om dom kommer att dra ner på det så känns det ju som att 

gymnasievalet kommer att påverka framtiden lite men…. 

Sammanfattning: Flera elever uttrycker en känsla av osäkerhet på grund av att de inte 
känner sig mogna att göra valet. De känner också stort ansvar då de anser att detta är ett 
viktigt val inför framtiden.   

Känslor kring informationen  

De informationskällor eleverna nämner är Internet, broschyrer och kataloger, 
gymnasiemässa, öppet hus, kompisar, rykten och information från studie- och 
yrkesvägledaren. Samtliga elever upplever att det finns ett väldigt stort utbud av 
information kring gymnasiets alla program och skolor. Känslan av detta utbud upplever 
eleverna på olika sätt. En elev beskriver besöket på en gymnasiemässa på följande sätt:  

Elev: Jag var bara rädd på gymnasiemässan. Det blev nästan panik. Alla försökte bara stoppa 

på en massa papper, massa saker som man inte ens ville göra. Eller gå alls. Eller; gå på mitt 

gymnasium. Och jag hade ingen aning om vad det var för gymnasium. Så jag tyckte bara det 

var jobbigt. Jag gick och gömde mig efter ett tag. Det var mest på Internet som jag… det jag 

ville göra, måste jag ju kunna kolla någonstans och då blev det  på Internet.  Eller typ prata 

med skolan när jag var där.  

Frågeställare: Det blev för mycket på den här gymnasiemässan? 

Elev: Ja. Det var nog det jobbigaste som jag gjort. 

Denna elev beskriver att hon kom hem med en påse full med broschyrer som hon sedan 
aldrig öppnade. Hon upplevde att hon blivit tilldelad denna information och att hon inte 
i lugn och ro kunnat hämta det hon själv var intresserad av. En annan elev beskriver 
liknande erfarenheter när hon berättar om den stora mängd av broschyrer som skickats 
hem.  

Eh, alltså det här som kommer hem, eller kom hem en period i brevlådan, det orkade jag inte 

läsa. Alltså det kom så mycket varje dag. Eh, vissa tog jag ut och liksom bläddrade igenom. 

Men sen så kände jag att, nää.  

En annan faktor som gör att eleverna väljer att inte lägga någon större vikt vid den här 
typen av information är att de inte litar på dess innehåll.  

Personligen så tycker jag inte att broschyrer spelar någon stor roll alls. De tilltalar mig inte så 

mycket. Man får ju tusentals från alla möjliga skolor. Men det var väl, jag kollade först… Vi har 

olika plakat eller vad man ska säga på olika skolor i grupprummet. Och där står det om x-

gymnasiet, så läste jag litet… Alltså, jag väljer inte skola efter broschyren. Det är väl ändå mer 

att man blir intresserad av skolan. Sen måste man ändå ha källkritik, vad som står där. Så man 

kan inte svälja allt.  

Liknande resonemang om vilken information man kan lita på finns även kring 
gymnasiemässan och elevernas besök på öppet hus.  
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Och dom elever som är där och berättar är ju såna som är engagerade, och tycker det är 

ganska bra.  Dom elever som inte trivs, det är väl inte dom som är på öppet hus och berättar 

om skolan. 

En annan elev beskriver att hon trots att hon använder flera olika informationskällor inte 
hittar de svar hon söker.  

Ja dom som säger så här att.. att det är okej att gå estetiskt program det är ju självklart då dom 

som har det här estetiska programmet, till exempel y-gymnasiet. Dom vill ju att jag ska börja 

där så att då säger dom ju att det är okej liksom och sen så några kompisar då som vet att jag 

gillar teater väldigt mycket dom säger så här att ; Ja men XXXX (nämner sitt eget namn) det är 

klart att du ska gå teater eftersom du tycker att det är så roligt. Men sen så har jag fått hört från 

andra, som går estetiskt program som har sagt till mig att, att de missar en del och sen så har 

jag väl hört lite från, jo men lite vänner och…Och jag har pratat med mamma och pappa och så 

vi har kollat på dom här, vilka ämnen man har och så på Estetiska programmet och liksom, sett 

lite att det kanske inte är så bra ändå. 

Sammanfattning: Eleverna beskriver att informationen kring gymnasievalet känns svår 
att hantera på grund av att utbudet är så stort. De känner också en osäkerhet kring om de 
kan lita på informationen eller inte. De beskriver vidare en känsla av frustration över att 
de trots att informationsutbudet är så stort inte kan hitta de svar de söker.   

Känslor kring betygen 

För samtliga elever är betygen en viktig faktor i deras valprocess. De är medvetna om 
att de betyg de får kan avgöra vilka möjligheter de har att komma in på den skola och 
det program de önskar. Man kan dock se tydliga skillnader i hur eleverna förhåller sig 
till detta.   

Två av eleverna upplever stark negativ stress kring betygen. De upplever att de ständigt 
måste prestera höga resultat för att inte riskera sämre betyg. Bara tanken på att 
misslyckas ger dessa elever ångest och en känsla av att det kommer att påverka deras 
framtid negativt.  

Ja. Jag måste ju ha bra betyg om jag ska komma in på dom. Man tänker jättemycket på 

gymnasiet, men därför måste man tänka på betygen. Allting hänger på om man kommer in på 

dom. Därför måste man tänka på betygen. Då får man nästan ångest…om det skulle råka bli 

VG istället för MVG på ett prov eller något. Då tänker man att oj, då kanske inte jag kan komma 

in där längre. Oj, då måste jag tänka på det valet, och… 

Eleverna uttrycker att stressen inför betygen också påverkar skolarbetet.  

Elev: Senast typ i fredags, då vart jag jättenervös på engelska nationella, även fast det nästan 

är det jag är bäst på. Och då…för vi har en ny lärare där. Och då måste man ändå visa sig 

igen. Hur pass bra man är. Och då var jag väldigt nervös.  

Frågeställare: Hur yttrade sig det? Hade du svårt att tänka? 

Elev: Ja, alltså, jag blev väldigt nervös helt enkelt. Svårt att resonera och tänka. För det var på 

hörförståelse. Man var tvungen att lyssna och skriva ner, och veta vad det var för slags frågor 

man skulle svara på. Samtidigt. Det var mycket på samma gång. Särskilt när man är nervös 

också.  
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Även för övriga elever är betygen en viktig faktor men de är inte en källa till oro på 
samma sätt. En elev uttrycker sig så här:  

Eh, jag blir inte så stressad kanske…Alltså när man får betygen såhär efter terminen, då blir 

man bara såhär; det är kul att få dem, det var länge sen och så. Men stressad kanske jag inte 

är över betygen.  

Sammanfattning: Flertalet elever känner oro kring betygen då de vet att det är viktigt 
att uppnå vissa betyg för att komma in på gymnasiet. Ett par av eleverna upplever stark 
negativ stress och talar till och med om känslor av ångest. Andra elever oroar sig inte 
lika mycket trots att de vet att betygen är viktiga.  

Känslor kring att byta värld 

Samtliga elever har funderingar kring vad det innebär att börja i en ny skola. Ett viktigt 
mål är att de ska trivas under åren på gymnasiet. Samtidigt är de medvetna om att 
känslan av trivsel inte är något de kan vara säkra på att uppnå. De inser att de i förväg 
inte kan veta hur det kommer att bli för just dem.  

Det är svårt. För jag vet ju knappt vad jag ska till. Jag vet ju bara att antingen hur kompisar 

säger att det är, eller hur folk som går där säger att det är. Och dom är ju inte jag. Så jag vet 

inte. 

En annan elev uttrycker sig så här: 

Men att man trivs, det är mer tur att man trivs. Man kan ju inte veta exakt hur eleverna är.  

Några av eleverna uttrycker oro inför att byta värld och därigenom lämna tryggheten de 
nu har i sitt sociala nätverk med bland annat kompisarna på skolan.  

Precis, alltså allt har varit så självklart här hela tiden på skolan. Det har liksom alltid varit tryggt. 

Man har alltid haft någon att liksom vara med, man har alltid haft lärare att prata med, det har 

liksom, ja det har varit väldigt självklart allting här och nu sen när man byter så…blir det kanske 

inte så…. 

Två av eleverna uttrycker inte någon oro över bytet av skola, de pratar om det i termer 
av att det ska bli spännande och roligt. En av dessa elever beskriver ett tidigare byte av 
skola som en positiv upplevelse, och känner sig därför lugn även inför den här 
övergången.  

Sammanfattning: Flera av eleverna uttrycker oro inför framtiden på grund av att de 
inte kan veta hur det kommer att bli. Andra beskriver känslan inför denna övergång mer 
som en positiv spänning.  

4.1.2 Hantering av känslor kring gymnasievalet 

Vi har identifierat olika strategier i elevernas sätt att hantera känslorna kring 
gymnasievalet. Med strategier avses både medvetna och omedvetna sätt att hantera 
dessa känslor.  
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Hantering genom att söka stöd 

Fyra av eleverna beskriver att de får mycket stöd av föräldrarna i valprocessen. Detta 
stöd beskrivs vara av olika karaktär, från rent känslomässigt till mer praktisk hjälp med 
att komma fram till ett beslut. En elev berättar att han pratar mycket med sin mamma 
om sina känslor kring valet. Han hade varit orolig för att han inte skulle hitta ett 
program som intresserade honom. Här utgjorde mammans stöd både en känslomässig 
och praktiskt tillgång för eleven. Mamman ingav eleven hopp om att det skulle gå bra, 
vilket hade en lugnande inverkan på eleven. På mammans initiativ gjorde de en 
mindmap för att sortera bland olika program. Stödet från mamman gjorde att eleven 
upplevde valmöjligheterna som mer konkreta och motiverade honom att ta reda på mer 
information om en del av alternativen.  

En annan elev beskriver stödet från mamman som viktiga samtal kring hennes drömmar 
och innersta vilja 

Jaa, vi diskuterar ju både kring vad jag verkligen vill liksom, från hjärtat, alltså vad jag, vad det 

är jag känner liksom, för vilken skola, vart känns det bäst, i vilken skola känns det bäst när jag 

är där. Vilken linje tycker jag verkar roligast och så där. Och sen så har vi pratat lite om det här 

med, vi har pratat om det här med framtiden med teatern och så. För mamma säger till mig att; 

absolut xxxxx (nämner sitt eget namn), jag tror absolut att du, jag tror på dig, i teatern och så. 

Två elever beskriver att föräldrarnas stöd varit särskilt viktigt för att hantera stressen 
kring betygen.  

Ja, alltså det är väl min familj. Min mamma som jag pratar mest med. Och hon säger hela 

tiden; att du gör det här för dig själv och inte för någon annan. Så det har ju gått bra med det i 

alla fall, att jag har fått stöd hemifrån och så. Men jag har aldrig varit den som mått sådär 

jättedåligt…Jag har bara varit väldigt, väldigt nervös. 

En annan elev beskriver detta på ett liknande sätt.  

Ibland så håller jag det bara inom mig för att jag knappt orkar tänka på det. Men det blir väl 

ibland ångestutbrytande, mest på kvällen för att jag inte orkar göra någon läxa…Så får min 

mamma eller pappa ta det. Det orkar knappt dom med, för att det blir så hela tiden nu. 

En elev nämner sina kompisar som sitt viktigaste stöd i valprocessen. Då de har ett 
gemensamt mål att komma in på en viss skola hjälper de varandra för att försöka uppnå 
detta mål. De besöker till exempel skolan tillsammans och delger varandra information 
de hittar om skolan.  

Ingen av eleverna upplever att det stöd de behöver för att komma fram till vad de 
verkligen vill, samt hur de ska hantera stress kring betygen ges inom skolan. Det 
beskrivs av eleverna mer som något som sköts från hemmet.  

Frågeställaren: Men ni får inget stöd i skolan för att hantera det här? 

Elev: Alltså inte på det sättet. Men det finns ju massor med extra-tid. Om man till exempel vill 

komma extra på bilden eller på slöjden eller i matten… Vi har massa matte-stöd och extra-hjälp 

hela tiden. Det kan man få hjälp med, om man vill bättra på betygen. Men det finns ingen 

som…Man kan väl gå till psykologen, om det är något så. Men man pratar inte om det annars. 
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Studie- och yrkesvägledaren beskrivs främst som den som satte igång tankeprocessen 
kring gymnasievalet, men beskrivs inte i övrigt som en person eleverna vänder sig till 
för att söka stöd.  

Sammanfattning: Ett sätt för eleverna att hantera valet är att söka stöd i sin omgivning. 
Flertalet elever beskriver att ett känslomässigt stöd från familjen är av stor betydelse. 
Dels för att hantera känslor av oro men också i sökandet efter vad de är intresserade av. 
Även nära vänner kan ge känslomässigt stöd då de befinner sig i samma situation. Ingen 
av eleverna ser skolans personal som några de vänder sig till för att hantera sina känslor.  

Hantering genom att använda olika informationskällor 

Eleverna beskriver att utbudet av information om gymnasieskolan är väldigt stort vilket 
de försöker hantera på olika sätt. Flera elever uttrycker att den stora mängden känns 
omöjlig att hantera och att de inte ens orkar titta på materialet.  

Jag blev bara stressad. Sen var det för mycket att gå igenom. Och jag hade ingen aning om 

vad hälften var. Det var bara papper som jag blivit påprackad. Det var… Mamma och jag hade 

tänkt gå igenom dem, men sen så blev det aldrig av.  

Ett sätt för eleverna att hantera det stora utbudet av information är de skaffar sig en mer 
direkt information från skolor, till exempel genom besök på gymnasiemässa och öppet 
hus. Eleverna beskriver då att informationen blir mer personlig och därför lättare att ta 
till sig. 

Det var bra sen när man kom till den där gymnasiemässan, när man besöka, eller fick gå runt 

och kolla, kika, och prata med elever från olika skolor och så, för då blev det mer liksom  

personligt. För när man får hem en så där massa brev i brevlådan då vet man inte riktigt vad 

man ska läsa eller vad man ska sortera bort eller liksom så där. Men när man var på mässan, 

då… då kändes det bra.  

Eleverna försöker hantera det stora utbudet genom att söka information från olika typer 
av informationskällor för att skapa sig en mer sammansatt bild. De försöker söka 
information som de känner att de kan lita på till exempel genom nära kompisar och 
syskon. En elev berättar att hon ringt och mailat direkt till skolan för att söka svar. Att 
läsa statistik om intagningspoäng är en annan strategi.  

Man vet ju att de har bra rykte och så där…Anledningen till att jag valde z-gymnasiet först 

också, det var så här att w-gymnasiet  verkade så himla pluggit och så himla hårt liksom alltså 

folk är typ helt körda och så  eller de är jätte skoltrötta och så. Det skulle inte jag orka med. 

Och då tänkte jag att z-gymnasiet  kanske är lite lugnare. Men jag vet inte, det är mycket höga 

poäng på w-gymnasiet . Förut var det 305. Men om man ändå kommer in där, om man får så 

mycket då kanske man ändå ska söka det liksom egentligen.  

Sammanfattning: Eleverna försöker hantera informationen kring gymnasievalet genom 
att använda sig av olika informationskällor. De försöker göra informationen mer 
personlig och pålitlig. Det stora informationsflödet kan också leda till att eleverna blir 
passiva och inte hanterar informationen alls.   
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Hantering genom val  

Samtliga elever tror att valet är viktigt och att det påverkar deras framtid. Alla är inte 
säkra på vad de vill arbeta med i framtiden, och en strategi blir då att välja ett så brett 
program som möjligt för att därigenom hålla många dörrar öppna.  

Det är väl skolvalet som känns rätt, och programmet som känns litet…nervöst. För att, själva 

programmet, jag valde ju natur, och det blir mycket mer plugg och arbete än om jag valt sam till 

exempel. Men ändå, så är jag intresserad av vetenskap. Fast jag tycker mer om sam. Och så 

vet jag inte riktigt vad jag vill bli när jag blir stor. För det är ju ganska tidigt nu. Så jag valde 

natur också för att det är bästa grunden. 

En annan elev har ett liknande resonemang kring valet av program.  

För jag vill inte bli special-inriktad på typ bygg-programmet. Då liksom blir du snickare eller 

plåt… ja då får jag ju göra det liksom.  Och om man ångrar det någon gång framåt,  så måste 

man plugga in. Så det kommer ju kosta så jättemycket, och… 

Andra elever har mer uttalade funderingar kring framtiden vilket påverkar deras 
hantering av valet. En elev beskriver att han funderade på följande sätt innan han gjorde 
sitt val.  

Jag fick tänka igenom. Jag tänker mycket på framtiden. Ibland. Och så försöker jag tänka vad 

jag kan vilja orka göra väldigt länge. Så tänker jag. Ja, läkare skulle jag kunna tänka mig att bli. 

civilingenjör, ja. Dom gör ju mycket grejer, men det är typ såna saker jag skulle kunna tänka 

mig att bli. 

Sammanfattning: Valet känns viktigt för samtliga elever. En del av dem är osäkra på 
vad de vill arbeta med i framtiden, och en strategi för att hantera detta är att välja ett så 
brett program som möjligt. Andra elever har mer klara mål vilket också påverkar deras 
hantering av valet.  

Hantering genom positivt förhållningssätt 

Eleverna har olika sätt att förhålla sig till gymnasievalet vilket påverkar deras hantering.  
Flera elever berättar att de har ett tydligt mål att komma in på en särskild utbildning och 
arbetar hårt för att nå det målet. De har en tilltro till sin egen förmåga att göra vad de 
kan för att nå målet. Samtidigt ser de inte det som ett personligt misslyckade om de inte 
skulle komma in på en särskild utbildning. En av eleverna beskriver hur han lagt upp en 
strategi för att nå sina mål genom att satsa mer på vissa ämnen.  

Elev: Ja, jag försöker kämpa på, med ämnen som jag kan få MVG i, vissa ämnen kan jag ju 

inte det. Det är så jag tänker. 

Frågeställare: Känns det stressigt nu då i skolan, eller? 

Elev: Nej, betygen är inte allt. Man gör så mycket man orkar.  

En del av eleverna tänker positivt kring alternativa mål, exempelvis kring deras 
andrahandsval av skola. En elev som tidigare beskrivit att han verkligen vill komma in 
på sitt förstahandsval, diskuterar på följande sätt kring skolan han valt i andra hand.  

Ja, om man går x-skolan så kommer man inte se något nytt, men det är ju ändå, lärarna och 

sånt där, dom verkar jättebra där, också. Och lokalerna är fräscha och sådär och det är 

 17



 

nyrenoverat, ganska…I början på 90-talet, tror jag. Och aulan är jättebra. Och det finns 

jättemycket klubbar och elevrådet verkar jättebra också.  

Flera elever har en tilltro till att de kan påverka sin situation, vilket leder till olika 
handlingar. En strategi är att försöka tänka ut alternativa lösningar för att komma in på 
sitt förstahandsval.  

Frågeställare: Det känns viktigt för dig att komma in på det som du har valt i första hand? 

Elev: Precis, det är ju för att jag väldigt gärna vill komma in där. Sen är det ju bild 

kommunikation, och det är ju också sam, det är ju också så här globalt. Globalkunskap som 

dom kallar det. Det är ju litet likadant, fast man har mer bild. Foto, film låter också bra. Sam 

bild, fast det skiljer sig en del också. Det kanske också är så att någon hoppar av på sam. Så 

finns det viss chans att någon som går bild kanske går över till sam. Så därför kan det också 
vara bra att gå bild. 

Två elever som upplever politiska beslut kring antagningen på den skola de är mest 
intresserade av som orättvisa, tror att de kan påverka situationen och gör vad de kan för 
att förbättra sina egna möjligheter.  

Ja, det är ju så här, nu har det varit problem med den här skolan. Det är massa såna grejer om 

förhandsval och så. Eller alltså eleverna från den kommunen kommer in mycket lättare, ju… 

Och så nu har det varit såhär, att det inte skulle vara så, och sen har dom bestämt om det 

igen…Vi ska skriva en överklagelse. Det är viktigt att man gör det. Så det är såna grejer, så 

hjälper vi varandra med det. 

Sammanfattning: Eleverna har olika sätt att förhålla sig till gymnasievalet vilket 
påverkar deras hantering. En elev beskriver exempelvis sitt hårda arbete med att uppnå 
ett visst betyg som en utmaning. Elevernas sätt att tänka positivt kring alternativa mål 
och lösningar är ett annat exempel. Även tilltron till den egna förmågan påverkar 
hanteringen.  

Hantering genom att söka trygghet 

Eleverna har olika strategier för att övergången till en ny skola ska kännas så trygg som 
möjligt. Samtliga elever försöker skapa sig en bild av hur de kommer att trivas på den 
nya skolan genom att besöka öppet hus.  

Elev: Det verkade ju vara en bra skola, men det var väl just det besöket som gjorde så jag ville 

gå där. 

Frågeställare: Var det något särskilt där som tilltalade dig? 

Elev: Jo, det var väl det sociala. Alltså, eleverna och lärarna. Som det blev alltså väldigt 

tilltalande. Det verkade vara roligt. 

Frågeställare: Bra stämning. 

Elev: Ja, exakt, man fick en så positiv bild av det att man nästan längtade att vara där. Där vill 

jag gå. 

Under besöken på öppet hus försöker eleverna skapa sig en bild av vilken typ av elever 
som går på skolan. Flera elever uttrycker att de tror att de kan trivas bättre om de söker 
sig till en skola där eleverna liknar dem själva.   
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Alltså, det är väl mest personerna och att det ser trevligt ut… Alltså här är det ju så många olika 

typer av personer, men det är väl för att ingen har ju valt att gå här egentligen. Och jag ville väl 

ha folk som var mer lika mig. Litet mer intellektuella och... Ja, typ djupare på något sätt.  

En strategi för att hantera övergången är att söka sig till en skola där de tror att de flesta 
är nya och därför inte redan ingår i ett färdigt nätverk. Den delade upplevelsen beskrivs 
som en trygghet. En elev beskriver detta på följande sätt:  

Frågeställare: På x-gymnasiet är alla nya menar du? 

Elev: Ja, det finns säkert dom som känner varandra där också men inte på samma sätt. För där 

på y-gymnasiet är det säkert många redan som har gått som känner skolan, jätte, har gått där 

sen sexårs och vet liksom…eh….x-gymnasiet där har alla som börjar ettan på gymnasiet, 

ingen känner till skolan. Mer än att man kanske haft någon storebror som har gått där. Men det 

är inte liksom att man har gått där själv utan… 

Tidigare upplevelser av övergångar kan påverka elevernas hantering av gymnasievalet. 
Två elever jämför övergången med en tidigare erfarenhet av att ha bytt skola. En elev 
berättar:  

Elev: Men om man börjar på z-gymnasiet  nu, med några kompisar, då verkar det mycket 

roligare. Då har man ändå någon start, liksom. 

Frågeställare: Så du vill säkra att du känner några… 

Elev: Ja 

Frågeställare: …från början? 

Elev: Ja 

Frågeställare: ….för det är litet kämpigt att börja, om man inte känner någon? 

Elev: Ja, det var väldig många här som kände varandra från början i min klass. Och jag kände, 

några. Men inte så många. Men det har man ju jobbat upp… 

(Tystnad) 

Elev: Det var jobbigt i början.  

Sammanfattning: Besök i skolor som intresserar dem är ett sätt för eleverna att hantera 
känslor kring övergången och försöka göra att den känns så trygg som möjligt. En 
annan strategi är att söka en delad upplevelse genom att söka sig till en skola där alla är 
nya. En elev som har tidigare negativa upplevelser av övergångar försöker undvika att 
hamna i samma situation genom att söka tillsammans med kompisar.   

4.1.3 Avgörande upplevelser i valprocessen 

Samtliga elever beskriver att besöket på gymnasier under öppet hus varit avgörande för 
deras valprocess. Den positiva känsla som då infann sig gjorde att de kände sig 
motiverade att välja just den skolan. Känslan var ofta kopplad till intrycket av 
skolmiljön samt elever och lärare. De flesta av eleverna var redan positivt inställda till 
skolorna före besöket, och besöket fungerade då mer som en bekräftelse. För andra  
elever blev den positiva känslan avgörande för deras val, trots att de inte varit lika 
intresserade inför besöket.   
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Alltså, jag hade absolut inte velat gå x-skolan från början. För det ligger precis utanför mitt hus, 

och jag vet nästan alla som går där, och jag hade absolut ingen vilja att gå där alls. Men sen så 

tvingades jag dit på öppet hus, och upptäckte att det var typ exakt där jag ville gå…Så det var 

det jag valde till slut som förstahandsval. 

Den positiva känslan kunde även vara kopplat till intresse och framtidsdrömmar.  

Men sen när jag var där, för jag var där på ett sånt här intagningsprov då som man läste upp 

en monolog och man gjorde lite övningar och så där tillsammans med andra och då kändes det 

liksom så där jättebra. Det var så roligt och teaterlärarna var så snälla och barnen, eller 

ungdomarna som var där var också jättesnälla. Och vi hade, vad heter det, roligt liksom redan 

då. Och jag kände ju liksom, då kände jag,  att det är ju teater som jag liksom verkligen så här 

brinner för, så jag borde ju gå den egentligen på y-skolan. 

 
Sammanfattning: Den positiva känsla som uppstod i möten med lärare och elever samt 
ett positivt intryck av skolmiljön beskriver samtliga elever som avgörande vid valet till 
gymnasiet.  

5 Analys  
Resultatet är uppdelat i teman kring elevernas känslor, deras hantering av känslorna 
samt avgörande upplevelser i valprocessen. Då dessa teman hänger samman och 
påverkar varandra, utgår analysen från teman som utarbetats utifrån resultatet i sin 
helhet. Dessa teman behandlar områden där såväl känslor, hantering och avgörande 
upplevelser berörs.  

5.1.1 Ansvaret 

Att se sig själv som ansvarig för att finna lösningar är positivt eftersom människan då 
upplever att hon kan påverka sin tillvaro (Theorell, 2003). Av resultatet framgår att 
eleverna känner stort ansvar vilket beror på att de kopplar detta val till sin egen framtid.  
Det är tydligt att eleverna ser valet som viktigt och meningsfullt för dem personligen. 
De är angelägna att genomföra valet på ett sätt som påverkar deras framtidsmöjligheter 
så bra som möjligt. Antonovsky (2005) menar att en känsla av meningsfullhet motiverar 
människan att försöka nå viktiga mål. Denna drivkraft kan vi se hos samtliga elever. De 
kontextuella teorierna om val beskriver just att känslor kan fungera både som bränsle 
och utgöra hinder (Collin m.fl. 2002).  Resultatet visar att starka känslor kan fungera 
som en positiv drivkraft hos eleverna.  För en del leder upplevelsen av ett stort ansvar 
till en känsla av oro. De känner sig osäkra på om de är tillräckligt mogna för att 
genomföra valet. Det beror bland annat på att de inte är säkra på vad de vill arbeta med i 
framtiden. Att elever inte känner sig mogna att genomföra det för dem viktiga 
gymnasievalet och att detta är en källa till oro beskrivs även i tidigare forskning om 
elevers upplevelser av gymnasievalet (Lovén, 2000; Dresch & Lovén , 2003, SOU 
2006:77).  
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En av eleverna uttrycker att hon känner sig osäker då hon inte tidigare varit med om att 
göra den här typen av val. Detta kan tolkas som att bristen på erfarenhet gör att hon 
saknar en del av de kunskaper och förmågor som hon behöver för att kunna fatta ett 
beslut. Detta kan påverka känslan av hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Att detta är det 
första stora valet som elever i den här åldern genomför och att det påverkar deras 
förmåga att hantera processen beskrivs också av Lovén (2000).  

Eleverna beskriver en rädsla för att välja fel och därmed begränsa sina möjligheter inför 
framtiden. De vill helst inte riskera att behöva byta gymnasieprogram, utan vill att det 
ska kännas rätt från början. Dessa känslor kan man förstå mot bakgrund av Giddens 
(1999) resonemang kring att man vid val försöker göra en riskanalys. Det kan kännas 
svårt då det finns många faktorer som inte går att förutse. En av eleverna uttrycker 
också oro över att det i framtiden kanske inte finns möjlighet att komplettera på 
Komvux. Elevernas funderingar kring valets betydelse för framtiden ökar deras känsla 
av eget ansvar, vilket upplevs som betungande för en del av eleverna.  

5.1.2 Sökandet efter svar 

Elever befinner sig i en komplex valsituation där de försöker ställa svar från många 
olika informationskällor mot varandra.  Detta kan leda till svårigheter då källorna har 
olika utgångspunkter som ibland motsäger varandra (Lund, 2006).  

Resultatet visar att eleverna i sin valprocess försöker hantera en stor mängd 
informationskällor. Samtliga försöker ställa olika informationskällor mot varandra i 
sökandet efter utbildningsväg. Trots detta upplever eleverna att det är svårt att hitta de 
svar de söker då de olika informationskällorna ofta motsäger varandra. När de vänder 
sig till gymnasieskolorna upplever de att de kan få svar som är kopplade till att skolan  
vill ha så många elever som möjligt. När de vänder sig till familj och nära kompisar kan 
de få svar som är mer kopplade till dem personligen. Samtidigt försöker de hitta svar 
inom sig själva kring vad de är mest intresserade av. För att information ska bli 
begriplig bör man kunna se mönster och sammanhang i den (Antonovsky, 2005). Att 
eleverna inte kan se dessa mönster i sitt sökande efter svar menar vi påverkar deras 
känsla av begriplighet negativt.  

En av eleverna beskriver användandet av en mindmap för att hantera informationsflödet. 
Genom att visualisera såväl sina drömmar som fakta påverkades hans känsla av att valet 
upplevdes som mer begripligt och hanterbart. Då kunde han se mönster och strukturer 
som han tidigare saknat. 

Ett sätt för eleverna att göra informationen begripligt är att försöka att göra den så 
personlig och verklig som möjligt. Samtliga elever beskriver besök på öppet hus som en 
särskilt viktig informationskälla, då de känner att det personliga mötet med elever och 
lärare på skolan gör informationen mer verklig.  

Resultatet visar att besöken haft en avgörande betydelse för elevernas gymnasieval. Den 
känsla som uppstod vid besöken upplevde eleverna som särskilt viktig. Deras berättelser 
visar att en viss känsla kan ha en avgörande betydelse i en valprocess vilket också 
kontextuella teorier poängterar (Collin m.fl. 2002).   
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Samtidigt tror eleverna att de elever som är särskilt positiva till skolan är de som 
medverkar på öppet hus. Vi kan se att dessa elever har en insikt om att skolor 
konkurrerar om dem, vilket kan leda till att viss information mer är att betrakta som 
reklam. Man kan betrakta dagens gymnasieskola som en marknad (Lund, 2006) vilket 
dessa elever är medvetna om. Detta upplever eleverna försvårar deras möjligheter att 
hitta svar de känner att de kan lita på.  

Resultatet visar att det stora informationsflödet lämnade en del av eleverna med en 
känsla av uppgivenhet. Detta ledde i vissa fall till att eleverna inte hanterade 
informationen alls. Här kan vi se en risk för att eleverna kan missa information som 
skulle kunna vara till nytta för dem.  

Den valsituation som elever står inför med många alternativ att ta ställning till samt ett 
stort informationsutbud ökar elevernas behov av en kommunikationspartner (Lund, 
2006). Detta blir även tydligt i vårt resultat då flertalet av eleverna berättar att de 
diskuterar mycket kring gymnasievalet med exempelvis föräldrar och nära vänner. Detta 
stöd beskriver eleverna som värdefullt.  

5.1.3 Betygen 

Vi kan se att betygen väcker starka känslor hos samtliga elever. Vi har tolkat det som att 
eleverna ser betygen som en avgörande faktor i deras valprocess, då betygen kan vara 
en nyckel till den skola de önskar komma in på. 

För två av eleverna leder dessa känslor till prestationsångest. De beskriver att de 
upplever stark oro och ångest och att dessa känslor påverkar deras förmåga att 
koncentrera sig, exempelvis vid provsituationer där de i vanliga fall presterar bra. De 
beskriver en rädsla för att misslyckas och för att det ska påverka deras framtid negativt.  
Dessa upplevelser kan benämnas som stressreaktioner enligt utredningen Ungdomar, 
stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77).  I denna utredning beskrivs att betygshetsen 
är en av de största orsakerna till stress bland elever i årskurs nio. Även en del av dessa 
elever upplever stress eftersom de ser betygen som avgörande för att komma in på 
önskad gymnasieskola.  

De två elever som upplever negativ stress söker stöd hos sina föräldrar vilket de 
beskriver som värdefullt. Känslomässigt stöd från någon närstående kan stärka 
självkänslan och dämpa upplevelsen av negativ stress (Orth-Gomér, 2003).  

Övriga elever upplever också betygen som viktiga men de väcker inte samma negativa 
känslor hos dem. Vi kan se att dessa elever har ett annat förhållningssätt till betygen. De 
berättar att de gör så gott de kan och har en tilltro till sin egen förmåga. De ser arbetet 
för att få bra betyg som en utmaning och har även förmåga att hushålla med sina 
resurser genom att satsa mer på vissa ämnen och mindre på andra. Vi ser också att 
positiva tankar kring andrahandsval minskar rädslan för att misslyckas. Vår tolkning är 
att eleverna genom att tänka annorlunda inte känner sig lika utsatta. Detta sätt att 
resonera kan beskrivas som emotionsfokuserad coping och fungerar då som ett sätt att 
hantera en påfrestande situation (Währborg, 2002).  

Gemensamt för samtliga elever, oavsett om de upplever stress eller inte, är att de ser 
betygen som viktiga. Vi sätter detta i samband med att de kopplar betygen till framtida 
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mål. Detta gör att arbetet kring betygen känns meningsfullt för eleverna vilket påverkar 
deras motivation. En hög känsla av meningsfullhet motiverar människor att arbeta mot 
ett uppsatt mål, även om deras känsla av hanterbarhet är låg (Antonovsky, 2005). Detta 
ser vi tydligt hos eleverna i denna undersökning, då samtliga är motiverade att arbeta 
med betygen men de hanterar situationen olika.  

5.1.4 Övergången 

Samtliga elever står inför en situation där de inte riktigt kan förutse hur det kommer att 
bli. Denna känsla av ovisshet upplever och hanterar eleverna på olika sätt. Antonovsky 
(2005) beskriver liknande övergångar i individers liv som livshändelsestressorer. Han 
beskriver att dessa händelser leder till ett spänningstillstånd hos alla individer men 
förmågan att hantera, begripa och se en mening i det man är med om påverkar 
upplevelsen. Vi kan se att samtliga elever känner av den spänning som denna övergång 
innebär, men att de hanterar och upplever den på olika sätt. En del ser det som 
spännande och ser fram emot att få uppleva något nytt. Andra beskriver en oro för att 
inte trivas och för att lämna en trygg värld. De är på väg att bryta upp från sitt sociala 
nätverk vilket kan leda till känslor av oro och stress (Währborg, 2002). 

Samtliga har en önskan om att trivas på det gymnasium de väljer, men inser att detta är 
något som inte går att kontrollera på förhand. Vi kan dock se att de har olika strategier 
för att försöka säkra att de kommer att trivas så bra som möjligt. Här kan känslor från 
liknande erfarenheter påverka hanteringen. En elev som tidigare upplevt det som jobbigt 
att byta skola, därför att han började i den nya skolan helt ensam, försöker hitta 
strategier för att undvika att hamna i samma situation igen. Han gör det genom att 
försöka söka sig till samma gymnasium som sina kompisar. Här kan vi se att elevens 
rädsla för att uppleva negativa känslor igen påverkar hanteringen av valet. Enligt 
kontextuella teorier kan till exempel rädslor utgöra hinder och leda till att individer 
begränsas (Collin m.fl. 2002). Denna strategi kanske faktiskt leder till att eleven 
kommer att trivas men vi kan samtidigt se att den begränsar mängden valalternativ.  

En annan strategi för flera av eleverna är att söka sig till miljöer där de tror att de passar 
in. De försöker ta reda på vilken typ av elever som går på skolorna. Att elever försöker 
trygga sin trivsel på detta sätt och att sociala faktorer därmed styr hanteringen beskrivs 
även av Lund (2006).   

Eleverna funderar kring vilka skolor som har elever som liknar dem själva, till exempel 
intellektuella eller ambitiösa elever. När Giddens (1999) beskriver valsituationer i det 
moderna samhället så menar han att val till stor del handlar om beslut om vem vi vill 
vara, valet blir då kopplat till identiteten på ett tydligt sätt. Mot denna bakgrund kan 
man tolka elevernas funderingar som att deras val inte bara handlar om vilken 
utbildning de vill gå utan också är kopplat till deras identitet. 
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6 Slutsatser 
En slutsats vi kan dra utifrån vår undersökning är att samtliga elever tycker att 
gymnasievalet är viktigt och det väcker därför starka känslor hos eleverna. Vi är 
medvetna om att eleverna skiljer sig åt kring vad de känner och att de har olika förmåga 
att uttrycka sina känslor. Det är därför svårt att dra några generella slutsatser som gäller 
samtliga elever. Vi kan dock se att samtliga elever känner stort ansvar för att genomföra 
valet på ett för dem bra sätt. Detta ansvar upplevs för en del som oroande och 
betungande då de inte vet vad de vill arbeta med i framtiden, och därför inte känner sig 
mogna att göra valet. Samma ansvar fungerar motiverande för en del av eleverna. Att 
elever känner en stor känsla av ansvar och att det kan stressa en del elever stämmer väl 
överens med tidigare forskning (Dresch & Lovén, 2003; Lovén, 2000; SOU 2006:77).  

Flera av eleverna uttrycker frustration över att det är svårt att hitta de svar de söker inför 
valet. En slutsats vi kan dra är att denna frustration beror på att valsituationen är 
komplex. De måste försöka hitta konkreta svar i det stora informationsflödet samtidigt 
som de letar svar inom sig själva kring vad som är bäst just för dem. Mot bakgrund av 
Giddens (1999) teorier kring valsituationer i det moderna samhället, kan detta förstås 
som att valet även handlar om elevernas identitetssökande.  

Samtliga elever uttrycker starka känslor kring betygen och ser dem som viktiga för att 
öka möjligheten att komma in på den utbildning de önskar. Utredningen om ungdomars 
stress och psykiska ohälsa (SOU 2006:77) visar att betygshetsen är en av de största 
källorna till stress för högstadieelever. Hos två av eleverna i denna undersökning ser vi 
denna negativa stress kring betygen. Vi kan se att även övriga elever arbetar hårt med 
betygen men vi kan inte dra några slutsatser om huruvida de upplever stress eller inte.  

Medvetenheten om att eleverna nu står inför en framtid de inte riktigt kan förutse väcker 
blandade känslor hos eleverna. Här utrycks positiv förväntan, men också en oro över att 
inte veta riktigt hur det kommer att bli. Vår slutsats är att hos dessa elever väcker denna 
övergång starka känslor och att det är något de funderar mycket på. Hos en del av 
eleverna finns också en oro över att lämna den trygga miljö de nu befinner sig i.  

Ett sätt att försöka hantera dessa känslor är att söka stöd hos familj och nära kompisar. 
Vår slutsats är att det känslomässiga stödet är väldigt viktigt i den process som eleverna 
befinner sig i. Detta stöd gör att valprocessen känns tryggare för eleverna. Att ha ett 
känslomässigt stöd i påfrestande situationer har stor betydelse och minskar risken för 
stressreaktioner (Währborg, 2002). Vi kan utifrån denna studie inte dra slutsatsen att 
eleverna utan det känslomässiga stödet skulle uppleva större stress, men vi kan tydligt 
se att detta stöd är väldigt värdefullt för eleverna.  

Eleverna försöker hantera den komplexa valsituationen genom att besöka de skolor de 
är intresserade av. Det är ett sätt att bekanta sig med den nya världen men också ett sätt 
att göra informationen mera verklig. Vi kan här se att eleverna försöker skaffa sig en 
känsla av sammanhang för att bättre förstå och hantera situationen. En slutsats vi kan 
dra av resultatet är att de känslor som uppkommer vid besöken är av stor betydelse för 
elevernas valprocess. Denna slutsats kan dras eftersom samtliga elever beskriver att den 
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känsla som uppstod när de besökte skolorna hade stor betydelse för deras beslut om 
utbildningsväg.  

För två av eleverna kan vi dra slutsatsen att tidigare upplevelser från liknande 
situationer påverkar deras valprocess. De starka känslor de då upplevde aktualiseras när 
de nu står inför en liknande situation. De försöker därför anpassa sina val för att 
undvika att återigen behöva uppleva dessa negativa känslor.  

7 Diskussion 

7.1 Resultat 
Då denna undersökning omfattar sex elever är vi medvetna om att man ur resultatet inte 
kan dra några generella slutsatser om vilka känslor elever i allmänhet har kring 
gymnasievalet. Resultatet visar dock att eleverna i denna undersökning befinner sig i en 
komplex situation när de ska välja till gymnasiet, vilket bekräftar tidigare presenterad 
forskning. Vi anser att vår undersökning tillför en djupare förståelse för vad elever kan 
känna och hur de försöker hantera dessa känslor.  

Undersökningen har gjort oss mer medvetna om vilken stor roll känslor kan spela i 
elevers valprocess. Att försöka uppnå en förståelse för vad elever känner kring 
gymnasievalet, anser vi därför vara viktigt för studie- och yrkesvägledare och andra 
anställda inom skolan.  

Eleverna i denna undersökning beskrev att de fick stort stöd hemifrån för att hantera 
valet. De såg detta val som något som framför allt sköttes hemifrån. De betonade också 
sitt eget ansvar över valet. Det är oklart hur resultatet hade sett ut om vi hade intervjuat 
elever som saknat detta stöd hemifrån. Kanske hade de eleverna uttryckt starkare 
negativa känslor kring valet. Om dessa elever då hade fått ett större stöd från skolan än 
vad våra elever upplevde att de behövde, är en fråga som väckts utifrån vårt resultat.  

De elever vi intervjuade visade sig ha relativt höga meritvärden vilket kan påverka deras 
upplevelser av gymnasievalet. De tog också många egna initiativ för att försöka hantera 
valprocessen. På detta sätt var denna undersökningsgrupp homogen. Vi är medvetna om 
att om vi hade intervjuat andra elever, kanske med sämre meritvärden, hade resultaten 
kunnat bli annorlunda. Vi finner det intressant att eleverna i vår undersökning, trots 
både bra betyg och stöd hemifrån, många gånger upplever valprocessen som 
påfrestande. Resultatet väcker frågor kring hur elever som saknar dessa förutsättningar 
upplever valet.  

Resultatet visar att flera av eleverna upplever att deras ovana vid att göra den här 
sortens val gör valet svårt att hantera. Vi tolkar detta som att de saknar en del av de 
kunskaper och förmågor som de behöver för att genomföra valet. I Lpo94 står följande 
att läsa kring skolans ansvar kring detta område: 
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 Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att 

kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden 

(Lärarförbundet, 2004, sid. 19). 

Av denna undersökning framgår inte om just denna skola ger eleverna dessa kunskaper 
och erfarenheter. Vi kan dock tydligt se att det är ett viktigt område för skolan i 
allmänhet att arbeta med, då vår undersökning visar att behovet av denna kunskap är 
stort hos eleverna.  

Vi anser att vår undersökning visar att det finns ett stort behov av studie- och 
yrkesvägledning som omfattar elevernas hela valsituation. Detta för att undersökningen 
tydligt visar att valsituationen är komplex och att eleverna är i behov av stöd för att 
hantera denna.   

7.2 Metod 
Valet av kvalitativa intervjuer anser vi lämpade sig väl för denna undersökning. Då 
syftet var att undersöka elevers känslor och upplevelser ansåg vi att ett personligt möte 
var nödvändigt. Denna metod gav oss utrymme till att ställa följdfrågor vilket gjorde att 
eleverna kunde utveckla sina berättelser. Detta gav oss en helhetsbild av deras 
upplevelser av valsituationen. Möjligheten att göra återkopplingar av elevernas svar 
ökade tillförlitligheten.  

Vi upplevde att eleverna var trygga och gärna berättade om sina känslor. Samtidigt är vi 
medvetna om att en svaghet med den kvalitativa metoden är att man aldrig kan vara helt 
säker på att eleverna kan eller vill berätta om alla sina känslor. Denna metod är dock att 
föredra framför den kvantitativa metoden, då denna metod inte ger samma möjlighet till 
fördjupning och utveckling av svaren.  

Den tidsaxel som utarbetats före intervjuerna (bilaga 2) var tänkt att fungera både som 
ett stöd för elevernas berättelser, men också för att ge oss svar om tidpunkter som var 
särskilt viktiga i elevernas valprocess. Under bearbetningen av materialet ansågs dock 
inte detta vara relevant för undersökningen, och tidsaxeln ingår därför inte i resultatet.  

7.3 Framtid 
Denna undersökning handlar om sex elevers upplevelser av gymnasievalet på enbart en 
skola. Resultatet har väckt vårt intresse för om elever på andra skolor har liknande 
upplevelser. Vi tycker det vore intressant att göra liknande undersökningar på andra 
skolor, exempelvis på landbygden eller i andra städer. Det vore också intressant 
undersöka om det finns några skillnader mellan flickor och pojkars upplevelser av 
gymnasievalet  

 En annan fråga som väcks är om verksamma studie- och yrkesvägledare är medvetna 
om alla dessa känslor som elever har kring gymnasievalet och om det påverkar deras 
sätt att arbeta.   
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9 Bilagor 

9.1 Brev till skolledare 
 

Stockholm den 3 april 2008       
 
 
 
Till biträdande rektor xxxx xxxx,   
 
 
Vi heter Malin Gustavsson och Erica Lodin, och studerar vid Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet vid Pedagogiska Institutionen vid Stockholms universitet. Vi 
har som bekant varit i kontakt med xxxx xxxx, mentor i årskurs nio, och sänder härmed 
information om vår undersökning.  
 
I vårt examensarbete har vi valt att undersöka hur elever i årskurs nio upplever 
gymnasievalet. Xxxx xxxx har lovat hjälpa oss att komma i kontakt med elever som vill 
medverka i undersökningen samt informera elevernas föräldrar för att få deras 
medgivande.  
 
Eleverna kommer att hållas anonyma. Inte heller skolans namn kommer att nämnas. Vi 
vill också informera om att de medverkande när som helst kan välja att avstå från att 
delta i undersökningen.  
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Erica Lodin                                                                Malin Gustavsson 
Tel: xxx-xxxxxxx                                                      Tel: xxx-xxxxxxx 
erica.lodin@student.lhs.se                                        malin.gustavsson1@student.lhs.se       
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9.2 Intervjuguide 
 
 
 
Hur beskriver eleverna känslorna kring gymnasievalet? 
Berätta om ditt gymnasieval 
Här vill vi ha svar på följande frågor:  

• Hur kändes det att välja till gymnasiet?  
• Vad har du valt?  
• Hur viktigt känns gymnasievalet för dig?   

 
Hur hanterar eleverna känslorna kring gymnasievalet? 
Berätta mer om hur du tänkte och vad du gjorde under valprocessen.  
Här vill vi ha svar på följande frågor:  

• Hur tänkte du under valprocessen? 
• Vad gjorde du under valprocessen?  
• Hade du stöd av någon? 
 

Vilken betydelse kan dessa upplevelser ha för elevernas valprocess? 
Tror du att det du har beskrivit påverkade din valprocess och i så fall hur?   
Här vill vi ha svar på följande frågor:  

• Tror du att dina känslor påverkade ditt val?  
• Tror du att det du gjorde eller inte gjorde påverkade ditt val?  
• Tror du att stöd från andra påverkade ditt val?   

 
 
 
 
 
.   
Tidsaxel 
 
______________________________________________________________________ 
Första tankarna              Höstterminen årskurs nio      Gymnasievalet i februari       Idag 
kring gymnasievalet
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