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Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att belysa elevers perspektiv kring orsaker till omval på gymnasiet. 

Uppsatsen är baserad på kvalitativ forskning och sex elever som gjort omval på gymnasiet har 

intervjuats. Ibland fokuserar omvalet på frånfaktorer och tillfaktorer. Orsakerna till varför elever 

bytte från ett gymnasieprogram var osäkerhet, dålig organisation, boende på annan ort, obekvämt 

boende, ångrat sitt yrkesval, tröttnat på ämnen på programmet, ointresse, lågt studietempo samt 

otillräcklig kunskap om sig själv och om programmet. Skälen att elever bytte till ett 

gymnasieprogram var intressen, osäkerhet och kamrater. En strategi var att förlänga betänketiden 

innan yrkesvalet, då bytte man till ett studieinriktat program. Man kan se att elevernas senaste 

omval upplevs mer säkra än tidigare val. Faktum är att alla elever valt yrkesförberedande program 

från grundskolan. De elever som gick på annan ort sökte sig hemåt i omvalet. Samtliga elever har 

bytt från yrkesförberedande program till studieförberedande gymnasieprogram. Information om 

gymnasiet och de förberedande aktiviteterna inom studie- och yrkesvägledning är något som skolan 

erbjuder inför gymnasieval. Eleverna i denna undersökning har nämnt många olika aktiviteter inom 

studie och yrkesvägledning men de enda kommentarerna kring detta var att det var för lite praktik 

och att man inte lärde sig så mycket av studiebesök på företag. Föräldrar, kamrater, vägledare och 

mentorer är de man i denna undersökning talar med inför sina omval. Alla informanter hävdar att de 

pratar med kompisar men påtalar också att det är deras egen vilja som styr. Trots denna rapports 

begränsningar visar detta arbete på att det för en del elever kan vara för tidigt att göra studie- och 

yrkesval redan från grundskolan, årskurs nio. 
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Abstract 

The purpose of our essay is to shed light on the reasons for students making a new/second selection 

of program to upper secondary school.  The essay is based upon qualitative research and interviews 

with six pupils who have made a new selection.  Often the causes for making a new selection are 

either to leave a particular program or to enter a particular program.  Some of the reasons for 

students changing from a program are uncertainty, poor organization, living away from home, 

uncomfortable living quarters, tired of the program, lack of interest, low pace of study, as well as a 

lack of knowledge of one’s self and/or the program.  The reasons for a student changing to a 

particular program are interest, uncertainty and friends.  One strategy was to extend the time for 

consideration regarding choice of vocation and then changing to a study-specific program.  It is 

apparent that the most recent selection was considered more certain than previous selections.  All of 

the students in this study had chosen vocational programs while in comprehensive school.  Those 

students who studied in communities away from home chose to return to their home community to 

study.  All of the students have changed from vocational programs to programs preparing them for 

continued academic studies.  Information concerning upper secondary school and preparation for 

both vocational and academic studies is offered by the school before program selection.  The 

students in this study have mentioned numerous activities concerning academic and vocational 

preparation but their only comments concerning these activities were that there was too little 

practical experience and too little information presented during their educational visits to various 

businesses.  Before making a new choice of program, students generally discuss their choice with 

parents, friends, guidance counselors and mentors.  All the students claim that they had had 

discussions with their friends but that the final decision was their own.   
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1. Inledning 
Hemkommunen skall erbjuda alla elever som avslutat grundskolan att få en 

gymnasieutbildning, denna skola är frivillig, avgiftsfri och erbjuds tills 20 års ålder. Den 

totala kostnaden för gymnasieskolan har ökat om man ser tillbaka till år 19951. 

Huvudmannens kostnader är i snitt per elev på kommunernas nationella program 2007, 85 

500 kr2. 10 709 elever gjorde omval på de *ationella programmen i gymnasieskolan i riket 

mellan okt 2007 och okt 20083. Omvalen innebär därmed kostnader för kommunerna.  

Valde jag rätt eller inte, kan många gymnasieelever tänka när de är mitt i gymnasietiden. 

Vanliga göromål inom studie- och yrkesvägledning på skolan är samtal, information, praktik 

eller projektarbeten och detta då oftast med berörd studie- och yrkesvägledare. Eleverna bör 

få vad de behöver för att kunna starta sin karriärutveckling på ett gynnsamt sätt. Eller kan 

det vara en påfrestning för dagens elever, att ta ställning redan i denna tid vad utbildningen 

skall mynna ut i? Det kräver att man kan förhålla sig till dagens snabba tempo, den enorma 

informationsmängd och växlingar på arbetsmarknaden. Det som är idag kan ju vara 

annorlunda imorgon. 

1.1 Val av problemområde 

Individers karriärutveckling har stor betydelse för framgång hos människor och ungdomar har olika 

förutsättningar att lyckas med sina yrkes- och utbildningsval. Under utbildningstiden på högskolan 

kan det förstås att de som var barn i början av seklet var framtiden ofta tidigt utstakad och 

ungdomarna då hade begränsade valmöjligheter. Flickorna gick ofta i moderns fotspår där familj 

och hem ofta var centralt initierat och pojkarna tog ofta över faderns yrke. Barn till högutbildade är 

mer öppna för att bryta könsuppdelningen än barn med lågutbildade föräldrar. Ungdomarna från 

högutbildade familjer har större chans att lyckas göra rätt utbildningsval än ungdomarna som har 

lågutbildade föräldrar (SOU 2004:43). Idag är samhället mer komplicerat och det ställs stora krav i 

arbetslivet. Detta innebär att det är viktigt för individen att välja rätt yrke både för sig själv och 

samhället genom att bidra med god arbetskraft. På lång sikt främjar detta individens 

karriärutveckling och samhällets ekonomi. 

Behovet av vägledning är både växande och återkommande under perioder i medborgares liv 

eftersom det sker många val, stora som små, i livet. Samhällets syn på utbildning, kvalifikation och 

kunskap och sambanden däremellan förändras ständigt, skrivs i en handbok från skolverket som 

heter Kvalitet i Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar (2008). De skriver: ”Utifrån 

styrdokumentens betoning på lärande och kunskapssökande kan begreppet studie- och yrkesvägledning 

förefalla väl snävt och mindre relevant.” 

                                                      
1 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/34/03/PM%20-%20Kostnader%20080917.pdf 12/3-09 

2 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/30/48/Gymnasieskolan_Kostnader_Tab2A_Rikswebb.xls 

12/3-09 

3 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/48/62/Gy_Elever_Riksniv%E5_Tabell5Awebb.xls 12/3-09 
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Styrningen av skolan är sedan länge statlig men implementeras av kommunerna och av skolorna 

själva. Politik och ekonomi kan därmed bli bidragande faktorer hur det ser ut i skolorna. Det finns 

inte en tydlig beskrivning av studie- och yrkesvägledning i skollagen, vilket det gör i övriga ämnen 

i skolan. Det kan därmed se väldigt olika ut för elever runt om i landet.  

Intresset för fenomen kring omval har väckts utifrån erfarenheter från praktik och under pågående 

vägledarutbildning. Om antalet omval kan minimeras skulle det bidra till ekonomiska besparingar 

för samhället, men också leda till tidigare inträde på arbetsmarknaden för individen. Möjliga 

anledningar till omvalen kan vara att elever upplever att de fått otillräcklig information och kunskap 

samt bristfällig studie- och yrkesvägledning under grundskolans senare år. Faktorer som påverkar 

vid omval är ökad information och kunskap, familj, kamrater, media och intressen. Det finns 

troligtvis också elever som vill öka chansen att komma in på det han/hon egentligen ville gå men 

inte kom in på från början.  

Idag finns det ett enormt utbud av gymnasieprogram och programmen erbjuds ofta på många olika 

skolor. Det tillkommer även nya skolor och program allt eftersom de får klartecken från skolverket. 

Marknadsföringen som riktar sig till elever i grundskolan inför deras gymnasieval är idag en viktig 

faktor att tänka på för eleverna. Marknadsföringen består av en stor mängd information som skall 

sorteras och bearbetas av individen. Personalen inom gymnasieskolan upplever den allt tuffare 

konkurrensen mellan gymnasieskolor under de senaste åren. Informationen som når eleverna är ren 

reklam för den egna verksamheten. För att locka till sig eleverna erbjuds ofta bonusar under 

utbildningstiden i form av egen dator, körkort och utlandsresor. Loven (2002) ställer sig frågan om 

alla omval beror på det ökade utbudet och den hårdnande konkurrensen som resulterar i olika 

lockbeten. Vilken syn gymnasieelever har på orsakerna till sina omval? I läroplanen (Lpf 94) står 

det att det är hela skolans ansvar till att förbereda eleverna inför framtiden. Frågan är om skolans 

information om gymnasiet och de förberedande aktiviteterna räcker till? Våra tankar är om detta 

kan vara en av orsakerna till omvalen. Denna uppsats kan vara av intresse för allmänhet, 

beslutsfattare och politiker.  

1.2 Förförståelse 

Vi vet att en tonåring genomgår mycket rent kroppsligt, hormonellt och kanske befinner sig i ett 

sammanhang där det ställs många olika krav. Egna prestationskrav tillsammans med anspråken 

hemifrån, kompisar, fritidsintressen, skolan och även en del moraliska aspekter kan möta individen. 

Att ta ställning, ha värderingar och att våga stå för dem men även testande av gränser har en 

betydande roll i denna ungdomsperiod, anser vi. Miljöers utseende och stämningar, egna drömmar, 

självkänslor men även det egna utseende kan få en betydande roll i denna identitetskris. Vi tror att 

brottas med detta samtidigt som dennes karriärutveckling startar kan vara en utmaning.  

Om man ser utifrån ett barns perspektiv så kan man bli vad man vill eller så påverkas man av sin 

närmiljö till vissa val. Risken är stor att de identifierar sig med den könsuppdelning som 

förekommer på arbetsmarknaden och utifrån detta fenomen väljer vilka yrken som man passar för. 

Detta leder till att könsuppdelningen lever vidare i samhället. Vi vet att föräldrarnas utbildningsnivå 

liksom familjens sociala tillhörighet är viktiga faktorer som spelar in i ungdomars val. Vi tror att 

elever som känner att de vill byta gymnasieprogram genomgår upplevelser och får därmed större 

självkännedom och då bidrar detta till att omvalet blir ett mer övervägt val än valet från 

grundskolan. 
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1.3 Syfte 

Vi vill belysa gymnasieelevers yttranden kring sina omval 

1.4 Forskningsfrågor  

• På vilka grunder skedde omvalen enligt eleverna? 

• Hur upplevde eleverna studie- och yrkesvägledningen? 

• Hur säkra var eleverna i sina val? 

• Vilka samtalade eleverna med inför sina omval? 

1.5 Avgränsningar 

Man hade kunnat välja att göra en komplett undersökning i hela riket för att synliggöra ungdomars 

sätt att se på sina omval på gymnasieskolan men av praktiska skäl så är detta i denna uppsatts 

orimligt. Framförallt tidsmässigt när det gäller genomförande och analysbearbetning. Att koppla 

några få ungdomars tankar kring deras omval och bearbeta detta väl var att föredra enligt 

författarnas mening. Då kan det erbjudas en trovärdig och väl genomarbetad uppsats. På grund av 

bekvämlighetsfaktorer och tid så valdes friskolorna bort. Elever som har hoppat av ett nationellt 

gymnasieprogram och även valt att hoppa av skolan helt har valts bort. Intervjuer har inte utförts 

med berörda studie- och yrkesvägledare, undervisande lärare och föräldrar som givetvis har sin bild 

av hur tankarna var vid omvalstidpunkten. 

1.6 Människosyn/kunskapssyn 

Kunskapssynen här bygger till stor del på kunskapsinhämtning under erfaren utbildning på studie- 

och yrkesvägledarprogrammet. Utbildningen bygger på samhällsvetenskapliga och 

beteendevetenskapliga kurser. Inför denna uppsats medföljer vägledarföreningens etiska regler4, 

dvs. att man ska respektera varje människa som en unik person och att alla har lika värde oavsett 

bakgrund. Detta för att eleven ska känna en mognad och få insikt och bli medveten om sig själv, 

även bli självmedveten om sina talanger, intressen etc. Detta går att relatera till begreppet 

självuppfattning utifrån Gottfredsons teori (Brown 2002) kring val och väljande. Den kontext som 

ungdomarna lever i kommer att påverka dem inför olika val. Kontexten som ungdomarna lever i 
påverkar dem inför olika val är ett påstående som spelar stor roll i hur individers liv utvecklar sig.  

1.7 Begrepp 

*ationellt gymnasieprogram 

Det finns 17 olika nationella gymnasieprogram från år 2000, samtliga är treåriga. De ger en bred 

basutbildning och behörighet att studera på universitet eller högskola. Varje program omfattar 2500 

gymnasiepoäng.  

                                                      
4 http://www.vagledarforeningen.org/ 26/3-09 
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Omval 

Omval är ett begrepp som här används i utbildningsområdet och inte ämnesomval utan ett helt 

gymnasieprogramsbyte. 

Studie- och yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledning förekommer i undervisningen i olika former av vägledning och genom 

informationssatser och berör all personal i skolan. De yrkeskategorier som arbetar med studie- och 

yrkesvägledning är framför allt studie- och yrkesvägledare, rektorer och lärare. Men all personal i 

skolan kan på olika sätt bidra till att ge eleverna kunskaper, stöd och erfarenheter för kommande 

studie- och arbetsliv. Det är viktigt att eleverna ges möjligheter till enskilda vägledningssamtal för 

att kunna ringa in intresseområden och diskutera framtida studie- och yrkesval. 

I undervisningen utvecklar eleverna kunskaper om samhället och arbetsliv samt får erfarenheter av 

yrkeslivet. Vägledningen handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina 

intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val 

beträffande studie- och yrkesvägar. Studie- och yrkesvägledaren har en central roll i 

studievägledningen och är en person som har utbildning och specialistkunskaper inom området 

(Skolverket 2009). 

Figur 1. (Skolverket allmänna råden 2009, s.6).  
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med, men även egenhändigt sökt, framtagande av litteratur inom området. Uppmärksamhet har 

lagts på debatter och artiklar inom ämnet, speciellt med tanke på gymnasievalet inför hösten. Detta 

för att vidga kunskapen och erhålla en större förförståelse om forskningsområdet.  

2.2 Forskningsanknytning 

CIP-teorin 

CIP-teorin bygger på Frank Parsons teori från 1909 (Brown 2002) han menade att det finns tre 

huvudfaktorer att beakta när man gör sitt yrkesval: tydlig självförståelse, kunskap om yrken samt 

förmåga att dra slutsatser om de två i kombination. Det skulle leda till att individen valde rätt yrke 

egen del men också samhället skulle tjäna på det genom att matcha rätt individ på rätt plats. Under 

1970-talet var det årtionde som teorin utvecklades mot det den är idag (ibid). 

”Om du ger en man en fisk så är han mätt hela dagen, men om du lär honom att fiska så blir han mätt hela 

livet” (Brown 2002, s.312).  

Teorin kallas för “A Cognitive Processing (CIP) Approach to Career Problem Solving and Decision Making”. 

Teorin tar fasta på kognitiv psykologi som erbjuder ett alternativt tänkande om 

karriärval/utveckling. CIP-teorin berör vår hjärnas tanke och minnesprocesser, hur dessa processer 

är påkopplade när vi ska lösa problem och fatta beslut kring vår karriär. Problemlösning och 

beslutsfattande runt karriären involverar både känslor och kognitiva processer. Kunskapen om oss 

själva och kunskap om studier/yrken förändras ständigt och därmed ändras våra ”scheman” i 

hjärnan. CIP-teorin brukar beskrivas med hjälp av pyramid, pyramiden beskriver det viktigaste i 

vårt medvetande som är involverat när vi ska lösa problem och fatta beslut kring val av studier eller 

yrke (ibid). Figuren nedan är omgjord utifrån originalbilden i (Brown 2002:320). 

Figur 2. (Brown 2002, s.320)  

 

 

Meta Cognitions 

    (Medvetna val) 

 

   General information 

   Processing skills 

          (casve) 

 

  Self Knowledge                 Occupational Knowledge 

  (självkännedom)                    (Omvärldskunskap) 

 

I botten av pyramiden ligger vår kunskap om oss själva (värderingar, intressen och förmågor). 

Kunskapen som vi fått över lång tid förändras också allteftersom nya erfarenheter tillkommer. I 

botten ligger även vår kunskap om studier och yrken, den har till viss del formats från barndomen 

och kan vara kopplad till våra kunskaper om oss själva när man kommer i kontakt med ett yrke. Ny 

kunskap kan hela tiden läggas till genom t ex information, samtal, praktik och läsa om studier och 

yrken (ibid). 
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I mitten av pyramiden ligger CASVE-cykeln den handlar om hur vi processar när vi fattar beslut. 

Namnet CASVE (communication, analysis, synthesis, valuing, execution) är en förkortning på fem 

steg som också ses som nödvändiga för att individen skall kunna göra ett väl övervägt val och 

komma fram till beslut. Figuren nedan är omgjord utifrån originalbilden i Browns bok (2002:324). 

CIP-cognitive information processing. 

Figur 3. (Brown 2002, s. 324). 

      

  Communication 

   

 

  Execution              Analysis 

 

 

 

         Valuing    Synthesis 

  

Communication (kommunikation), ett upplevt problem har uppstått och måste lösas. Det har bildats 

ett gap mellan befintlig situation och individens önskan. Det gäller att individen förstår innebörden 

av situationen eller problemet. 

Analysis (Analys), att försöka förstå vad som är problemets orsaker och vad som behövs för att lösa 

problemet. Ta in information och reflektera över vad han/hon kan göra för att förstå och kunna 

angripa situationen, leta och titta på olika alternativ. 

Synthesis (Syntes), försöka hitta så många olika lösningar som möjligt på problemet. Individen 

närmar sig och utforskar de möjligheter som kan finnas. 

Valuing (Värdering), att undersöka och prioritera i listan av alternativ. Prioritera och värdera 

alternativen så att det finns ett kvar. 

Execution (Utförande), skapa en handlingsplan.  

Metakognition innebär när alla faser är genomgångna och tillräcklig information har assimilerats, 

då har man uppnått empowerment. Det vill säga att man har kontroll över sin situation och kan 

genomföra väl övervägda val. I toppen av pyramiden reflekteras kring sättet att fatta beslut. Att 

känna efter och resonera om valet löste problemet, om det gjorde det så fortsätter man framåt i livet. 

Om valet inte blev så bra kan det gå runt ett varv till i CASVE-cykeln, där tar man med sig 

erfarenheten i förgående process som trots allt var fel (Brown 2002).  

2.2.2 Avhandlingar  

I Anders Lovèns avhandling, Kvalet inför valet (2000), skriver han att nästan majoriteten av 

eleverna i hans undersökning uppger att föräldrar är de viktigaste att diskutera sitt framtidsval med 

och i andra hand kom vägledaren. Kamrater hade en mer begränsad roll och lärare nämndes av få 

elever. Många elever i hans undersökning hade ett behov att spegla sina tankar mot en vuxen 

motpart. Han noterade också eget framhävande av sig själv som individ. Ovanstående har bidragit 

till analysen i denna rapport. 



 11 

I boken Marknad och medborgare - elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens integrations- och 

differentieringsprocesser (2006) skriver Lund om ämnet elevers val och väljande. Rapporten har 

dragit nytta av hans beskrivning i sin avhandling att ungdomarna motiverar sina val till 

gymnasieskolan mot bakgrund av de empiriska fakta som de skaffat sig om arbetsmarknaden och 

utbildningssystemet. Han menar att kontakten med arbetsmarknaden genom studiebesök och 

praktik är viktig för att ungdomarna.  

I Gunnel Lindhs avhandling Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (1997) beskriver hon 

om hur viktigt det är att bli medveten om sina alternativ och vad det innebär att skaffa sig kunskap 

om olika valalternativ. Det kan exempelvis gälla val av ämnen, utbildningar, yrken liksom vilka 

konsekvenser de olika valen kan ha för den enskilda individen. Analysen berikas av Lindhs 

avhandling genom vikten av elevers förståelse för den allmänna strukturen av det utbildningssystem 

och det arbetsliv som individen kommer att möta, vilka möjligheter som finns inom det och vilka 

krav som kommer att ställas. 

2.2.3 Rapporter  

Ungdomars utbildnings- och yrkesval- i egna och andras ögon är en rapport som Karin Fransson 

och Gunnel Lindh har skrivit. Denna rapport har tagits med för att den beskriver hur ungdomarna 

känner inför sitt val till gymnasiet. Den innehåller bland annat forskning om ungdomar och deras 

handlande, föreställningar och kunskap vid val av utbildning och yrke. De menar att eleven själv 

organiserar uppfattningar om omvärlden kan försvåras av brist på erfarenheter och egna bilder av 

andra sammanhang, än de som de själva befinner sig i. Detta bidrar till analysen i denna rapport  

och de menar att elever efterfrågar intressanta ämnen, möjligheter efter utbildning, möjligheter att 

genomföra utbildningen, föräldrars och kamraters synpunkter vilket det sistnämnda är förenligt med 

denna undersökning angående vem man talar med inför sitt val. 

2.3 Anknytande litteratur 

Information via styrdokument, Lpf 94, Skollagen, lokala arbetsplaner, verksamhetsplaner, 

verksamhets mål och även gymnasieförordningen har använts.  

Social Cognitive Career Theory i Browns bok (2002) handlar mycket om att verka utifrån tidigare 

erfarenheter (inlärda erfarenheter). Det finns tre centrala begrepp som utgör basen, dessa begrepp är 

självskattning, förväntat resultat och personliga mål. Detta dras nytta av i analysdelen när det gäller 

att människan är aktiv i sina beslut, man är alltså inte ett offer för yttre omständigheter utan 

utvecklar intressen i den riktning man tror att man är bra på, samtidigt som det kan ge ett önskat 

resultat. 

Thelin & Solstad har skrivit en kunskapsöversikt om lokala och regionala förutsättningar inom 

skolan i glesbygden vilket har dragits nytta av då informanterna befinner sig just i en glesbygd. Den 

har bidraget till analysen i denna uppsatts genom att de menar att många elever går vidare till 

gymnasiestudier oberoende av boende- och skolort. De fann även att på glesbygden finns samma 

tudelning mellan yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram som på andra skolor men den är 

inte så uttalad i de små skolorna. Eleverna känner och respekterar varandra skriver de. 

Skolan som arbetsmiljö skriver Kindenberg om i Skolans arbetsmiljöhandbok – för alla i skolan 

(2005). Miljön påverkar alla som verkar i skolan och detta kan även härledas till analysen i denna 

undersökning. Det beskrivs om det ”hälsosamma klassrummet” vilket är en god miljö för inlärning 
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och det infattar bl.a. struktur och då det syftas på tydliga spelregler för tid, plats, metod och 

ansvarsfördelning. Nytta har dragits till analysdelen i denna rapport då det enligt denna litteratur är 

fördelaktig i god arbetsmiljö att vara konkret och tydlig. 

Skolans nya syfte av Steinberg (2007) pratar om ordning, konkurrens, alternativ, personligt ansvar 

och demokrati i anknytning till skolan och han diskuterar skolans fördelar och brister. 

Observationer från skolans vardag som han erfarit och tankar kring detta beskrivs i denna skrift. 

Boken Ungdomarna, skolan och livet (2001) som Andersson är upphov till, beskriver ett begrepp 

kallat ”Den dolda läroplanen”. Denna har använts i denna rapport genom att elevernas perspektiv på 

skolan kan tänkas ses som något man måste igenom för att klara påfrestningarna i det kommande 

vuxenlivet. 

Vinterek har skrivit en bok som heter Individualisering i ett skolsammanhang (2006) och den har 

bidragit med en förklaring om individualisering i skolan. Vinterek menar att skolans innehåll 

försvunnit från det offentliga rummet till en mer privat sfär med konsekvenser för möjlighet till 

insyn, kollektiv debatt och kollektivt agerande, detta har bidragit till denna rapport. 

2.4 Kommun X 

Urvalsgruppen som är föremål för undersökningen bor i en mindre kommun i Mellansverige. I 

denna kommun bor det cirka 10 500 personer enligt SKL5. Karaktäristiskt för kommunen är en lång 

tradition av skogs- och jordbruksarbeten. I denna kommun finns enstaka stora företag, men 

huvuddelen består av ett stort antal små företag som har funnits i många år. Många av dessa företag 

bygger sin verksamhet mot turism och skogsnäring, det finns en stark tradition av företagsanda och 

drivkrafter att överleva trots att man bor i liten kommun. Inom kommunen finns två grundskolor 

och en gymnasieskola. Inom grundskolorna finns det cirka 500 elever läsåret 2008/09. Läsåret 

2008/09 erbjuder gymnasieskolan sju nationella program för eleverna. Elevantalet på 

gymnasieskolan är under läsåret 2008/09 cirka 300 elever. Det gjordes 14 programomval år 

2007/2008 på denna skola men alla dessa tillhör inte urvalsgruppen då en del sökt till årskurs två 

och till en annan ort, enligt författarnas samtal med studie- och yrkesvägledare. 

3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi  

Den huvudsakliga strategin har varit att använda av den kvalitativa metoden för att få en så 

detaljerad information om skolungdomarnas omvalssituation men också individens upplevelser i sin 

kontext (sitt sammanhang). Med detta menas att förstå eleverna i det sammanhang som han/hon 

befinner sig i för att få en del av helheten i fenomenet gymnasieomval i verkligheten. En metod 

som May (2001) kallar induktiv metod har använts. Detta betyder att forskningen kommer före 

teorin och tyder teoretiska påståenden om det sociala livet kring forskningsämnet utifrån insamlad 

data. 

                                                      
5 http://www.skl.se/artikel.asp?A=52010&C=6865 10/5-09 
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3.2 Metoder och tekniker 

Den kvalitativa metoden fungerade utmärkt då ett fåtal individer intervjuades och mötet med 

människan skedde fysiskt så individens uttryckssätt kunde urskiljas. Att under intervjun anpassa 

den så flexibelt som situationen kräver och försöka forska kring individens upplevelser gällande 

dennes omval. Under intervjufrågorna fanns det möjlighet till en flexibilitet som inte den 

kvantitativa metoden erbjöd, d.v.s. man kan ställa följdfrågor till den berörde som man intervjuar. 

Detta var en bra metod som går på djupet och får ut mer av intervjuer än användningen av en 

kvantitativmetod (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991). 

Frågorna som använts under intervjuerna är semistrukturerade dvs. tematiskt uppbyggda utifrån en 

intervjumanual (May 2001). För att få svar på deras upplevelse kring omvalen men även där eleven 

blev mer delaktig och avdramatiserades situationen lite så användes skalor (se bilaga 4), från ett till 

tio. Informanten fick skriva i huruvida de var säkra eller osäkra på sina genomförda val till 

gymnasiet samt omvalen. Dessa svar kan dock vara eventuellt något partiska med det sista valet. 

Med detta menas att nuet är det som gäller och kanske deras svar kan ses vara annorlunda om fem 

eller tio år. 

3.3 Genomförandesteg 

Kontakt togs med gymnasieintagningen för att få veta vilken skola i kommunen som har flest elever 

som bytt gymnasieprogram. Brev har lämnats till Studie- och yrkesvägledare (se bilaga 1). I bilaga 

2 finns bifogat brev som lämnades till elever vid lämplig tidpunkt så att ingen skulle känna sig 

utpekad eller åsidosatt. Brevet lämnades över personligen. Bilaga 3 visar en semistrukturerad 

intervjumanual (May 2001) inför intervjuerna, men det lämnades öppet för eventuella förändringar. 

Då det har används induktiv metod (se rubrik 3.1) påverkades analysen av datainsamlingen vilka 

teorier och vilken litteratur användes när datan bearbetades. Avsikten var att presentera resultatet på 

ett lätt överskådligt sätt.  

3.5 Urvalsgrupp 

Målgruppen är ungdomar som går ett nationellt gymnasieprogram på en kommunal skola och har 

gjort ett omval under läsåret 2007/08. Att ungdomskategorin valdes beror på att det är intressant för 

undersökningen att de har genomgått sitt första karriärval i nian och efter påbörjade studier kände 

de att de behövde ändra studieinriktning. De har alltså gjort minst två aktiva val i början på sin 

karriärutveckling. 

3.6 Tillvägagångssätt vid urvalet 

Enligt bekvämlighetsfaktorn som Holme & Solvang (1991) beskriver hade det planerats att välja 

skolor i författarnas närområde i en mellanstor (Kategorisering Övriga kommuner med mer än 25 

000 inv. enl. SKL6) kommun i Mellansverige. Efter arbetet hade inletts gjordes en plan B, som av 

oförutsedda, tidsödande omständigheter, vilken senare valdes att genomföra. Plan B var en 

                                                      
6  http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445 13/3-09 
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glesbygdskommun7 i skribenternas närområde där en av oss hade arbetat, detta gjorde att ett 

mellanled i vår kontakt kedja kunde raderas, d.v.s. mentorerna, samt att eleverna kunde tillfrågas 

snabbt. I det fallet de är under arton år skickades även papper med hem för underskrift från 

förmyndare då regler säger att så måste ske. 

En beskrivning av denna kommun finns under rubrik 2.4 i uppsatsen. Intervjuerna skedde med sex 

elever som har gjort ett omval under läsåret 2007/08, dessa elever går idag årskurs ett på ett 

nationellt program. 

Det togs vid urvalet inte hänsyn till kön, klass eller etnicitet utan enda urvalskriteriet var att de hade 

gjort omval under sitt första år i gymnasieskolan. Att de som gått ett år valdes beror på att de har 

lite perspektiv men ändå inte för lång tid för att komma ihåg hur de tänkte vid omvalet. Antalet 

intervjuer av sex informanter gjorde att tidsramen kunde följas för denna uppsats. Eleverna går i 

samma skola, detta för att vi har kunnat kunna beskriva deras nuvarande kontext i rimlig storlek 

vilket i sin tur bidrar till att säkerställa vår tidsplan. Kontakten togs med gymnasieintagningen för 

att få veta vilka skolor i kommunen som har elever som bytt gymnasieprogram. Om någon av 

skolorna hade fler av vår målgrupp kunde vi välja denna, detta för att säkerställa möjligheten att 

skaffa informanter. Om antalet positiva svar blev fler än sex så var det tänkt att lottas bland dem, 

men detta behövdes inte då antalet informanter blev sex som det var önskat. 

3.7 Datainsamling  

Bokning av intervjuer skedde i god tid för att säkerställa dem. Förfrågningar förekom inte per brev 

eller mail då risk för bortfall kunde bli större, då individer kan välja bort det som är frivilligt, 

opersonligt, kostar tid och engagemang för dem. Den tillfrågade har fått förfrågan så enskilt som 

möjligt, för att inte skapa oro och frågor hos skolkamrater och hos informanten själv. Intervjuerna 

gjordes på elevernas skola, under samtalet var det en som frågade och den andra observerade. Sex 

intervjuer har genomförts med ungdomar, varje intervju tog ca 20-40 minuter.  

Båda skribenterna närvarade vid intervjuerna för att få en så komplett bild av intervjutillfället som 

möjligt. I huvuddrag organiserades samtalen till att en förde dialogen och den andra var iakttagare 

men ändå kunna blanda sig i samtalet så att eleven kände sig mer tillfreds i situationen. Detta 

skedde naturligt eftersom författarna går en utbildning där samtal är en av huvudingredienserna. 

Bandspelare användes vid genomförandet av intervjutillfällena. Transkribering av intervjuerna var 

planerade att göras så snabbt som möjligt. Detta gjordes också, inom loppet av några dagar så att 

innehållet fanns färskt i minnet. 

3.8 Tillförlitligheten och giltighet 

Den kvalitativa metoden användes. Att dessa elever delgav sina erfarenheter utifrån egna känslor, 

upplevelser och tankar anses betydelsefullt för resultatet. Då forskningen bygger på att komma åt de 

enskilda elevernas subjektiva tankar i frågor kommer det att ställas öppna frågor och ge mycket 

utrymme för individen att svara. Antalet intervjuer har begränsats för att stödja påstådda slutsatser 

men att man inte kan dra några generaliseringar utifrån denna forskning. 

                                                      
7  http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445 7/4-09 
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Under intervjusituationen kunde det tillåtas att gå på djupet om situationen tillät och intresset för 

det säregna, det unika eller det eventuella avvikande, som beskrivs i boken om Forskningsmetodik 

Holme & Solvang (1991). 

Enligt Kvale (1997) kan man utföra så kallade pilotundersökningar för att lära sig behärska konsten 

att intervjua. En pilotundersökning har gjorts på en person för att se om de frågorna i intervjuguiden 

var bra och tydligt formulerade så att eleverna lätt förstod dem utan att det blev missförstånd. Detta 

gjordes för att förebygga missförstånd inför intervjuerna med eleverna som var vår urvalsgrupp och 

då ändrades även intervjufrågorna något. 

3.9 Etiska ställningstaganden 

Information om syftet fick informanterna veta vid bokning av intervjuerna och då upplystes det 

även om att det värnades om integriteten och att det inte skulle bli möjligt att spåra 

uppgiftslämnarna (se Bilaga 2). Det frågades även om det var möjligt att använda bandspelare 

under samtalet. Eleverna fick veta att efter C-uppsatsens godkännande makuleras allt underlag dvs. 

allt intervjumaterial. Enligt Kvale (1997) är etik något som skall finnas med under hela arbetets 

gång. Under denna undersökning har det, så långt det är möjligt, följt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska fyra principer Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet8. Dessa principer förklaras nedan. 

• Informationskravet  

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet  

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

3.10 Resultatbearbetning 

Efter transkriberingen sorterades deras svar efter forskningsfrågorna, därmed sorterades även bort 

det som inte berör forskningsfrågorna. Intervjufrågorna har ställts samman utifrån 

forskningsfrågorna just för att förenkla resultat och analysdel. Det empiriska materialet bearbetades 

och anknöts till relevant litteratur.  

 

                                                      
8http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.

pdf 26/3-09 
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4. Resultat 

4.1 Upplägg av resultatpresentation 

Under denna rubrik kommer att beskrivas hur resultatet kommer att redovisas. Intervjuer har gjorts 

med sex personer, av dessa är fem pojkar och en flicka. I början presenteras varje informant i text, 

sedan sammanfattning i en tabell. Sedan skedde redovisningen utifrån forskningsfrågorna. På grund 

av anonymiteten kommer presentationen av intervjupersonerna ske med fingerade namn.  

4.2 Resultatpresentation 

4.2.1 Presentation av informanterna 

Erik 

Erik är 17 år och sökte hockeygymnasiet från grundskolan till gymnasiet på en annan ort, 

programmet som han sökte då var Samhällsprogrammet. När han inte kom in på sitt första val sökte 

han på elprogrammet i sin hemkommun där han blev antagen. Där gick han tre veckor sedan bytte 

han program under samma månad till det samhällsvetenskapliga programmet på samma skola. Idag 

går Erik första året på samhällsprogrammet och trivs mycket bra med sitt val. 

Mats 

Mats är 19 år idag, från grundskolan till gymnasiet valde han fordonsprogrammet på en annan ort, 

han blev inte antagen på detta program. Efter detta gick Mats om årskurs nio. Sedan sökte han 

elprogrammet till en annan kommun där han blev antagen och började. Efter några månader kände 

Mats att han ville flytta hem igen, han sökte då handelsprogrammet där han kom in direkt. Mats 

tyckte inte att detta program var rätt, han gjorde ett programomval igen till teknikprogrammet på 

skolan i sin kommun. Idag trivs han bra på teknikprogrammet där han går sitt första år. 

Ronny 

Ronny är 18 år, han sökte till elprogrammet på en annan ort, han kom in där och gick på 

programmet ett par månader. Efter ett par månader ville Ronny hoppa av och sökte till 

naturvetenskapliga programmet på hemorten igen, där han blev antagen direkt. Efter halva läsåret 

kände han att detta inte var det som han ville göra. Ronny fortsatte dock att läsa klart på det 

naturvetenskapliga programmet under ett läsår. Under detta läsår sökte han till ett nytt nationellt 

program som han skulle börja på kommande hösttermin, programmet som han sökte var det 

estetiska programmet. Idag går Ronny första året på detta program och han har äntligen hittat rätt 

berättar han. 

Johan 

Johan är 19 år, han sökte industriprogrammet från grundskolan till gymnasiet på en annan ort. Efter 

två läsår flyttade Johan hem igen. När han kom hem sökte han till teknikprogrammet på 

gymnasieskolan på orten. Idag trivs han mycket bra på teknikprogrammet där han går sitt första år. 

Johans skäl till omvalet var ”strul med boende och strul med lärare och strul med att ha skjuts in till 

skolan” som han uttryckte det.  
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Karin 

Karin är idag 18 år, hon valde hotell- och restaurang programmet från grundskolan till gymnasiet, 

hon sökte detta program på sin hemort. Karin gick detta program under det första läsåret, under 

sommaren började hon fundera över om detta program vad det som hon ville göra? Konsekvenserna 

av Karins valprocess under sommaren ledde till att hon inte ville jobba inom denna bransch i 

framtiden. Hon sökte till samhällsprogrammet första veckan på det nya läsåret, där kom hon in 

direkt och Karin trivs utmärkt med sitt val idag där hon går sitt första år. 

Sam 

Sam var 17 år idag, han valde elprogrammet från grundskolan till gymnasiet på sin hemort och han 

kom in på detta program. Han uttrycker sig om detta val: ”jag bestämde själv, det tror jag de flesta 

gjorde”. Sam nämnde att han gick på elprogrammet ett läsår men redan efter halva läsåret kände han 

att detta inte var något som han ville hålla på med i framtiden. Han gjorde ett omval under läsåret 

på sin nuvarande skola till Samhällsprogrammet där han har skidåkning som inriktning. Sam är 

mycket nöjd med sina nuvarande program. 

4.2.2 Sammanfattning av informanternas olika val i en tabell 

 

Informanter Grundskolan till Gymnasiet Omval 1 Omval 2   

Erik Elprogrammet 

(Hemorten) 

Samhällsprogrammet 

(Hemorten) 

 

 

Mats Elprogrammet 

(Annan ort) 

 

Handels och 

administrationsprogrammet 

(Hemorten) 

 

Teknikprogrammet 

(Hemorten) 

Ronny Elprogrammet 

(Annan ort) 

Naturvetenskapliga 

programmet 

(Hemorten) 

 

Estetiska 

programmet 

(Hemorten) 

Johan Industriprogrammet 

(Annan ort) 

 

Teknikprogrammet 

(Hemorten) 

 

Karin Hotell- och 

restaurangprogrammet 

(Hemorten) 

 

Samhällsprogrammet 

(Hemorten) 

 

Sam Elprogrammet 

(Hemorten) 

Samhällsprogrammet 

(Hemorten) 

 

4.2.3 På vilka grunder skedde omvalen enligt eleverna? 

Erik 

Erik berättar under intervjun att han sökte till ett gymnasium med inriktning hockey men kom 

dock inte in och sökte sig sen till elprogrammet. Han berättar: ”det kändes som om det kvittade 

vilket program jag valde” men säger även ”Ja det stod att det var mycket praktiskt och lite mycket 
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tänk och så där... Då lät det kul att få jobba praktiskt och även få tänka lite” och det som var 
avgörande vid omvalet var att det blev för mycket matematik på elprogrammet. När Erik sökte 

till elprogrammet trodde han att det var lite matematik som man skulle läsa och att det inte var 

svårt. Men det var inte alls som han tänkt sig, berättar han. Han kände efter ett par veckor att 

han inte ville jobba som elektriker. Erik visste inte vad han ville bli, då bytte han till 

samhällsprogrammet, ”då får jag tid att tänka på vad jag vill bli”, berättar han. 

Mats 

Mats berättade att det var flera orsaker till att han gjorde omval, dels var det organisationen på 

skolan som inte var bra, han sa: ”det var kaos allt, ja, jag tror inte fan att schemat var klart när jag 

slutade”. Han utrycker sig: ”det var bra kurser men det som var dåligt var upplägget på skolan”. Att han 

sökte till fordonsprogrammet (men kom dock inte in) sa han skälet var: ”Det var väl mitt intresse, ja, 

jag gillar bilar och så där” och när han sökte till elprogrammet med en inriktning mot spelutveckling 

berättade han att det också var ett fritidsintresse. När han sökte sig hemåt vid första omvalet valde 

han handels och administrationsprogrammet och om detta säger han att kurserna som ingick i 

programmet var ingenting som han var intresserad av. Han säger ”På hp var det ingenting som jag 

tyckte om, det var bara tråkigt” och Mats berättar också att det var ingenting som han ville hålla på 

med i framtiden. 

Ronny 

Ronny berättar att han inte trivdes så bra att bo på en annan ort, då flyttade han hem igen. Det som 

var avgörande vid omvalen var att Ronny alltid varit intresserad av musik och på det estetiska 

programmet hade han även kamrater som trivdes bra där. Intresset och kompisar var det som 

påverkade mig mest berättar han. 

Johan 

Johan hade i valet från grundskolan valt industriprogrammet på annan ort vilket innebar även 

boende på annan ort. Trångt och enkelt boende, långa avstånd och dåliga eller inga 

kommunikationer, brist på hjälpvilja från skolpersonal var saker som togs upp. Om 

industriprogrammet funnits på hemorten hade eleven nog gått klar den berättade han. Johan 

tröttnade på alla problem kring skolan, han berättar, ”Ja det var så mycket krångel..va.” och säger att 

boendet blev inte som planerat och det fick de inte veta först de kom dit. Johan bytte till ett 

nystartat teknikprogram på hemorten istället. Han är förtjust i att reparera och meka, han säger, ”om 

du kan svetsa och greja, då kan du liksom göra, bygga och använda maskiner och så”. Om omvalet 

berättade han ”Jag har liksom kollat igenom kurserna… Nu har jag haft tid när jag slutat och jag har haft tid 

för jag har inte haft någonting att göra, jag hade ju mycket tid att kolla genom det här.” 

Karin 

Karin talar om att hon ville jobba med människor och att hotell och restaurangprogrammet verkade 

intressant när hon sökte från grundskolan. Efter ett tag blev upplevelsen på hotell och 

restaurangprogrammet att det var mer matlagning, restaurang och servering på schemat än vad hon 

trodde. Karin ville jobba mer åt hotellinriktningen. Favoritämnen som språk lästes inte, vilket hon 

försökte få till individuellt, men inte lyckades. Sedan nämnde Karin att klassmajoriteten ville mest 

stå i köket och laga mat, inte plugga, vilket drog ner tempot i studierna för dem alla, vilket hon inte 

tyckte om, berättade Karin. 
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Sam 

Han valde elprogrammet från grundskolan till gymnasiet på sin hemort, han kom in på detta 

program och gick där ett läsår. Men redan efter halva läsåret kände han att detta inte var något som 

han ville hålla på med i framtiden. Han tröttnade och kände att han inte ville jobba som elektriker 

som han uttryckte det: ”det var själva elen och praktiken var inte så djävla rolig heller”. På frågan om 

vilken betydelse besök på programmet och praktik någon dag hade varit innan han sökte svarar han 
”om jag haft mer insikt om programmet då hade jag kanske förstått det tidigare redan innan jag…” Om det 
nya programmet visste han som han sa: ”inte så mycket mer än att man åkte skidor” och man kunde 

”ha kul”. 

4.2.4 Sammanfattning av vilka grunder omvalen skedde, enligt 

eleverna? 

På vilka grunder bytte elever från ett gymnasieprogram? 

• Osäkerhet 

• Dålig organisation 

• Boende på annan ort 

• Ångrat sitt yrkesval 

• Tröttnat på ämnen på programmet 

• Ointresse 

• Lågt studietempo 

• Otillräcklig kunskap 

På vilka grunder bytte elever till ett gymnasieprogram? 

• Intressen 

• Osäkerhet 

• Kamrater 

4.2.5 Hur upplevde eleverna studie- och yrkesvägledningen? 

Erik 

Erik upplevde att studie- och yrkesvägledarens information om de olika programmen var bra. Han 

fick även besöka de olika nationella programmen som gymnasieskolan erbjöd. Detta fick Erik börja 

med i årskurs åtta berättar han. Han säger även: ”man fick även göra studiebesök på andra skolor”. Erik 

nämner att han inte varit på prao men däremot studiebesök på företag och han berättar: ”vi fick ställa 

frågor till företagen och sedan fick vi redovisa för varandra i skolan efteråt”. När Erik skulle göra sitt 

omval berättar han att studievägledaren ville att han skulle tänka igenom sitt beslut. Hade Erik vetat 

om hur mycket matematik det var på elprogrammet skulle han ha tänkt annorlunda från början, 

berättar han. 

Mats 

Mats berättade att han fick prata med studie- och yrkesvägledaren inför sitt val från grundskolan 

och sitt gymnasieomval och fick därigenom information. Denna information tyckte Mats var bra, 

han fick även bra information från kompisar som gick programmet redan. Praktik i arbetslivet fick 

han göra på en bilverkstad och på ett dataföretag. Han berättar om sin praktik på sistnämnda: ”jag 

fick åka med dem ut på olika uppdrag, laga datorer och kopiatorer”. Mats berättade att när han skulle 

söka ett program i sin hemkommun hörde han av kamrater och av studie- och yrkesvägledaren att 

nytt teknikprogram skulle starta. Han berättar att han var och träffade läraren på teknikprogrammet 
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och blev därigenom mycket intresserad av att söka. Skolan hade marknadsfört teknikprogrammet 

inför starten, detta märkte Mats av, berättar han. 

Ronny 

Ronny berättar att han fick den hjälpen av sin studie- och yrkesvägledare som han efterfrågade när 

han skulle söka från grundskolan till gymnasiet. Mycket av informationen om de olika programmen 

när han skulle göra sitt omval hittade han själv berättade han. Han frågade även kamrater som gick 

på programmen redan för att få mer kunskap. Han var i grundskolan på praktik på ett textilföretag 

men han uttrycker: ”Ja, men det var ingen som tog det där seriöst ändå… Jag kommer inte ihåg så mycket 

vi hade bara 1 och 2 dagar… Jag kände att man lärde sig inte så mycket ”. Ronny var ute på studiebesök 

också men sa att han inte lärde sig så mycket av dessa.  

Johan 

Johan, 19 år, har svårt att komma ihåg detaljer kring studie- och yrkesvägledningen från 

grundskolan då, han kommer inte ihåg om det skedde någon praktik men han kommer ihåg att han 

pratade med studievägledaren. Han minns också att studievägledaren var ut till klasserna och 

pratade. Inför omvalet skickades programbroschyrer från hemortens gymnasium hem. Inför 

omvalet fick Johan göra studiebesök på det tänkta programmet och närvarade vid någon enstaka 

lektion, men sedan berättade han att det fanns en lärare som stöttade honom i programbytet.  

Karin 

Praktik på arbetsplatser har Karin varit på dagis och ett värdshus hon berättar om erfarenheterna: ” 

upplevelsen var att barn inte var min grej” ”Sen var jag…på ett värdshus…….Det var mer min grej”. Hon 

fick även göra studiebesök på företag som sedan redovisades för kamraterna i projekt. Information 

gavs klassvis och i aulan till större grupper. Kompendium med information fick hon också. Besöka 

gymnasieprogrammen fick man göra under årskurs åtta eller nio. Karin berättar att inför 

gymnasievalet hade de enskilda samtal hos studie- och yrkesvägledaren. Tillsammans med familjen 

fick hon besöka det kommande gymnasieprogrammet.  

Sam 

Gymnasieskolan ordnade på grundskolan öppet hus för att få en inblick i programmen. 

Ansökningsblanketterna fick Sam från studievägledaren på grundskolan han var även ute och 

informerade. Kontakten med arbetslivet var inte så bra, han säger: ” Ja men såå här..vad heter det, 

prao, det tycker jag är för lite..”….” har du prao en vecka du hinner just inte märka någonting. …om man 

jämför med hur det är gymnasiet när du har praktik”. Under sin praktik var han med sin far på dennes 

arbetsplats. På frågan om vad han tyckte om informationen inför omvalet sa han: ”Jag fick tillräckligt 

så jag kunde välja”. 

4.2.6 Sammanfattning om hur eleverna upplevde studie- och 

yrkesvägledningen? 

Information från studie och yrkesvägledaren förekom på olika sätt, d.v.s. enskilt, klassvis samt i 

större grupper. Enskilda samtal hos studie- och yrkesvägledaren berättade flertalet att de haft och att 

de var nöjda med dem. Kompendium och broschyrer med information skickades och gavs till dem 

alla. Att besöka de olika nationella programmen under högstadiet var något de alla fick göra och 

Erik nämner också studiebesök på andra skolor. Karin, Mats och Sam har varit på praktik på 

arbetsplatser, t.ex. på dataföretag, bilverkstad, daghem, textilföretag och värdshus. Sam sa dock att 

kontakten med arbetslivet inte var så bra och då syftar han på att det var för lite praktik. Erik, Karin 
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och Ronny berättar att de gjorde studiebesök på företag under grundskoletiden. Erik nämner att de 

fick ställa frågor till företagen och sedan redovisa för varandra efteråt, även Ronny var på 

studiebesök men han sa han inte lärde sig så mycket av dessa studiebesök. 

4.2.7 Hur säkert upplevde eleven sina val? 

Erik 

Eriks val från grundskolan till elprogrammet på gymnasiet var ett osäkert val säger han. Han visste 

redan under sommarlovet att det var ett osäkert val, men han skulle prova ett tag. På en skala 1-10 

där 10 är mycket säkert hamnar Erik på en femma. På frågan om var på skalan han skulle uppskatta 

omvalet från elprogrammet till samhällsprogrammet säger han en tia. Erik är säker på sitt nya val 

och ångrar sig inte. 

Mats 

När Mats sökte från grundskolan till gymnasiet på en annan ort kände han sig rätt säker berättar 

han, samtidigt säger han att om jag hade kommit in där hade jag inte gjort någonting. Han har svårt 

att nämna en siffra på skalan 1-10 när detta efterfrågas. När han ville flytta hem igen sökte han till 

handelsprogrammet och han berättade att han kände sig osäker, på skalan 1-10 blev det en trea. Det 

sista omvalet som Mats gjorde från Handels och administrationsprogrammet till Teknikprogrammet 

är utifrån skalan en sjua berättar han, det känns rätt säkert idag. 

Ronny 

Då Ronny sökte från grundskolan till gymnasiet kände han sig rätt säker på sitt val, på en skala 1-10 

där ett är osäker och tio är säker så uppskattar han att det var en åtta, ”det kändes skitbra då” säger 

han. När han flyttade hem och skulle välja ett nytt program gick det bara av farten, berättar han och 

fyller i en fyra på skalan. Valet som han gjorde blev till naturvetenskapliga programmet, ”jag ville 

bara hem”.  Det sista omvalet som Ronny gjorde från Naturvetenskapliga till estetiska programmet 

uppskattar han till en tia på skalan, han känner sig mycket säker idag på sitt val. 

Johan 

Första valet från grundskolan beskriver Johan som en femma för han stod och vägde och kände sig 

mycket osäker. I omvalet från Industri till teknikprogrammet blev det en nia på skalan. Han nämner 

att han trivs bättre på det nya programmet men Johan säger även att det nya programmet är likt det 

gamla för det ingår fortfarande liknande kurser. När det gäller den egna upplevelsen kring omvalet 

uttryckte Johan sig: ”jag har väl tänkt mer igenom mitt val i andra valet”. 

Karin 

När Karin fyllde i blanketten i första gymnasievalet ”kändes det ganska säkert, faktiskt” säger hon och 

fyller i en sjua på en skala 1-10 där ett är osäker och tio är säker. Vid omvalet fyllde hon i en nia 

och hon nämnde att hon är säker på sitt val. Karin säger att hon vill plugga, läsa mer teori och att 

det är viktigt med språk. De andra eleverna på hotell och restaurangprogrammet var speciella och 

ville mest gå ut. 

Sam 

Från grundskolan till elprogrammet satte Sam en sjua ungefär, ganska säker på en skala 1-10 där ett 

är osäker och tio är säker. Vid omvalet känner sig Sam helt säker. Sam berättade att han tröttnade 

helt enkelt på elprogrammet för dess karaktär, el och kablar.  
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Han säger: ”Ja…jag känner inte det som ett felval… ser det bara mer som en möjlighet att jag fick mer 

erfarenhet att jag gick ifrån…”. Han fyllde i en tia på skalan. 

4.2.8 Sammanfattning om hur säkert eleven upplevde sina val 

Nedan visas elevernas uppfattning huruvida säkra de var på sina studieval och omval. I det fallet att 

någon varit på fler program visas deras sista val som vit stapel. Man kan se att de senare omvalen 

som görs blir mer säkra än det föregående.  
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4.2.9 Vilka samtalade eleverna med inför sina omval? 

Erik 

Erik berättar att han talade med kamrater och de som gick på elprogrammet, han pratade även med 

sina föräldrar om sitt val. Han berättar också att kompisarna påverkade honom mer än mamman och 

pappan. Erik berättar att hans mamma berättade för honom att om han inte tycker om det som han 

valt, kan han välja om, vilket Erik berättade påverkade hans förmåga att känna sig nöjd när skolan 

satte igång på hösten. 

Mats 

Mats säger att de som han pratade med var kamrater och studie- och yrkesvägledaren på skolan 

inför sina val. Han framför även att han visste själv vad han skulle välja. 

Ronny 

På frågan vilka han talade med i sin omgivning berättar Ronny att det var kamrater, mamma och 

pappa. ”Kompisar pratar man ofta med men det är inte avgörande inför mitt val vad de tycker, det är jag 

som väljer det jag vill”, säger han.  

Johan 

Johan resonerade med kamrater som också funderade på samma val. Johan och en kamrat som var 

ett år äldre, hade även erfarenheter kring programmet och den andra orten, de gjorde en resa dit 

tillsammans. Han säger ”Jag prata med syon men jag prata med kompisar också”.  
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Karin 

Karin pratade med kamrater, sina föräldrar och sin mentor. Karin uttryckte kommunikationen med 

mentorn så här: ”det såg min mentor på mig, att det inte var…att jag inte ville va där…. Han såg att jag 

ville plugga, men att de andra inte gjorde det….då sa han åt mig…”  

Sam 

Kamrater diskuterade Sam mest med, de kunde säga ”vad ska du gå?” till varandra men Sam inflikar: 

”det var ingen som påverkade mig”. Han hade även kontakter med äldre kamrater som hade mer 

erfarenhet men så också pratade han med sina föräldrar. Studievägledaren var han också i kontakt 

med. 

4.2.10 Sammanfattning om vilka eleverna samtalade med inför sina 

omval? 

Sam, Karin, Erik nämner att de samtalat med föräldrarna. Alla informanter hävdar att de resonerar 

med kamrater men påtalar också att det är deras egen vilja som styr. Erik säger att kompisar 

påverkade honom mer än föräldrarna men han talar också om att hans mamma sa till honom att om 

han inte tycker om det som han valt får han välja om. Mats berättar att han visste själv vad han 

skulle välja. Karin nämner att hon kommunicerat även med hennes klassmentor. Studievägledaren 

är också en person som man talat med, nämner Johan, Sam och Mats. 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

Här följer en sammanfattning av elevernas grunder till omval. Ett skäl var att programinnehållet 

innehåller mera lektionstimmar inom ämnen de inte visste om innan de valde sitt gymnasieprogram. 

Ointresse för specifika ämnen och att studietempot i klassen var för lågt samt osäkerhet på 

yrkesinriktat program har också sagts. Att skolgången på annan ort innebar trångt och enkelt 

boende, långa avstånd och dåliga eller inga kommunikationer men även brist på hjälpvilja från 

skolpersonal nämndes. Otrivsel på den andra orten, men även fritidsintressen och kompisar var 

anledningar till omvalen. Eleverna upplevde att studie- och yrkesvägledningen som skolan erbjuder 

inför gymnasieval innehöll bl.a. information från studie och yrkesvägledaren och detta på olika sätt, 

d.v.s. enskilt, klassvis samt i större grupper. Praktik på arbetsplatser har skett där en nämnde att 

kontakten med arbetslivet inte var bra och då syftades det på för lite praktik. Studiebesök på företag 

skedde men en säger att han inte lärde sig så mycket av dessa. Man kan se att elevernas senaste 

omval upplevs mer säkra än tidigare val. I sin omgivning talar elever med föräldrar inför sina omval 

och en elev berättar att han visste själv vad han skulle välja. Alla hävdar att de talar med kompisar 

men påtalar också att det är deras egen vilja som styr. En elev påstod att kamrater påverkade honom 

mer än föräldrarna men han sa också att hans mor sa till honom att om han inte tycker om det som 

han valt så får han välja om. Kommunikation med klassmentor och studievägledare är också någon 

man talat med. 

5. Analys 
Innehållet är presenterat utifrån forskningsfrågorna. Denna analys är gällande dessa sex informanter 

och innehållet kan inte generaliseras på något sätt. För att förtydliga presentationen i analysen har 

innehållet under den första rubriken delats under två rubriker. Att välja från ett gymnasieprogram 

och till ett gymnasieprogram är viktigt att skilja på så man kan se var faktorerna härstammar ifrån. 
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Ibland fokuserar omvalet på frånfaktorer mer än tillfaktorer, denna tendens ansågs av vikt att 

särskilja så innehållet får sin rätta innebörd. 

5.1 På vilka grunder skedde omvalen enligt 
eleverna 

5.1.1 På vilka grunder skedde omvalen från gymnasieprogram, enligt 

eleverna?  

Otillräcklig kunskap  

Ett skäl Karin och Erik nämnde att programinnehållet innehöll mera lektionstimmar inom ämnen 

som de inte visste om, innan de valde sitt gymnasieprogram, t.ex. att det var mycket matematik på 

elprogrammet och kök och restaurangämnen inom hotell och restaurangprogrammet. Detta med att 

eleverna ska bli medvetna om sina alternativ beskriver Gunnel Lindh (1997) i sin avhandling 

samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen. Att bli medveten om sina alternativ innebär att 

skaffa sig kunskap om olika valalternativ. Det kan exempelvis gälla val av ämnen, utbildningar, 

yrken liksom vilka konsekvenser de olika valen kan ha för den enskilda individen. Det innebär 

också att förstå den allmänna strukturen av det utbildningssystem och det arbetsliv som individen 

kommer att möta, vilka möjligheter som finns inom det och vilka krav som kommer att ställas 

(Lindh 1997) Om Karin och Erik hade varit mera medvetna om sina valmöjligheter har de kanske 

tänkt annorlunda inför sitt gymnasieval. CIP-teorin (Brown 2002) berör vår hjärnas tanke och 

minnesprocesser, hur dessa processer är påkopplade när vi ska lösa problem och fatta beslut kring 

vår karriär. Problemlösning och beslutsfattande runt karriären involverar både känslor och 

kognitiva processer. Kunskapen om oss själva och kunskap om studier förändras ständigt och 

därmed ändras våra ”scheman” i hjärnan. Utifrån detta så stämmer CIP-teorin med vår forskning 

med informanterna, de behövde mer kunskap om alternativen, kallat Synthesis i Casve-cykeln men 

de hade även behövt mer tid i Casve-cykelns fas Valuing. Då hade de undersökt och prioriterat mer 

innan de tagit beslut och kanske hade valt annorlunda då (Brown 2002). 

Ointresse  

Ointresse för ämnena som ingår i programmet är också något som nämnts av elever i denna 

undersökning. Ett teoretiskt perspektiv på denna uppfattning, beskriver Sverker Lindblad i 

Anderssons (2001) bok att Broady och Jackson myntat ett begrepp kallat ”Den dolda läroplanen”. 

Med detta menas att bl.a. tristess och upplevelser av meningslöshet är den mörka sidan av skolan 

som ett pedagogiskt system. Den dolda läroplanen försöker fånga hur skolan fungerar i praktiken 

och relatera detta till samhällets krav på anpassning till rådande förhållanden. Skolan kan ses som 

något man måste igenom för att klara påfrestningarna i det kommande vuxenlivet vilket kan vara ett 

svar till ointresset som några ungdomar i denna undersökning nämnt. 

Organisation, studietempo och osäkerhet  

Organisationsproblem nämnde Mats och Johan. Upplevelsen av kaos är motsatsen till John 

Steinbergs påstående, i Kindenbergs bok (2005), ”det hälsosamma klassrummet” är en god miljö 

för inlärning. Det infattar bl.a. struktur och då syftar han på tydliga spelregler för tid, plats, metod 

och ansvarsfördelning men han ser även att det är fördelaktig för god arbetsmiljö att vara konkret 

och tydlig, vilket inte skedde i Mats fall när han valde sitt första gymnasieprogram. Han uttryckte 

sig: ”Det var kaos allt, ja, jag tror inte fan att schemat var klart när jag slutade” och han sa även ”det var 
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bra kurser men det som var dåligt var upplägget på skolan”. Johans sade han tröttnade på alla problem 

kring skolan. Han berättar, ”Ja det var så mycket krångel..va..” och han säger att boendet blev inte 

som planerat och det fick de inte veta först de kom dit. Johans grunder för att sluta på sitt program 

på annan ort var att det innebar trångt och enkelt boende, långa avstånd och dåliga eller inga 

kommunikationer men även brist på hjälpvilja från anställda. 

Studietempot i klassen var för lågt, nämnde Karin. Hon sa att klassmajoriteten ville mest stå i köket 

och laga mat, inte plugga, vilket drog ner tempot i studierna för dem alla. Detta kan förklaras av det 

Vinterek (2006) nämner i sin bok att en följd av den individualisering som skett i skolan med tiden 

har inneburit att mer av skolans innehåll försvunnit från det offentliga rummet till en mer privat sfär 

med konsekvenser för möjlighet till insyn, kollektiv debatt och kollektivt agerande. 

Fransson och Lindh (2004) menar att eleven själv organiserar uppfattningar om omvärlden som kan 

försvåras av brist på erfarenheter och egna bilder av andra sammanhang, än de som de själva 

befinner sig i. Detta kan vara en orsak för en elev i denna undersökning som på grund av osäkerhet 

på sitt dåvarande yrkesinriktade program bytte till ett annat gymnasieprogram.  

Boende på annan ort 

Jonsson beskriver i sin bok (Andersson, 2005) att det finns en spänning bland unga mellan att vilja 

skaffa sig utbildning och arbete å ena sidan bo kvar men inte få arbete, liknande strategier kan 

eleverna i denna undersökning ha haft som sökte sig till annan ort i första gymnasievalet. Å andra 

sidan så skriver Thelin och Solstad (2005) att många elever går vidare till gymnasiestudier 

oberoende av boende- och skolort vilket både talar för och emot eleverna i denna undersökning, för 

då tre valde till annan ort i första gymnasievalet men mot när de sedan valde till hemorten. En elev 

berättade att han inte trivdes på den andre orten utan valde att byta till hemorten. 

5.1.2 På vilka grunder skedde omvalen till gymnasieprogram, enligt 

eleverna?  

Intressen 

Samtliga informanter har nämnt intressen i samband med skolgången och i valsituationen. Ronny 

hade musikintresset, Sam har skidintresse, Johan tycker om att svetsa och greja, Karin gillar språk, 

Mats uppskattar bilar och spelutveckling, Erik spelar hockey och föredrar praktiskt arbete. Detta är 

förenligt med John Steinberg (2007) som säger eleverna bör få med sig en grund från skolan som 

inte alltid är begriplig och lockande för dem men dock genom att bygga större delen av 

skolvardagen med bl.a. intressen så kan detta bidra till att elever får framtidstro och självkänsla att 

möta framtidens utmaningar. Detta kan även kopplas till avhandlingen marknad och medborgare 

(2006) som Stefan Lund har skrivit. Han beskriver att ämnesintressen har en stor betydelse för 

valprocessen som ungdomar går igenom. 

Scct teorin belyser detta med att intressen påverkar individens val, informanternas intressen när det 

gäller studieval leder fram till att de gör omval. Självskattningen (tro på sig själv) handlar om vad 

informanterna tror sig klara av, det förväntade resultatet handlar om antagandet av vad 

konsekvenserna blir av handlandet och de personliga målen kan definieras som hur beslutsamma 

informanterna är att påverka sina val. Självskattning och förväntade resultat formar individens 

intressemönster som i sin tur påverkar valet/valen (Brown 2002). 
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Karins intressen när det gäller studieval var att hon ville arbeta med människor och läsa språk. 

Detta ledde fram till att målet för Karin var att byta till ett program där dessa intressen blev 

tillfredsställda (Brown 2002). 

Osäkerhet och kamrater 

På grund av osäkerhet bytte Erik till samhällsprogrammet, han uttryckte det: ”då får jag tid att 

tänka”. Han valde att förlänga valprocessen genom att gå ett bredare program där han fick det mesta 

han skulle komma att behöva om han senare väljer att läsa på högskola eller mot en specifik 

yrkesinriktning. Enligt Casve-cykeln i Cip teorin (Brown 2002) är det en valprocess där det börjar 

med ett gap (kallas Communication) mellan vad som är i verkligheten och vad man vill att det ska 

vara. Tolkningen är att Erik hamnade i gapet när han insåg att han inte vet än vad han vill arbeta 

med så småningom. Enligt teorin definierar man sedan problemet och börjar försöka förstå 

orsakerna och vad som behövs för att lösa problemet (kallas Analysis). Efter detta försöker 

alternativa lösningar hittas (kallas Synthesis) i valprocessen och värderingar av dessa börjar sedan 

ta form genom att undersöka och prioritera (kallas Valuing). Till den bästa möjligheten skapas en 

handlingsplan (kallas Communication) och detta kan även innefatta olika delmål. Erik är kvar i 

gapet men han håller sig även i delarna Analysis, Synthesis och Valuing när han anskaffar sig tid 

och skjuter fram beslutsfattandet så han kan har möjlighet att se möjliga lösningar, undersöka och 

värdera dem för att komma fram till beslut (Brown 2002). Kamrater var också något som nämndes 

som en stor anledning till omvalet. 

Byte från yrkesförberedande till studieförberedande program  

Enligt Thelin och Solstad (2005) så fann de i deras undersökningar att i glesbygden finns samma 

tudelning mellan yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram som på andra skolor men den är 

inte så uttalad i de små skolorna. Eleverna känner och respekterar varandra skriver de. Detta kan 

stämma med ovanstående tre som redan gick i samma skola men bytte program att detta 

underlättade omvalet och skiftet mellan studie- och yrkesförberedande studierna. De övriga tre 

informanter valde i första valet till ett program på annan ort men i det sista valet så blev det 

program på hemorten.  

5.2 Hur upplevde eleverna studie- och 
yrkesvägledningen? 

Inför det första valet från grundskolan till gymnasiet för informanterna skaffade eleverna sig 

kunskap om vilka olika programval som fanns att välja mellan. De visste kanske inte vad de skulle 

ta reda på under denna valprocess. Grunden för att eleverna ska göra ett så bra val som möjligt är 

enligt CIP-teorin att eleverna har kunskap om studier och om sig själva (Brown 2002) 

I Borglunds (Fransson och Lindh 2004) undersökning blev slutsatsen att de fyra viktigaste 

informationskanalerna i samband med val är prao, broschyrer från studie- och yrkesvägledare, 

samtal med studie- och yrkesvägledare samt skolbesök. Detta är intressant i och med elever i denna 

undersökning nämnde studiebesök på skolor och gymnasieprogram samt att en del nämnde att de 

hade haft praktik där en dock menar att det var för lite. 

Att besöka de olika nationella programmen under högstadiet var något de alla fick göra och det 

nämns även studiebesök på andra skolor och på företag under grundskoletiden. De säger att de fick 

ställa frågor till företagen och sedan redovisa för varandra efteråt. Ronny säger att han inte lärde sig 
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så mycket av dessa studiebesök. Stefan Lund beskriver i sin avhandling marknad och medborgare 

(2006) att ungdomarna motiverar sina val till gymnasieskolan mot bakgrund av de empiriska fakta 

som de skaffat sig om arbetsmarknaden och/eller utbildningssystemet, och handlar mot bakgrund av 

de sakförhållanden som de finner mest trovärdiga. Detta är förenligt med Stefan Lund, denna 

undersökning forskning har visat att kontakten med arbetsmarknaden genom studiebesök och 

praktik är viktig för att ungdomarna. 

Eleverna har gjort praktik på arbetsplatser som dataföretag, bilverkstäder, daghem, textilföretag och 

värdshus. I Hirasawas och Sundelins rapport som nämns i Franssons och Lindhs rapport (2004) 

visar på att det arbete som sker i grundskolan leder till klargörande av området skola-arbetsliv för 

eleverna och att detta sker i möten med arbetsplatser. Möten menar de, men bidrar även enligt 

denna studie, till att ungdomarna konkretiserar sin framtid i form av kunskap om eller inför 

arbetsliv och gymnasieval men även ökad kunskap och förståelse av dem själva. 

Detta kan härledas till Fransson och Lindh (2004) som säger att ”steget är dock långt mellan 

information och kunskap”. De benämner att det finns gott om information om utbildning, arbeten, 

yrken och förhållanden i arbetslivet men att lärande i sig är en process där den lärande själv 

organiserar uppfattningar om omvärlden. I denna undersökning har det visat att eleverna har fått en 

stor mängd information men det säger inte så mycket i sig om de har tillgodogjort sig den. Fransson 

och Lindh menar att för ungdomar kan den ovannämnda processen försvåras av brist på 

erfarenheter och egna bilder av andra sammanhang än de som de själva befinner sig i. 

Informanterna i denna studie fick gymnasieskolans egen information och detta, säger Nilsson 

(2001), spelar stor roll för valet. Detta stämmer med överens med en bild som ges i en mindre 

studie i Nilssons bok där de tillfrågade eleverna sa att informationen som gymnasieskolan själv står 

för, är den som väger tyngst i all information vid gymnasieval.  

5.3 Hur säkert upplevde eleven sina val? 
Sista valet upplevs betydligt säkrare än de tidigare 

Om man tolkar enligt CIP- teorins pyramid (Brown 2002) som beskriver det viktigaste i 

medvetandet när man ska lösa problem och fatta beslut kring val av studier eller yrke är 

grundstommen kunskap om sig själv och om studier och yrken. Sedan involveras Casve-cykeln som 

är en valprocess. Eleverna i denna undersökning har till viss del genomgått Casve-cykeln i första 

valet men sedan har det uppstått ett gap igen när det upptäcktes att (som kallas Communication enl. 

Casve-cykeln) det inte var som de ville att det skulle vara. Att genomgå denna process flera gånger 

kan antas öka kunskapen om sig själv och hur man fattar beslut. Vi anser att denna undersökning 

visar att dessa elevers kunskap om sig själva har ökat genom att genomföra dessa omval. Man kan 

se i undersökningen att de senare omvalen som görs blir mer säkra än det föregående.  

Scct teorin bygger på att människor är aktiva i sina beslut, man är inte ett offer för yttre 

omständigheter. Detta kan konstateras utifrån alla våra informanter som alla kände sig säkrare inför 

det sista omvalet. Utifrån Scct teorin (Brown 2002) är människor duktiga på självreflektion, 

eftertanke och självkontroll. Dessa förmågor gör att informanterna kan ta till sig och utveckla 

förmågor, revidera planer, komma över hinder och kunna ta emot hjälp och stöd från omgivningen. 

Informanterna har varit aktiva i sina val och har haft som mål att komma vidare i sina studier, ingen 

har gett upp och hoppat av skolan. Detta har lett till att de har en fått en hög självskattning.  
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5.4 Vilka samtalade eleven med inför sina 
omval? 

Tidigt i valprocessen tycks kamraternas åsikter ha stor betydelse. Ungdomarna använder kamrater 

och kamraters kamrater för att lyssna av och diskutera det breda utbudet av program. Eleverna 

tycks framförallt vara intresserade av hur andra elever har tänkt. Ungdomarna för också 

diskussioner med kamrater som redan går på gymnasieprogram och lyssnar på deras erfarenheter 

och argument. Ju närmare ett slutgiltigt beslut som eleverna kommer desto mindre roll tycks 

kamraterna få för valprocessen. Stefan Lund har kommit fram till detta i sin avhandling Marknad 

och medborgare (2006), och utifrån vår forskning överensstämmer detta när alla våra informanter 

hävdar att de pratar med kamrater att det är de själva som väljer. På frågan om vem man talar med 

inför val säger Ronny: ”Kompisar pratar man ofta med men det är inte avgörande inför mitt val vad de 

tycker, det är jag som väljer det jag vill”. Några nämner att de talat med föräldrarna men en elev säger 

att kamrater påverkade honom mer än föräldrarna. Lindh och Fransson (2004) skriver i sin rapport 

att de kommit i kontakt med ungdomar gällande studie- och yrkesval efterfrågar de intressanta 

ämnen, möjligheter efter utbildning, möjligheter att genomföra utbildningen, föräldrars och 

kamraters synpunkter vilket det sistnämnda är förenligt med denna undersökning angående vem 

man talar med inför sitt val. 

En elev berättar att hans mamma gav honom ett gott råd, hon sa till honom att om han inte tycker 

om det som han valt får han välja om. Lovén (2000) beskriver i sin bok kvalet inför valet att 

majoriteten i hans undersökning uppger nästan samtliga elever att föräldrar är de viktigaste att 

diskutera sitt framtidsval med, i andra hand kom vägledaren. Kamrater hade en mer begränsad roll 

och lärare nämndes av få elever. Vårt resultat är att kamrater var viktiga samtalspartner. Lovén 

säger i sin litteratur at det är uppenbart att många elever i hans undersökning hade ett behov att 

spegla sina tankar mot en vuxen motpart. Vår undersökning är väldigt liten och för att ifrågasätta 

Lovéns resultat behövs en större undersökning men denna undersökning skulle kunna ifrågasätta 

Lovéns resultat eller förstå att ungdomars sätt att bearbeta sina karriärval under tonårstiden skiftar, 

utvecklas och förändras med tiden.  

Några elever är noga med att tala om att det är deras egen vilja som styr och en elev berättar att han 

inte talade med någon annan än vägledare och kompisar, för han sa att han visste själv vad han 

skulle välja. En likhet med Lovens avhandling (2000) är att han noterade att eget framhävande av 

sig själv som individ skedde i 38 % av enkätsvaren vilket också sagts i de flesta intervjuerna i 

denna undersökning. 

Studievägledaren är också en person som man pratat med, nämner Sam och Mats. Enligt Hirasawas 

och Sundelins undersökning i Franssons och Lindhs rapport (2004) visar att klargörande av området 

skola-arbetsliv för eleverna sker i möten med arbetsplatser, studie- och yrkesvägledare samt 

mentorer vilket även bevisas i denna undersökning då mentorer och vägledare har benämnts. Karin 

nämner att hon kommunicerat även med sin klassmentor, hon uttryckte kommunikationen med 

mentorn så här: ”det såg min mentor på mig, att det inte var…att jag inte ville va där…. Han såg att jag 

ville plugga, men att de andra inte gjorde det ”. En delstudie som Thelin och Solstad (2005) har gjort 

för myndigheten för skolutveckling visar att de undersökta eleverna i glesbygd trivs med sina lärare 

och känner sig sedda vilket stämmer i detta fall då hon nöjsamt beskriver ovan. 

 

 



 29 

Från yrkesförberedande program till studieförberedande gymnasieprogram 

Faktum är att alla elever valt yrkesförberedande program från grundskolan. Thelin och Solstad 

(2005) påstår i sin bok att glesbygdsungdomar väljer oftare yrkesinriktad utbildning p.g.a. tillgång 

till rimliga, möjliga arbetstillfällen på hemorten efter utbildningen. Detta är mycket intressant i och 

med att samtliga informanter i denna undersökning bytte helt från yrkesförberedande program till 

studieförberedande program. Majoriteten av elever i Jonssons (Andersson 2001) undersökning 

säger att de går i skolan för att de ska få framtida utdelningar i jobb eller högre studier. 

Ungdomarna i denna undersökning kan ha valt utbildning efter mest möjlighet att komma ut i 

arbetslivet och i så fall stämmer Johnsons studie överens med detta. Detta är ett faktum att alla våra 

tillfrågade hade dessa val men det kan konstateras att detta inte är något man kan generalisera.  

Enligt Cip teorins Casve-cykel (Brown 2002) kan man anta att dessa elever som först väljer ett 

yrkesförberedande program först har genomgått hela den processen men det uppstår ett missnöje, 

ett gap i det valda programmet, d.v.s. att det inte är vad man tänkte att man ville. Eleverna tänker då 

att få en bredare utbildning med sig och att skjuta upp beslutet om vad man vill gå vidare med efter 

gymnasieskolan. Det kan tolkas att eleverna tar sig igenom de olika stadierna av Synthesis, Valuing 

och Analysis. Med detta menas att de försöker hitta alternativa lösningar hittas, värdera dessa 

genom att undersöka och prioritera. Till den bästa möjligheten skapas en handlingsplan (kallas 

Execution) och detta kan även innefatta olika delmål.  

 
6. Slutsatser 

6.1 På vilka grunder skedde omvalen enligt 
eleverna? 

Denna rapport visar att grunderna till varför elever bytte från ett gymnasieprogram var osäkerhet, 

dålig organisation, boende på annan ort, dåligt boende, tröttnat på sitt studieval, ointresse, lågt 

studietempo samt otillräcklig kunskap om sig själv och om programmet. Grunder till att elever bytte 

till ett gymnasieprogram var intressen, osäkerhet och kamrater. En strategi var att förlänga 

tidsaspekten innan yrkesvalet, då man bytte till ett studieinriktat gymnasieprogram. Ovanstående 

faktorer påverkar vid omval och detta stämmer i stort med annan forskning t.ex. Lovén (2000) och 

Lund (2006). 

En slutsats vi drar är att alla intervjuade elever valde från yrkesförberedande program till 

studieförberedande gymnasieprogram. Detta kan antas bero på att man tror att det är störst chans att 

få jobb efter ett yrkesförberedande program men att det sen när man påbörjat dessa studier inte var 

som man tänkte det. Man tänker då att på gardera sig och få en bredare utbildning med sig och att 

skjuta upp beslutet om vad man vill gå vidare med efter gymnasieskolan. Att det uppstår ett gap 

som det beskrivs i Cip teorins Casve-cykel (Brown 2002) och man tar sig tid att undersöka 

alternativen, värdera dem och sedan en planering över hur man vill fortsätta med sin karriär.  
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6.2 Hur upplevde eleven studie- och 
yrkesvägledningen? 

Detta arbete visar att alla elever fått information från studie och yrkesvägledaren och att detta 

skedde på olika sätt, d.v.s. enskilt, klassvis samt i större grupper. Enskilda samtal hos studie- och 

yrkesvägledaren och kompendium/broschyrer med information skickades och gavs till dem alla. 

Olika studiebesök, besök på nationella programmen, studiebesök på andra skolor och även lite 

praktik fick eleverna erfara. 

I början på denna uppsats ställdes en fundering kring möjliga anledningar till omvalen kan vara att 

elever upplever att de fått otillräcklig information och kunskap samt bristfällig studie- och 

yrkesvägledning under grundskolans senare år? Enligt denna undersökning anser eleverna att de fått 

den studie- och yrkesvägledning de behövde. Att den var bra helt enkelt. Paradoxalt nog så sägs 

också att byten p.g.a. okunskap om programmet i denna undersökning, vilket får funderingar kring 

om studie- och yrkesvägledningen är tillräcklig. Elever som känner att de vill byta 

gymnasieprogram genomgår upplevelser och får därmed större självkännedom och då bidrar detta 

till att omvalet blir ett mer övervägt val än valet från grundskolan. 

6.3 Hur säkert upplevde eleven sina val? 

Utifrån denna forskning så drar vi slutsatsen att eleverna som gör gymnasieomval upplever 

situationen säkrare för varje omval. Funderingen i problemområdet kring elever som känner att de 

vill byta gymnasieprogram genomgår upplevelser får större självkännedom och detta bidrar till att 

omvalet blir ett mer övervägt val än valet från grundskolan, det stämmer överens med vår 

undersökning. 

6.4 Vilka samtalade eleven med inför sina 
omval? 

Föräldrar, kamrater, vägledare och mentorer är de man i denna undersökning talar med inför sina 

omval. Alla informanter hävdar att de pratar med kamrater men påtalar också att det är deras egen 

vilja som styr. En säger att kamrater påverkade honom mer än föräldrarna men han talar också om 

att hans mamma sa till honom att om han inte tycker om det som han valt får han välja om. En 

annan berättar att han visste själv vad han skulle välja. Att kommunicera med klassmentor och 

studievägledaren har man samtalat med, nämner tre elever. Vi drar slutsatsen att man talar med 

föräldrar, kamrater, vägledare och mentorer men det är viktigt för eleven att påtala att det är 

individen själv som bestämmer sitt val. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultat 

Vårt resultat är sammankopplat med de elever som har deltagit i intervjuerna, hade vi intervjuat 

andra elever hade säkert andra orsaker till deras omval kommit fram. Då vi ville komma åt 

elevernas subjektiva åsikter kring deras gymnasieomval har vi tolkat resultaten ur elevernas 

perspektiv. Det är deras upplevelse som är intressant i forskningen, inte vad som är rätt eller fel. 

Eleverna har tagit ansvar för sig och sin framtid, vi upplevde att de inte var osäkra individer som 

intervjuades, de hade ögonkontakt under samtalet, förde dialogen framåt och talade gärna om hur 

de hade tänkt under sina val. 

Möjliga anledningar till omvalen kan vara att elever upplever att de fått otillräcklig information och 

kunskap samt bristfällig studie- och yrkesvägledning under grundskolans senare år är en annan 

frågeställning vi hade men enligt denna undersökning så anser eleverna att de fått den studie och 

yrkesvägledning de behövde. Att den var bra helt enkelt. Frågan är om vi hade kommit längre i 

denna studie, om vissa svar hos eleverna hade kunnat utvecklas, som t.ex. kamrater eller ställt 

följdfrågor hur de menar med bra, kaos, och då hade det bidragit med mer kunskap inom området. 

Att vår och tidigare forskning visar att många elever samtalar med föräldrar och kamrater inför sitt 

val var inget nytt, detta belyser vi i vår problemställning. Men vi blev förvånade att så många 

berättade att de inte blev påverkade av någon, utan det var de själva som tog beslutet vid valen. Vi 

kan även se att vårt arbete har förtjänster det visade sig att yttre faktorer som en sådan enkel sak 

som att eleven inte fått sitt schema i tid kan vara avgörande orsak till omval. 

Forskningsfrågorna är vi nöjda med, de har ändrats både i innehåll och i mängd under arbetets 

gång. Styrkor i denna undersökning är att vi fick fram ett relativt outforskat område just när det 

gäller mönstret som vi såg när man byter från yrkesförberedande till studieförberedande 

gymnasieprogram. Men även faktorer som boende på annan ort och att organisation, schema 

påverkar hur elever trivs med sitt gymnasieprogram. Svagheten kan vara att intervjuerna kunde ha 

innehållit fler följdfrågor med mer insamlad data men eleverna var duktiga som ställde upp på våra 

intervjuer fast de kanske hade viktigare saker att göra. 

7.2 Metod 

Inför genomförandet av vår forskning funderades det kring vilken metod som skulle vara mest 

fördelaktig för insamlandet av data. Valet föll till slut på intervjuer då det gav större möjlighet för 

intervjupersonerna att delge sina tankar och att det för oss underlättade att direkt ställa följdfrågor. 

Antalet elever som gjort omval på den gymnasieskola som valdes för forskningen var också 

begränsat. För att rättfärdiga användandet av enkäter hade i så fall behövt fler gymnasieskolor. 

Troligen hade en enkät kunnat få in ett större underlag för att få in en större mängd olika faktorer 

som låg bakom att de gjorde ett omval. Likheter och jämförelser hade då varit mer möjliga. 

Problemet med enkäter som vi ser det är att det blir svårt att tränga på djupet i de olika frågorna. 

Under arbetets gång så blev vi tvungna att ändra på en del saker, från början fanns en plan hur 

arbetet skulle ske. Denna plan fick vi ändra på då det tog lång tid att få tag på informanter på denna 

gymnasieskola. En plan B gjordes och detta underlättade för oss i vårt forskningsarbete då vi fick 
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klart med informanter på ett kvickt sätt. Kanske en kombinerad enkät och kvalitativ undersökning 

hade varit det optimala men det sparas till andra att genomföra. Vi har valt att använda oss av CIP-

teorin då den passar in på informanternas situationer. Informanterna rör sig mellan några steg i 

Casve-cykeln under processen. Detta har hjälpt oss att förstå elevernas omvalssituation. 

7.3 Framtid 

För att minska omvalen på gymnasiet i framtiden anser vi det vara av stor vikt att fundera på vilken 

form av vägledning som skall bedrivas på grundskolan. Om vägledningen tar sin grund i CIP- 

teorin är det av stor vikt att eleven har kunskap om både sig själv och om alternativen. Vi är 

övertygade om att elever behöver mer kunskap om de olika gymnasieprogrammen för att kunna 

göra övervägda val. Ekonomin inom skolan och utbildningsväsendet kan förbättras på lång sikt med 

studie- och yrkesvägledning med kvalité. Med större fokusering på att bidra med möjligheter under 

skoltid till större självkännedom och vidga kunskaperna om vilka möjligheter det finns. Genom att 

ge elever tid och chans att öva på att ta beslut genom att väga för och emot är av vikt anser vi och 

forskning i framtiden skulle kunna prioritera detta. Även att undersöka möjliga utvecklingsområden 

inom skolans organisation för att eleverna ska vara väl utrustade inför sina gymnasieval. Att 

eleverna kan tillgodogöra sig all information genom att lägga den som en självklar instans inom 

skolan där alla samverkar för elevens förmåga att göra ett välgenomtänkt val till gymnasiet.  

Stabiliteten och säkerheten i yrkesvalet är en viktig faktor som påverkar hur och om eleven erhåller 

och efterfrågar information, menar Lovén (2000). Ungdomarna i denna undersökning har fått 

mycket information, om studier och yrken, på många olika sätt och orsaken till att elever som inte 

har målet framför sig kan ha svårt att få all information och förvandla den till egen kunskap för att 

sen göra ett val genomtänkt val till gymnasiet. Möjliga forskningsområden menar vi kan vara att 

träna elever i att sätta upp mål, följa dem och utvärdera. Att få göra val och göra en 

konsekvensanalys inom olika ämnen i skolan för att de ska kunna använda sig av samma teknik när 

de gör olika val i livet, särskilt när det gäller elevers karriärval. Det har varit intressant att intervjua 

berörda studie- och yrkesvägledare, undervisande lärare och föräldrar som givetvis har sin bild av 

hur tankarna var vid omvalstidpunkten. Detta är något som kan vara intressant att forska vidare på i 

framtiden. Att undersöka och finna möjliga arbetssätt och metoder samt att knyta an till andra 

ämnen och samarbetsformer så det kan ingå under skoltiden i grundskolans tre sista år, det är vårt 

bidrag till möjlig forskning i framtiden. Trots vår rapports begränsningar visar detta arbete på att 

det kan vara för tidigt att göra studie- och yrkesval redan från grundskolan, årskurs nio, för en del 

elever. För samhällets del skulle det kanske vara en vinst, i ett långsiktigt perspektiv, om man 

kunde ge de elever som behöver mer betänketid innan de gör sina gymnasieval. 
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 Brev till Studievägledaren 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Camilla Ivares och Torbjörn Nilsson och studerar sista terminen på studie- 
och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet. Vi håller på att skriva vårt 
examensarbete och vi har valt att närmare undersöka vad som påverkar elever vid 
omval på gymnasieskolan. Vi syftar här på de elever som efter ett år på gymnasiet har 
kommit på att de ska gå ett annat program och börjar om i åk ett på gymnasiet igen. 

 

Vi har tänkt intervjua sex elever som har gjort detta omval och går på det nya 
programmet. Vi har varit i kontakt med gymnasieintagningen och fått några namn. Vår 
förfrågan handlar om du kan hjälpa oss med två saker. Dels elevernas personnummer 
så vi vet om vi behöver deras målsmans tillåtelse inför intervjun. Sedan önskar vi 
deras mentors mail/telefonnummer så vi kan nå dessa elever på ett bra sätt. 

 

Vi skickar gärna över uppsatsplanen om du är intresserad. 

 

Tack på förhand 

Camilla och Torbjörn 

 

 

Telefon/mail:  

Camilla 0243-215627 camilla_sundstrom@hotmail.com 

Torbjörn 0280-12985 tabbe7@telia.com 
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Bilaga 2 Brev till intervjupersoner 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Camilla Ivares och Torbjörn Nilsson och studerar sista terminen på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet. 

 

Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete och vi har valt att närmare undersöka 
vad som påverkar elever vid omval på gymnasieskolan. Genom studievägledaren på XXs 
gymnasieskola har vi fått ett antal namn på elever som valt att göra ett omval. Vi undrar om 
det går bra om vi kontaktar dig? _____ Ifall ja, vilket telefonnummer eller mailadress kan 
du nås på? ______________________ 

  

Till vår forskning har vi tänkt intervjua sex personer, samtalen kommer att ta mellan 30-40  
minuter och kommer att genomföras på skolan när du har tid. Samtalet kommer att spelas 
in och vi kommer att behandla alla uppgifter med stor sekretess. Allt material kommer att 
förstöras efter vi använt det klart. Du kan välja att avbryta när som helst, det är din rätt. Är 
du under 18 år ber vi om målsmans underskrift för att kunna genomföra intervjun. 

 

Målsman:…………………………………………………………………………………… 

 

 

Vänliga hälsningar 

Camilla Ivares & Torbjörn Nilsson 

 

Telefon/mail:  

Camilla 0243-215627 camilla_sundstrom@hotmail.com 

Torbjörn 0280-12985 tabbe7@telia.com 
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Bilaga 3 Intervjumanual 

 

Valet till gymnasiet 

 

1. Vill du berätta vilket program du valde från grundskolan till gymnasiet? 

 

2. Hur tänkte du och vad var orsaken till att du valde det program som du valde? (Hur säker 

var du med ditt val till programmet då?)  

 

3. Hur fick du information om de olika programmen? 

 

4. Vill du berätta lite om vilka du pratade med i din omgivning? 

 

5. Vilka erfarenheter om yrken och arbete fick du med dig från grundskoletiden? 

 

6. Fick du möjlighet att resonera om dina funderingar kring gymnasieprogrammen på skoltid?  

 

Frågor gällande skäl och motiv runt omvalet 

 

1. Hur kände du efter det att du gjort ditt gymnasieomval? 

 

2. Hur känns det nu?  

 

3. Vad var det som var avgörande när du bestämde dig för att byta program? 

 

4. Vad visste du om det nya programmet när du gjorde omval? 

 

5. Vad tycker du att du gjorde annorlunda den här gången när du valde? 
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Bilaga 4 Skala 

 
 
Informanten fick skriva i nedanstående skala på huruvida de var säkra eller osäkra på sina 
genomförda val till gymnasiet samt vid omvalen. 1 = osäker, 10 = säker 

 

 

 

 

10

09
1 


