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Sammanfattning 
Denna studie grundades dels i observationer i klasser i Naturvetenskapsprogrammet (NA) 
och teknikprogrammet (TE) där oväntade och oförklarliga skillnader mellan grupperna av 
studenter märktes, och dels i skillnader i statistiken som täcker dessa två program. 
Könsfördelningen är den mest uttalade skillnaden, där det är ungefär jämn fördelning på NA 
men med en betydande manlig överrepresentation på TE. Men det finns också skillnader i 
kulturell och utbildningsmässig bakgrund mellan de två grupperna av elever. Det är 
uppenbart att dessa skillnader inte uppstår under gymnasieskolan utan då eleverna väljer sitt 
program. Syftet med denna studie är därför att undersöka orsakerna till varför elever väljer 
som de gör, mellan dessa två program. De uppställda forskningsfrågorna är "På vad baserar 
sig elevernas val av natur/teknik?", "Vilken inställning har elever på de båda programmen till 
dessa när de väljer?" och "Finns det skillnader i hur elever på de två programmen fattar och 
motiverar sitt val?". 

Dessa frågor undersöks genom en intervjustudie där några studenter som just börjat på 
gymnasieskolan har fått berätta om sin erfarenhet från att välja program. Intervjuerna 
genomfördes under de första två veckorna på gymnasiet och inkluderade fem elever från NA 
och sex elever från TE. Eleverna intervjuades individuellt, vardera i ungefär en halvtimme, i 
ett semistrukturerat upplägg. Intervjuerna delades upp i två delar, där den första fokuserade 
på deras val och det valda programmet, och den andra tog upp det program som inte valdes. 
Intervjuerna analyserades utifrån en bred teoribas, inom områdena valprocess och 
motivering, begränsande zoner, och valteori. 

Resultaten av intervjuerna visar att eleverna i första hand väljer program baserat på vilka 
ämnen de är mest intresserade av, där eleverna på NA föredrar biologi och eleverna på TE 
föredrar teknik. Studien visar emellertid också att det finns skillnader mellan personligheten 
hos de elever som väljer de två programmen. Studien pekar på att elever som väljer NA 
generellt sett är bestämda i sitt val, de överväger endast i låg grad andra alternativ och 
bedömdes vara socialt starkare. Eleverna som väljer TE är, generellt, mer analyserande i sitt 
val och har tänkt igenom sitt val grundligt men bedömdes vara mindre socialt starka. 

Nyckelord: gymnasievalet, naturvetenskapliga programmet, teknikprogrammet. 

  



Abstract 
This study was motivated by both observations in upper secondary school classes in the 
Swedish programs natural science programme (NA) and technology programme (TE), where 
unexpected and unexplained differences between the groups of students were seen, and by 
differences found in statistics covering these two programs. The gender distribution is the 
most pronounced difference, where this is about equal in NA but with a significant male over-
representation in TE, but there are differences also in cultural and educational backgrounds 
among the two groups of students. It is obvious that these differences do not occur during 
education in upper secondary school but is established at the point when the students choose 
their program. The purpose of this study is therefore to investigate the causes and rationale 
for why students choose as they do, among these two programs. The scientific questions 
formed are 'On what are the students choice of NA/TE based?', 'What attitude do students 
have toward the programs when they choose?' and 'Are there any differences in how students 
at the two programs make and motivate their decisions?'. 

These questions are investigated through an interview study where some students who had 
just started at their upper secondary studies were asked to recount their experience from 
choosing program. The interviews were conducted during the first two weeks after the start of 
the semester and included five students from NA and six students from TE. The students were 
interviewed individually, each for about half an hour, according to a semi-structured scheme. 
The interviews were split into two parts, where the first focused on their choice and their 
selected program and the second brought up the program which was not selected. The 
interviews were analyzed according to several scientific theories, in the areas of processes and 
motifs, comfort zones and choice theory. 

The results of the interviews indicate that the students primarily choose programs based on 
the subjects they are most interested in, where the students at NA prefer biology and the 
students at TE prefer technology. However, the study also shows that there are differences 
between the personalities of the students who choose the two programs. The study shows that, 
in general, NA students are determined in their choice, they only make a limited consideration 
of other options and are considered to be socially stronger. The students at TE are more 
analytical in their selection and have thought their choices through thoroughly but were 
considered to be less socially competent. 
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1. Inledning 
I den Svenska gymnasieskolan finns det 18 nationella program. Av dessa är tolv yrkesprogram 
och sex högskoleförberedande program. De sex som är  högskoleförberedande är 
Ekonomiprogrammet (EK), Estetiska programmet (ES), Humanistiska programmet (HU), 
Naturvetenskapsprogrammet (NA), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och 
Teknikprogrammet (TE). Programmen NA och TE har båda en grund i naturvetenskapen, är 
matematiktunga, och syftar till fortsatta studier inom naturvetenskap, teknik och matematik. 
Sett till programmens innehåll så är den mest grundläggande skillnaden att NA har biologi 
och TE har teknik i sina programgemensamma ämnen. Dessa två program har, trots att de 
olika inriktningarna på programmen, väldigt stora likheter. Vad som har slagit mig vid besök 
i gymnasieskolan, och som också syns i statistik över antagna till gymnasiet, är den stora 
skillnaden mellan elevgrupperna på de två programmen. Mest uppenbart är skillnaden i 
könsfördelning, där denna är jämn på NA men där flickor är kraftigt underrepresenterade på 
TE. Det finns även en tydlig skillnad i hur stor andel av eleverna som har utländsk bakgrund, 
där denna andel är nästan dubbelt så stor på NA som på TE. Det går även att ana, med stöd 
från statistik över examina och betyg, en viss skillnad i studieambition, där denna då är högre 
på NA. Tillsammans gör detta, och kanske andra faktorer, att det känns olika att gå in i en 
NA-klass och en TE-klass. Det är svårt att förklara dessa stora skillnader mellan 
elevgrupperna enbart med den i grunden ganska lilla skillnaden mellan programmens 
innehåll. Det är dock klart att dessa skillnader inte uppstår under gymnasietiden, utan skapas 
när eleverna gör sitt val av gymnasieprogram. De bakomliggande orsakerna måste därför 
sökas i barnens uppväxt och tidigare skolgång, genom hur de gestaltar sig i de val eleverna gör 
i sitt gymnasieval. 

Det kan vara farligt att ha förutfattade meningar, speciellt om man inte är beredd att ompröva 
dessa. Samtidigt så är det viktigt, och inte minst användbart, att ha en generell bild av vilken 
elevgrupp man kommer att möta redan innan man går in i ett klassrum och möter gruppen 
för första gången; att ha en förförståelse. En sådan bild kan vara nyttig för att veta hur man 
ska möta eleverna och innehålla sådant som en bild av gruppens sammansättning, 
ambitionsnivå och sociala situation. En god sådan bild kan man få till exempel genom enkäter 
som eleverna får besvara. Ibland är det inte praktiskt möjligt att få fram en sådan bild, och då 
kan det vara praktiskt att ha en generell bild av programmets elever. En viktigare anledning 
till att söka efter anledningarna till att elever väljer som de gör i gymnasievalet är att denna 
kunskap är essentiell om vi vill påverka de mönster som finns i valen. De val eleverna gör i 
skolan, och speciellt då gymnasievalet, är en mycket stark kraft i att reproducera sociala 
mönster. Detta gäller för såväl könsroller som för social status. För att rubba de cementerade 
normer som finns kring framförallt teknikutbildning är det nödvändigt att skaffa större 
kunskap om hur dessa byggs upp och manifesteras genom gymnasievalet. 

Jag har haft förmånen att få deltaga vid ett mindre antal informationsdagar där 
högstadieelever bjudits in till en gymnasieskola för att få information om de olika 
gymnasieprogrammen. En sak som slog mig under dessa dagar är hur olika programmen NA 
och TE marknadsförs. Presentationen av NA fokuserade mycket på att detta program är 
studietungt och krävande, medan presentationen av TE fokuserade på att försöka få bort en 
grabbig stämpel för att locka fler flickor till programmet. Det är svårt att uttala sig om hur 
generell denna bild är, eller hur väl denna marknadsföringsstrategi fungerar, men skillnaden 
är ändå anmärkningsvärd. Samtidigt som ambitionen är god och företrädarna för de båda 
programmen säkert försöker adressera de problem som de ser som mest trängande så fick jag 
intrycket av att dessa bygger sin marknadsföring på ett önskat resultat utan att ha tillräcklig 
kunskap om de förutsättningar de jobbar mot. Som mål finns bland annat att minska risken 
för felval och, i teknikprogrammets fall, att locka fler flickor till programmet. Företrädarna 



för programmen vill påverka hur eleverna väljer, men för detta krävs en god bild av varför och 
hur eleverna väljer som de gör idag. 

För att svara på dessa frågor behöver vi bättre förstå hur eleverna gör sina val av 
gymnasieprogram, och speciellt hur och varför de väljer mellan teknik- och 
naturvetenskapsprogrammet. 

2. Bakgrund 

2.1 Historik 
När dagens enhetsgymnasium bildades 1970 fanns såväl den naturvetenskapliga som flera 
tekniska linjer (Skolverket, 2016). Den naturvetenskapliga linjen var treårig och mycket lik 
dagens naturvetenskapliga program. Den hade inga inriktningar och var tydligt 
studieförberedande, med en tonvikt på matematik, kemi, fysik, biologi och moderna språk. 
På den tekniska sidan fanns ett stort antal tvååriga linjer som var inriktade på arbeten inom 
olika industrier eller yrkesområden, så som träteknik och processteknik. Det fanns även en 
fyraårig teknisk linje, där det fanns möjlighet att få slutbetyg efter det tredje året. Linjens 
huvudämnen var teknik, matematik, kemi och fysik och hade huvudinriktningarna mekanik, 
bygg-, elektro- och kemiteknik. Linjen var såväl yrkes- som studieförberedande. Genom 1994 
års läroplan för gymnasiet (Utbildningsdepartementet, 1994) ändrades gymnasiets linjer 
namn till program. Naturvetenskapsprogrammet behölls utan större förändringar specifika 
för programmet, medan ordet teknik helt försvann från de nationella programmen. De 
yrkesinriktade programmen fick heta bland annat el-, fordons- och industriprogrammen. 
Både det generella tvååriga och det fyraåriga teknikprogrammet avskaffades. Istället infördes 
två grenar på naturvetenskapsprogrammet, där den naturvetenskapliga motsvarade den 
tidigare naturvetenskapliga linjen och den tekniska fungerade som ersättning för den tekniska 
linjen. Redan 1998 beslutades dock om återinrättandet av teknikprogrammet, först på försök 
(Sveriges riksdag, 1998) och sedan permanent (Sveriges regering, 1998). Programmet skulle 
införas från hösten år 2000. Detta nya program saknade nationella inriktningar, och avsikten 
med detta var att olika utbildningsanordnare skulle ha möjlighet att anpassa programmet 
efter den lokala situationen till exempel genom samverkan med näringslivet på orten. Under 
2009 beslutades om en förändrad gymnasieskola (Sveriges regering, 2008) vilken infördes 
genom läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Skolverket, 2011b). Genom denna reform 
minskades möjligheten till lokalt utformade inriktningar till förmån för centralt formulerade 
sådana. Naturvetenskapsprogrammet fick de två inriktningarna 'naturvetenskap' och 
'naturvetenskap och samhälle'. Teknikprogrammet fick de fem inriktningarna 'design och 
produktutveckling', 'informations- och medieteknik', 'produktionsteknik', 'samhällsbyggande 
och miljö' samt 'teknikvetenskap'. Under 2009 beslutades att utreda ett återinförande av ett 
fjärde, frivilligt, år på teknikprogrammet (Sveriges regering, 2009), för att sedan införas 
permanent från hösten 2015 (Skolverket, 2015). Detta fjärde år har ett tydligare yrkesfokus, 
är tänkt att fungera som en mellannivå mellan en gymnasie- och en högskoleutbildning och 
ger en gymnasieingenjörsexamen. 

De elever som söker till gymnasiet bygger inte sitt val på kunskaper om programmens historia, 
har troligen bara i få fall god överblick över programmens innehåll och har knappast någon 
större insikt i vad olika de olika kurser som programmen består av innehåller. Vad eleverna 
däremot har, är sina erfarenheter från sin tidigare skolgång. Följande sammanfattning bygger 
på Bjurulf (2013). De naturvetenskapliga ämnena, matematik, fysik, kemi och biologi, har en 
lång historia som ämnen i skolan. Denna bakgrund gör att det finns en lång tradition av 
utbildning av lärare inom dessa ämnen, det finns gott om kurslitteratur både på svenska och 
på engelska, och det finns normer för vad utbildningen ska innehålla och hur den ska 
bedrivas. Teknikämnet  saknar denna långa och framförallt stabila historia. I Lgr62 och Lgr69 



var teknik ett tillvalsämne som fokuserade på att ge eleverna en industriteknisk grund. Ett 
tydligt yrkesfokus gjorde att ämnet kom att läras ut främst av lärare med bakgrund i industrin, 
vilket även det präglade kursinnehållet och upplägget. Först genom Lgr80 blev teknik ett 
obligatoriskt ämne för alla elever i grundskolan. Det saknades dock en bredare samsyn om 
vad ämnet skulle innehålla. Från att ha haft ett fokus på praktisk tillämpning i industri 
klumpades ämnet nu ihop med NO-ämnena biologi, fysik och kemi och fick fungera som en 
väg för att studera tillämpningar av dessa ämnen. Även i nästa läroplan, Lpo94, klumpades 
teknikämnet ihop med NO-ämnena genom att de fyra ämnena fick en gemensam tilldelad 
undervisningstid. Teknik blev dock ett separat ämne med en egen kursplan och eget betyg. 
Utformningen av Lpo94 var avsiktligt sådan att den lämnade mycket stor frihet för den 
enskilda skolan att utforma utbildningens innehåll och upplägg. Istället för att styra innehållet 
så beskrev läroplanen mer allmänt hållna mål för vilka kunskaper eleven skulle ha uppnå i 
slutet av femman och nian. Genom att ämnet grupperades med NO-ämnena så fick dessa 
lärare, alternativt lärare kliva in och leda utbildningen i teknik, och innehållet har fått styras 
av de tillgängliga lärarnas intressen. Genom nuvarande läroplan, Lgr11, fick tekniken i 
grundskolan ett tydligare definierat innehåll genom ämnets förmågor och centralt innehåll 
formulerat för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 (Skolverket, 2011a). Genom att ämnet har en relativt 
kort och väldigt omväxlande historia så finns det en brist på etablerad samsyn på vad ämnet 
ska innehålla och hur undervisningen bör läggas upp. Till detta kommer att det, åtminstone 
till viss del på grund av ämnets korta historia, saknas lärare som är utbildade i ämnet och 
etablerad och sammanhållen kurslitteratur. Att det saknas en norm för vad som är ämnets 
kärna kan även leda till att det har varit svårt att argumentera för att ämnet är viktigt. Detta 
kan mycket väl manifestera sig hos de elever som lämnar grundskolan som bilder av okunniga 
eller ointresserade lärare, och framförallt en stor spridning i vad eleverna har fått göra och 
lära sig, och i vilken årskurs och på vilken nivå, under de lektioner de har haft i ämnet teknik 
i grundskolan (Bjurulf, 2013). 

2.2 Gymnasieprogrammen idag 
Skolverkets programbeskrivningar för naturvetenskapsprogrammet (NA) (Skolverket, 2017a) 
och för teknikprogrammet (TE) (Skolverket, 2017b) innehåller stora likheter. 
Beskrivningarna inleds med att formulera programmens examensmål, där första stycket för 
NA lyder ”Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen 
från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, 
matematik och teknik men även inom andra områden.” och för TE lyder ”Teknikprogrammet 
är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha 
kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra 
områden.”. Dessa två huvudstycken är näst intill identiska. I följande stycken fördjupas 
beskrivningarna, och det finns därmed större skillnader. För NA, jämfört med TE, beskrivs en 
större bredd genom att biologi inkluderas, samtidigt som en djupare förståelse för övriga 
naturvetenskapliga ämnen antyds. För TE, jämfört med NA, beskrivs genomgående att de 
naturvetenskapliga ämnena ska sättas i ett tekniskt sammanhang. De kurser som utgör ett 
gymnasieprogram består av gymnasiegemensamma, programgemensamma, inriktnings- och 
programfördjupande kurser samt kurser i individuellt val och ett gymnasiearbete. 
Programgemensamma ämnen på NA är biologi, fysik, kemi och moderna språk, medan 
motsvarade ämnen på TE är fysik, kemi och teknik. NA har inriktningarna 'naturvetenskap', 
och 'naturvetenskap och samhälle'. Den förstnämnda innehåller fördjupning i biologi, fysik, 
kemi och matematik, medan den andra innehåller geografi och samhällskunskap. TE har 
inriktningarna 'design och produktutveckling' med bild, cad design och konstruktion, 
'informations- och medieteknik' med dator och kommunikation, programmering och 
webbteknik, 'produktionsteknik' med mekatronik och produktionskunskap och -utrustning, 
'samhällsbyggande och miljö' med arkitektur och hållbart samhälle samt 'teknikvetenskap' 



med fysik, matematik och teknik. Vilka kurser som ska ingå i programfördjupningen bestäms 
lokalt av varje utbildningsanordnare, utifrån en av skolverket fastslagen lista för varje 
program med tillåtna kurser. Det är från denna kurssammanställning tydligt att NA har ett 
mer teoretiskt, medan TE har ett mer tillämpat, fokus. Samtidigt så består skillnaden mellan 
inriktningarna NA-naturvetenskap och TE-teknikvetenskap i grunden bara av att ämnet 
biologi byts mot ämnet teknik. 

Skolverket publicerar viss statistik över elever som påbörjar och avslutar sin 
gymnasieutbildning. För NA finns dokumentet Skolverket (2017c) och för TE Skolverket 
(2017d), och statistik som täcker hela gymnasieskolan finns i Skolverket (2017e). NA är ett 
större program är TE, med omkring 15000 elever per årskull, mot teknikprogrammets 
omkring 10000 elever. Båda programmen har växt något under de senaste fem åren sett till 
hur stor andel av alla elever som söker till just dessa program. Programmet NA drivs i drygt 
180 av Sveriges kommuner mot ca 160 för TE. Bland de som börjar på NA är andelen flickor 
54%, andelen med utländsk bakgrund är 32%, och andelen som har föräldrar med 
högskoleutbildning är 76%, där alla dessa siffror har ökat stadigt under de senaste fem åren. 
Bland de som börjar på TE är andelen flickor 16%, andelen med utländsk bakgrund är 18%, 
och andelen som har föräldrar med högskoleutbildning är 68%, och även här har alla dessa 
siffror har ökat under de senaste fem åren. I denna statistik definieras utländsk bakgrund som 
att eleven själv, eller elevens båda föräldrar, är födda utanför Sverige. Här kan vi alltså se en 
mycket stor skillnad i vilka som söker till de båda programmen. NA har i stort sett jämn 
könsfördelning medan det på TE går fem pojkar på varje flicka, och NA har ungefär dubbelt 
så hög andel sökande med utländsk bakgrund, jämfört med TE. För både NA och TE är det 
knappt 10% som byter program under det första året på gymnasiet, men medan de som 
lämnar TE i hälften av fallen går till ett yrkesförberedande program så går tre av fyra som 
lämnar NA till ett annat högskoleförberedande program. Genomströmningen på de båda 
programmen är jämförbar, då omkring 90% av de som avslutar programmen får en examen. 
Det är dock något färre som tar examen inom tre år på TE, 75%, mot 80% på NA. 
Medelslutbetyg för elever som tar examen på TE är omkring 14, medan motsvarande för elever 
som tar examen på NA är omkring 1,5 poäng högre. Överlag ger detta en bild av att de elever 
som söker sig till NA generellt är mer studiemotiverade än de som söker till TE. Av eleverna 
på NA väljer 80% inriktningen naturvetenskap. Av eleverna på TE är fördelningen mycket 
ojämn mellan könen, så att bland flickorna så väljer knappt 40% design, medan knappt 20% 
vardera väljer IT, samhällsbyggande, och teknikvetenskap, men bland pojkarna så väljer 
nästan 50% IT, medan omkring 20% vardera väljer design och teknikvetenskap. 

2.3 Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning kring elevers val i skolan, både i Sverige och 
internationellt. Inom den svenska forskningen har jag fokuserat på sådan som är inriktad på 
gymnasievalet, men det finns även forskning som behandlar andra val så som valet av 
grundskola inom det fria skolvalet. Genom att skolans organisering skiljer sig åt mellan olika 
länder så finns det mindre internationell forskning kring just detta val, men det finns sådan 
som är inriktad på elevers karriärval och kring vilka elever som söker sig vidare till högre 
utbildning. Genom att denna studie fokuserar på de två specifika gymnasieprogrammen 
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet så finns det ingen forskning, speciellt 
inte internationellt, som tar upp just detta område. Som nämndes så finns det dock gott om 
tidigare forskning inom bredare och angränsande områden och som är relevanta för detta 
arbete. Här avser jag att beskriva forskningsområdet och kort presentera några svenska och 
internationella arbeten som beskriver fältet. Jag vill även lyfta några svenska examensarbeten 
som tar upp frågeställningar som liknar den i detta arbete. 



Bland den internationella forskningen vill jag lyfta fram boken Henriksen, Dillon & Ryder 
(2015). Denna antologi samlar en rad artiklar som ur olika aspekter försöker beskriva varför 
elever väljer utbildningar inom vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM). De 
huvudområden som lyfts fram är teoretiska perspektiv på val av utbildning, intresse och 
deltagande i STEM, stanna eller lämna STEM och feministiska perspektiv på deltagande i 
STEM. Totalt innehåller antologin 22 artiklar, eller kapitel. Särskilt intressant är kapitel 7 
(Ametller & Ryder, 2015) som handlar om hur utformningen av utbildningen i grundskolan 
påverkar vad eleverna väljer till gymnasiet. Inom denna studie intervjuar författarna 22 elever 
som går första året i den icke obligatoriska skolformen. De är noga med att påpeka att de 
frågar eleverna hur det kom sig att eleverna valde sin specifika utbildning, istället för att fråga 
varför. Det finns dock ingen artikel i Henriksen, Dillon & Ryder (2015) som specifikt 
undersöker skillnader mellan utbildningar inom teknik och andra områden inom STEM. 

En stor del av forskningen kring elevers val av utbildning efter grundskolan, både 
internationellt och inom Sverige, fokuserar på socioekonomisk reproduktion. Det vill säga, de 
undersöker vad det är som gör att elever med lågt utbildade föräldrar mer sällan söker sig till 
längre utbildningar, och att elever med högt utbildade föräldrar oftare söker sig till yrken som 
kräver högskoleutbildning. Detta val av utbildning gör att samhällets socioekonomiska 
mönster kommer att upprepas, vilket i detta fält betecknas socioekonomisk reproduktion. En 
huvudperson inom detta område är Bourdieu, som presenteras i Broady (1990). Bourdieu 
skapade begreppen habitus och kapital för att beskriva vad som kan kallas vårt sociala arv, 
alltså de vanor, beteendemönster och färdigheter vi samlat på oss under vår uppväxt och som 
till stor del styr vårt agerande och våra val. Bourdieus teoribygge används till exempel av 
Skawonius (2005) när hon genom intervjuer med 21 familjer målar en bild av hur olika 
familjer tänkt och agerat när de valt grundskola för sina barn. Bourdieus modell med habitus 
kan användas för att förklara del av skillnaden mellan elevgrupperna på teknikprogrammet 
och naturvetenskapsprogrammet, genom att det senare är rent högskoleförberedande medan 
det förstnämnda erbjuder både högskolebehörighet och förbereder för att att gå direkt till ett 
yrke. Gottfredson (2002) försöker på ett liknande sätt, genom sitt teoribygge, förklara hur 
barn genom sin uppväxt skapar bekvämlighetszoner inom vilka de definierar sig själva och 
söker sin framtid. Denna teori liknar i mycket Bourdieus habitus, men där Bourdieu 
koncentrerar sig på barnens synbara yttre kapital fokuserar Gottfredsson istället på barns inre 
processer för hur de konstruerar begränsningar för sig själva. Gottfredsson visar hur barnen 
under sin uppväxt konstruerar könsnormer och bilder av social status, och placerar in sig 
själva i denna värld. Denna teori är mycket intressant och kan mycket väl förklara en del av 
skillnaderna mellan de två här studerade gymnasieprogrammen, även om detta ej undersöks 
i  Gottfredssons arbete. 

Lund (2006) utgår ifrån förändringen mot en mer marknadsinriktad organisation av 
gymnasiet, där eleverna förväntas välja gymnasieprogram och -skola bland många 
erbjudanden på en fri marknad, och undersöker hur eleverna hanterar denna valfrihet. I sitt 
arbete undersöker han hur olika elever gör när de fattar sina beslut. Lund undersöker två 
skilda men relaterade aspekter av elevernas val. Dels tittar han på vilken typ av motiv eleverna 
anger för det beslut de fattat, dels tittar han på hur processen ser ut för olika elever när de 
fattar beslutet. Genom sitt arbete formulerar Lund sex olika typer av motiv och tre olika typer 
av beslutsprocesser, som elever i olika grad följer och uttrycker när de väljer 
gymnasieprogram och -skola. Denna teori kan vara en bra grund för att analysera elevers 
valbeteende inför gymnasiet, men Lund undersöker inte inom detta arbete de specifika 
gymnasieprogram som är i fokus här. 

Det finns även gott om forskning kring valet av gymnasieprogram, som fokuserar på inverkan 
av den studie- och yrkesvägledning eleverna får under grundskoletiden. Lovén (2000) 
undersöker genom intervjustudier hur elever känner kring den studievägledning de fått. Här 



beskrivs elevernas egna uppfattningar kring vägledningen, vilket stöd de känner att de har 
fått och hur de har påverkats av denna. Lundahl & Nilsson (2009) undersöker istället 
vägledningen från ett myndighetsperspektiv genom att titta på hur policies för denna ser ut 
på lokal nivå, medan Panican, Hjort, & Hjärpe (2014) undersöker studie- och 
yrkesvägledarnas roll i ett mer marknadsorienterat skolsystem. Detta forskningsområde har 
tydliga kopplingar till den undersökning som presenteras i detta arbete, genom att  den 
studie- och yrkesvägledning eleverna får är en faktor som kan påverka deras val av 
gymnasieprogram. Denna forskning är dock alltför bred för att vara direkt användbar här. 

Slutligen vill jag lyfta fram några tidigare examensarbeten som rör sig inom samma område 
som detta arbete. Malmberg & Beafakir Lund (2013) undersöker i sitt arbete vad eleverna 
själva anser att har påverkat dem vid valet av gymnasieprogram. De avgränsar sig genom att 
förutom elevernas egna förklaringar titta på föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och på 
hur eleverna beskriver den studie- och yrkesvägledning de fått. Frågorna undersöks genom 
en enkätstudie där 130 elever på tre skolor medverkar. De avgränsningar Malmberg & 
Beafakir Lund gör ligger helt i linje med den forskning som presenterats ovan, och fokus ligger 
på Bourdieus teori om habitus. Även Jansson & Lundgren (2013) undersöker elevers egna 
uppfattningar om sitt gymnasieval, men fokuserar på deras inre attityder genom de motiv, 
processer och känslor kring valet som eleverna beskriver. De baserar i detta sin studie på 
Lunds (2006) teoribygge kring motiv och beslutsprocesser. Jansson & Lundgren (2013) 
genomför en intervjustudie där de intervjuar fem elever från tre olika klasser på olika men ej 
nämnda program. De lyfter genom sitt arbete fram elevers känslor kring sitt val av 
gymnasieprogram, utöver motiv och processer, men genom att inte koppla svaren till olika 
program så går det inte att se om det finns skillnader mellan eleverna på dessa. Dagsberg & 
Greek (2012) presenterar en intervjustudie med sex elever från årskurs nio, tre pojkar och tre 
flickor, för att undersöka vilka yttre faktorer och personer som påverkat eleverna i deras 
gymnasieval. De utgår till största delen från Bourdieus och Gottfredsons (2002) teoribyggen 
och pekar på att eleverna påverkas av sin uppväxtmiljö och sina föräldrar, och att de även 
lägger vikt vid status och trivsel. Dagsberg & Greek (2012) ger en inblick i elevernas liv just 
när de befinner sig i processen att välja sitt gymnasieprogram, men ger inte svar på om det 
finns skillnader mellan elever som söker sig till olika program. 

3. Syfte 

3.1 Syfte och mål 
Naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet är två relativt lika 
gymnasieprogram. Båda är högskoleförberedande och har en naturvetenskaplig/teknisk 
profil, och har en kärna av mycket matematik. Samtidigt så finns det stora skillnader mellan 
elevgrupperna på de båda programmen, framför allt så finns det en ojämn könsfördelning på 
teknikprogrammet, som inte existerar på naturvetenskapliga programmet, vilket är 
problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv. Dessa skillnader uppstår inte under 
gymnasietiden utan existerar redan när eleverna gör sitt gymnasieval, och är alltså resultatet 
av händelser tidigare i elevernas liv. För att göra det möjligt att påverka dessa skillnader, till 
exempel genom att locka fler flickor till teknikprogrammet, så behövs större kunskap om hur 
eleverna formar sitt val av gymnasieprogram. 

Syftet med detta arbete är att utveckla en bättre förståelse för bakomliggande orsaker, 
rationalitet, för elevers val av och mellan teknikprogrammet och naturvetenskapliga 
programmet. 

Målet med detta arbete är att skapa bättre förståelse för vilka motiv elever har till att välja 
natur eller teknik, hur elevernas beslutsprocesser ser ut, och vilken bild de har av de båda 



programmen. Fokus ska ligga på skillnader mellan de båda, för att förklara skillnaden i 
elevsammansättning. 

3.2 Forskningsfrågor 
Grundfrågan som jag genom detta arbete vill undersöka är: Hur formas högstadieelevers val 
mellan naturvetenskapligt & tekniskt gymnasieprogram. 

Från denna grundfråga formulerades följande forskningsfrågor, där fokus ligger på vilka 
skillnader mellan elever antagna till de olika programmen: 

 På vad baserar sig elevernas val av natur/teknik 
 Vilken inställning har elever på de båda programmen till dessa när de väljer 
 Finns det skillnader i hur elever på de två programmen fattar och motiverar sitt val 

4. Teori 
Den teori som presenteras i detta kapitel utgör på olika sätt ramverket för det arbete som 
presenteras i följande kapitel genom att det påverkar såväl metodval för insamling av data 
som efterföljande analysarbete. Det finns mycket relevant forskning som rör gymnasievalet i 
den svenska skolan, andra skolval och val i allmänhet. Forskningen fokuserar på, och tar 
avstamp i, olika aspekter av de val eleverna gör. Några sådana aspekter är vilka motiv elever 
använder som förklaring till sitt val och hur processen ser ut för olika elever när de gör valet, 
hur människor omedvetet begränsar sig i valsituationer i skolan, och mer generell valteori 
kring sådant som efterkonstruktion av motiv. Jag har valt ut några arbeten inom tre 
avgränsade områden, för att göra det möjligt att analysera elevernas beskrivningar av sina 
gymnasieval ur olika vinklar och på olika nivå. Det första området är forskning som fokuserar 
på det svenska gymnasievalet, och olika valprocesser och motivtyper i detta val. Här har jag 
valt att lyfta fram arbeten av Stefan Lund, och speciellt använda mig av hans 
doktorsavhandling (Lund, 2006). Nästa område är forskning som utgår ifrån att elever gör 
sina val genom att begränsa sig på olika sätt. Här har jag valt att använda arbeten av Linda 
Gottfredsson (2002) och av Pierre Bordieu, genom Broady (1998). Det sista området är 
allmän valteori, där jag tittar på efterkonstruktion eller rättfärdigande av redan fattade val 
(Shafir, Simonson & Tversky, 1993), och på hur irrelevanta alternativ kan påverka valet 
mellan relevanta alternativ (Huber, Payne & Puto, 1982). Följande avsnitt beskriver dessa 
teoriområden så som de har använts i följande analys. 

Bland mina inspirationskällor, när jag har valt ut just dessa områden, finns bland annat 
Skolverket (2012) och Henriksen, Dillon & Ryder (2014), där den senare på flera plan 
undersöker vad som gör att elever söker sig till naturvetenskap, teknik och matematik. 

4.1 Process och motiv 
Stefan Lund (2006) studerar hur valprocessen leder till integration och differentiering i den 
svenska gymnasieskolan. Samhället har blivit mer individualistiskt och att det karriärval som 
tidigare främst varit traditionsbundet genom barnets familjebakgrund kan nu istället bygga 
på barnets egna intresse. Samtidigt har skolsystemet förändrats för att ge större utrymme för 
individualismen genom det fria och meritbaserade skolvalet. Lund lyfter fram att denna 
utökade frihet samtidigt kräver fler val, och att dessa val blir allt mer viktiga för integrations- 
och differentieringsprocesser i skolan. Två olika aspekter av gymnasievalet lyfts fram i 
avhandlingen. Den ena är den process som utspelar sig hos eleven när denne gör sitt val. Med 
process menar Lund hur eleven kommer fram till sitt beslut. Den andra är de motiv eleven 
använder som grund för sitt val. Med motiv menar Lund varför eleven säger eller anser sig ha 
fattat sitt specifika beslut. 



Valprocesser 

Den första kategorin är ”Den individuellt självklara valprocessen”. Elever som fattar sitt beslut 
genom denna process kännetecknas av en tydlig målinriktning, att de vet vad de vill. Genom 
att dessa elever tycker att beslutet är självklart så anser de sig inte behöva, eller är inte 
mottagliga för, råd eller argument från sin omgivning. På samma sätt så anser de sig ofta inte 
behöva skaffa sig ytterligare information om olika valmöjligheter, eftersom de inte är 
intresserade av några andra alternativ. Fram till den punkt där de fattar sitt beslut så kan de 
vara öppna och ta in information om såväl ämnesinnehåll som sociala aspekter, men när 
beslutet är fattat så är eleven ointresserad av andra alternativ eftersom dessa inte är relevanta. 

Den andra kategorin är ”Den kontextuellt kollektiva valprocessen”. Elever som fattar sitt 
beslut genom denna process kännetecknas av en social känslighet, genom att de i hög grad vill 
eller måste ta in åsikter och känslor från sin sociala omgivning. Den största påverkansfaktorn 
för dessa elever är oftast familjen, där familjetraditioner eller påverkan från föräldrar i hög 
grad kan styra valet. Ämnesinnehåll och andra fakta kan vara viktigt men fungerar då som 
argument som ventileras i den sociala miljön för att påverka denna mot ett beslut i någon 
riktning. Beslutet fattas inte av eleven självständigt utan fattas gemensam av en grupp, som 
vanligtvis är familjen. Däremot uppfattar inte eleven att beslutet har gjorts av någon annan, 
och tvingats på eleven, eftersom denna själv har sökt denna process och varit delaktig i valet. 

Den tredje kategorin är ”Den argumentativt processuella valprocessen”. Elever som fattar sitt 
beslut genom denna process kännetecknas av en osäkerhet och att eleven tar flera möjligheter 
i beaktande och försöker väga dessa mot varandra. Dessa elever är ofta väldigt intresserade 
av att höra hur deras kamrater resonerar, men studerar ofta även de alternativ de anser vara 
relevanta i detalj för att göra rätt val. De saknar ofta en tydlig bild av vad de vill med sin 
framtid vilket gör att de har svårt att hitta en tydlig väg mot sitt mål. Beslutet har tydligt 
formen av en process för dessa elever, där flera källor används för att gradvis smalna av 
sökningen tills ett alternativ framstår som en vinnare. 

Motivationer 

Medan dessa typ-processer kan användas för att beskriva hur elever kommer fram till sitt val, 
så säger de inget om vad som kan ligga till grund för valet. Lund använder sex kategorier av 
motivationsgrunder för elevernas valhandlingar, där dessa är yrkes-, karriär-, konsumtions-, 
grupp-, intresse- och traditionsinriktad. 

Motiv som klassas som yrkesinriktade är sådana som rör sig kring och fokuserar på ett 
specifikt framtida yrke. Eleven beskriver att denne siktar på ett specifikt yrke, och att valet av 
gymnasieprogram är ett steg på vägen mot detta yrke. Valet kan beskrivas som nödvändigt för 
att få jobb inom yrket eller som en merit för att få samma jobb. 

Motiv som klassas som karriärinriktade är sådana som syftar framåt mot en karriär inom ett 
mindre specifikt yrkesområde. Ett vanligt sådant motiv är att gymnasieprogrammet ger 
högskolebehörighet, utan att specificera vilket yrke denna högskoleutbildning ska leda fram 
till. 

Motiv som klassas som  konsumtionsinriktade är sådana som siktar på omedelbar 
tillfredsställelse kopplade till tiden på gymnasiet. Eleven kan motivera sitt beslut med miljön 
på skolan, resväg, förmåner under skoltiden och liknande, som inte har något värde efter tiden 
på skolan. 

Motiv som klassas som gruppinriktade är sådana som rör elevens sociala miljö inför valet eller 
motsvarande miljö som valet kan leda till. Stereotyper kring vilken personlighetstyp som 



återfinns på olika program, och elevens uppfattning om var denne vill vara, kan passa in och 
uppfattas som är faktorer som kan nämnas. 

Motiv som klassas som intresseinriktade är sådana som handlar om genuint intresse, eller 
ointresse, för något eller några specifika ämnen eller områden. Eleven beskriver att valet har 
påverkats av något specifikt ämnesinnehåll och ett intresse för detta, utan att koppla det till 
ett framtida yrke eller en karriär. 

Motiv som klassas som traditionsinriktade är sådana som handlar om reproduktion av yrkes, 
karriär, eller utbildningsbana. Eleven kan känna sig tvingad eller manad, eller helt enkelt inte 
reflektera över detta, att i någon mån följa samma väg som äldre personer i sin släkt eller 
sociala omgivning. 

Lund påpekar tydligt att dessa motivationsgrunder inte ska ses som varandra uteslutande. De 
är alltså inte kategorier i vilka vi kan eller bör försöka placera olika elever. De kan istället 
fungera som klassificeringar av olika argument eller motiv som elever lyfter fram, och varje 
elev har helt säkert motiv från flera av dessa kategorier. Däremot är det såklart inte så att alla 
elever, när de motiverar sina val, ger motiv med samma fördelning över dessa kategorier. 
Lund kopplar bland annat styrkan hos olika motiv till vilken beslutsprocess eleven följer, och 
pekar på att vissa motiv ofta är starkare i vissa beslutsprocesser. Slutligen gör Lund en 
uppdelning av de sex motivationerna i två större grupper. Yrkes-, karriär-, 
konsumtionsinriktade motiv betecknas gemensamt som marknadsinriktade medan grupp-, 
intresse- och traditionsinriktade betecknas som medborgarinriktade. Lund menar att den 
första gruppen av motiv rör sig inom en marknadsdiskurs, där det antas att beslut fattas 
utifrån en analys av hur eleven kan dra nytta av vad samhället har att erbjuda. Den andra 
gruppen rör sig då i en medborgardiskurs, där beslut fattas utifrån utbildningens innehåll och 
socialt meningsskapande funktioner. 

4.2 Zoner 
Broady (1998) presenterar Bourdieus begreppsramar 'kapital' och 'habitus'. Kapital kan sägas 
vara olika typer av tillgångar, både materiella och immateriella, medan habitus är våra 
handlingsmönster och vanor. En persons hela kapital kan delas upp i flera olika typer av 
kapital, där de två huvudgrupperna är det ekonomiska kapitalet och det symboliska kapitalet. 
Bourdieau fokuserade speciellt på immateriella, mentala, tillgångar. Dessa delas upp i flera 
undergrupper, där de kulturella och sociala nämns som speciellt viktiga. Flera andra, så som 
utbildning och vetenskapliga tillgångar nämns även. Viktigt att poängtera är dock att 
kunskaper och färdigheter räknas som ekonomiskt, och inte symboliskt, kapital. Det 
symboliska kapitalet kan däremot innefatta ett vetenskapligt språk och de titlar som erhålls 
genom utbildning. I Bourdieus förklaringsmodell fyller det symboliska kapitalet en viktig roll 
för reproduktionen av sociala mönster i samhället. Den andra komponenten en Bourdieus 
modell är habitus, vilket kan beskrivas som vanor och handlingsmönster, som ofta är 
omedvetna. Genom att habitus är vårt sätt att agera så fungerar detta som ett uttryck för vårt 
kapital. I en valsituation kan habitus och vårt symboliska kapital påverka utkomsten på flera 
sätt. Först och främst så skapar vårt habitus en bekvämlighetszon som avgränsar vårt synfält 
och får oss att välja ett alternativ där vi känner oss hemma. Men det symboliska kapitalet 
inverkar även genom att det skapar en grund för social gemenskap, genom att liknande 
bakgrunder kan skapa samhörighet och gemensamma referensramar. 

Gottfredson (2002) beskriver hur och varför mönster i form av social tillhörighet och kön 
uppstår och återskapas genom de val elever gör i skolan. Det presenterade teoribygget 
behandlar inte bara hur själva processen att fatta ett beslut i valet går till, utan lägger större 
vikt och fokus vid den personlighetsutveckling som leder fram till det val eleven gör. 
Utvecklingsprocessen delas upp i fyra separata steg. I det första steget, som utspelar sig i 



åldern tre till fem år, lär sig barnet att förstå storlek och styrka. Genom detta steg lär sig barnet 
att koppla samman arbete med vuxenhet, och att göra skillnad på fysiskt olika tunga arbeten. 
I det andra steget, som  utspelar sig i åldern sex till åtta år, lär sig barnet att koppla 
könstillhörighet till olika aktiviteter. Genom detta steg kommer barnet att identifiera sig själv, 
andra, och olika aktiviteter som tillhörande olika kön. I det tredje steget, som utspelar sig i 
åldern nio till tretton år, lär sig barnet att tolka social status. Genom detta så kommer barnet 
att börja bedöma sin egen, sina föräldrars, andra i sin omgivning, och även olika yrken och 
placera in dessa i en social hierarki. I det fjärde steget, som utspelar sig i åldern fjorton år och 
uppåt, lär sig barnet att förstå sig själv. Genom detta steg så blir barnet medvetet om sin egen 
person och börjar ifrågasätta och tolka sina intressen och värderingar. Gottfredsson menar 
att genom denna process så bygger barnet upp en bild av sig själv och skapar zoner med 
acceptabla och relevanta områden där de kan se sig själv i sin framtid. Det beslut eleven fattar 
utgår sedan från tre kriterier: genus, social tillhörighet och intresse. Vanligtvis märks de första 
två inte direkt i valet, utan de har så att säga arbetat i det fördolda genom att skapa acceptabla 
zoner, men om eleven överväger val som till exempel är normbrytande i form av könsroll, så 
kan de bli väldigt tydliga. Exempelvis så reflekterar förmodligen få flickor över könsroller om 
de väljer barn & fritid, jämfört med pojkar som gör samma val. 

4.3 Valteori 
Det finns en mycket stor mängd forskning kring hur människor gör sina val, utöver den som 
är inriktad på val i skolan. Mycket av denna är motiverad, finansierad eller inriktad på val i 
politiska och kommersiella sammanhang, så som hur personer väljer mellan olika politiska 
partier, mellan olika varor eller olika tjänsteleverantörer. Forskningen är ibland tillämpad på 
specifika situationer, och ibland högst allmän och med karaktär av grundforskning. I detta 
arbete har jag valt att inkludera några arbeten som ligger utanför val i skolmiljön, för att 
belysa och analysera ytterligare några aspekter av elevers gymnasieval. De specifika områdena 
är huruvida eleverna konstruerar motiv efter att de redan fattat sina beslut och om de 
påverkats i sina val av alternativ som de inte sett som relevanta. Dessa två områden beskrivs 
här. 

Huber (1982) beskriver hur olika alternativ, även om dom egentligen bedöms som irrelevanta, 
påverkar valhandlingar vilket kallas 'attraction effect'. I klassisk valteori, precis som i 
ekonomisk teori, antas att individen tar till sig all tillgänglig information, utvärderar denna, 
och fattar ett beslut som maximerar en uppfattad nytta. Om det finns flera, väsensskilda, 
alternativ så fattar man då sitt beslut genom att hitta de bästa inom de olika kategorierna, och 
sedan välja mellan dessa genom att väga alternativen mot varandra. Som exempel så kan vi 
låta en person välja mellan att få högre lön eller mer fritid. Mellan dessa två alternativ avgör 
våra preferenser. Men det 'attraction effect' gör, i vårt exempel, är att sannolikheten för att 
välja pengar ökar om vi lägger till det irrelevanta, sämre, alternativet att få bara lite högre lön. 
Detta tillförda alternativ fungerar som ett lockbete, en 'decoy'. Enligt klassisk teori så borde 
vi direkt sålla bort detta och fatta vårt beslut som tidigare, men enligt teorin om 'attraction 
effect' så drar lockbetet vår uppmärksamhet till sin kategori och förstärker intrycket av målet, 
som här är pengarna, som det bästa alternativet. Pan, O’Curry & Pitts (1995) undersöker och 
påvisar en sådan effekt under två val i USA, för att visa att denna existerar utanför 
laboratoriemiljö. Malaviya & Sivakumar (2002) beskriver hur denna effekt ökar vid brist på 
information. Genom att be personer att motivera sina val när de har gott om relevant 
information så pressas dessa att göra väl genomtänkta beslut, men när informationen är 
bristfällig så pressas dessa istället till att skapa motiv. I processen att konstruera motiv så blir 
lockbetet viktigt. 

Malaviya & Sivakumar (2002), Shafir, Simonson & Tversky (1993) och Bobocel & Meyer 
(1994) tar alla upp hur vi, speciellt i viktiga men svåra val, i efterhand skapar förklaringar till 



varför vi valde som vi gjorde. Dessa tar inte upp fall där respondenten är ovillig att ange de 
faktiska skälen till sitt handlande. De utgår istället ifrån att vi ofta fattar beslut utan att vara 
fullständigt medvetna om orsakerna till varför vi gör som vi gör. Det kan handla om att vi 
vägrar acceptera våra motiv på grund av skam, eller att beslutet byggt på magkänsla, eller helt 
enkelt att vi glömt hur vi resonerade. I många sådana fall kan funderingar eller frågor utifrån 
göra att vi börjar bygga upp motiv som förklarar vårt handlande, och inför oss själva 
rättfärdigar detta. Det kan till och med vara så att vi använder denna process som 
beslutsprocess, för att övertyga oss själva att ett beslut som vi fattat genom undermedvetna 
eller undertryckta processer, så att vi kan genomföra eller fatta beslutet även medvetet. 
Exempel på sådana undertryckta processer kan vara de begränsningar som finns genom de 
zoner som beskrivits i föregående avsnitt. 

5. Metod 
Genom det arbete som presenteras i denna rapport så vill jag söka efter de processer och 
händelser som leder fram till elevers val av gymnasieprogram. Detta kräver att eleverna kan 
betrakta sig själva och sina egna tankar och känslor i perioder eller vid händelser som kan 
ligga långt tillbaka i tiden, och kan förmedla detta. Jag bedömde det som orealistiskt att 
förvänta sig att elever ska klara av att hitta och beskriva relevanta perioder och händelser i 
sina liv, nog djupgående för en valid analys, skriftligt utifrån ett frågeformulär. 
Forskningsintervjun har fördelar i att den gör det möjligt att undersöka komplexa och öppna 
frågeställningar där man söker efter beskrivningar av känslor och erfarenheter (Denscombe, 
2014). I den strukturerade intervjun följs strikt ett frågeformulär, medan den ostrukturerade 
intervjun istället låter intervjuade tala fritt. Mellan dessa ligger den  semistrukturerade 
intervjun, som jag har använt i mitt arbete, där det finns ett frågeformulär eller en frågebank, 
men där dessa inte måste följas slaviskt. Denna typ av intervju tillåter följdfrågor, hopp mellan 
olika frågor, eller att vissa frågor inte tas upp. Det gör det möjligt att vända och vrida på de 
svar den intervjuade ger för att söka efter bakgrund och orsaker till det den intervjuade 
beskrivit. 

Detta kapitel beskriver intervjuer så som jag har använt dessa, först i bakomliggande teori och 
sedan i tillämpning och de val jag har gjort, följt av en beskrivning av schema och metoder jag 
har använt mig av i den efterföljande analysen. 

5.1 Den semistrukturerade intervjun 
Denscombe (2016) ger en bra översikt över olika metoder för att samla in och analysera data 
där källan till det insamlade materialet är människor. Metoder som observation, enkäter och 
intervjuer beskrivs översiktligt. För detta arbete krävdes djupare förståelse av hur elevernas 
tankar och känslor i samband med sitt gymnasieval. Denscombe nämner informationens djup 
som den första fördelen med intervjun som metod. Vidare klassificeras intervjun som 
strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad. I den strukturerade intervjun prioriteras 
att varje intervju är identisk. För att uppnå detta skapas ett detaljerat intervjuschema med 
fullständigt formulerade frågor. Dessa följs sedan exakt, utan spontana följdfrågor. Denna 
intervjuform får karaktären av ett muntligt frågeformulär. Den ostrukturerade intervjun 
bygger istället på att den intervjuade i så hög grad som möjligt ska få styra samtalet, och 
intervjuaren ska bara ge teman och ramar och hjälpa den intervjuade att komma igång. 
Mellan dessa ligger den semi-strukturerade intervjun, där intervjuaren leder samtalet utifrån 
bestämda frågor, men där dessa inte måste följas exakt och ändrade formuleringar, ändrad 
ordning på frågorna och följdfrågor är tillåtna. Denna senaste intervjuform är förmodligen 
den vanligaste och även den som används här. 



Inför mina intervjuer har jag, utöver Denscombe (2016), tagit stöd främst i Lantz (2013), 
Kvale & Brinkmann (2014) och Widerberg (2002). Alla de tre senare böckerna beskriver i 
olika grad teori, förberedelser, genomförande och analys. Men främst har jag använt Lantz 
(2013) för att förstå och bygga upp en struktur i mina intervjuer, Kvale & Brinkmann (2014) 
för att formulera intervjufrågor och Widerberg (2002) som avstämning och uppladdning inför 
intervjuerna. Lantz (2013) beskriver strukturerat hur man kan gå från forskningsfrågor ned 
till en intervjuplan, och hur man kan planera själva intervjusituationen. Intervjuplanen ska 
innehålla de frågor som ska ställas, eller områden som ska beröras, och ha en ordning som är 
logisk för den intervjuade. Genom att intervjuerna ska vara semistrukturerade behövs inte 
exakt formulerade frågor, men planen kan ändå innehålla förslag på formuleringar och 
följdfrågor. Hon påpekar att det är viktigt att tänka igenom var intervjun genomförs och att 
lagom lång tid är avsatt. Den intervjuade bör redan innan intervjun inleds få veta dessa ramar, 
och intervjun kan gärna inledas med att intervjuaren informerar om vidare ramar så som hur 
materialet ska användas, om detta kommer att anonymiseras och vilket tema som kommer 
att behandlas. Kvale & Brinkmann (2014) ger en annan bra beskrivning av hur en intervju bör 
utformas och tips om vad man bör tänka på. Utöver Lantz ger den även många nyttiga tips på 
hur frågor kan utformas och några exempel på väl och mindre väl genomförda intervjuer. 
Målet är att uppmuntra den intervjuade till att öppna sig och dela med sig av sin bild av det 
som avhandlas. Innan den egentliga intervjun inleds bör man ge den intervjuade en 
orientering, med information om syfte, inspelning och liknande praktikaliteter. Intervjuaren 
bör sedan ställa korta och enkla frågor som är anpassade till situationen. Man kan gärna 
inleda med öppna sonderande frågor av typen 'kan du beskriva/berätta om'. Därefter är det 
viktigt att vara lyhörd och att vara beredd att ställa uppföljande, sonderande, specificerande 
eller kontrollerande frågor, men att inte vara dömande mot den intervjuades svar utan att 
behålla en öppen och intresserad attityd. Jag utformade intervjumallen med stöd av dessa 
texter. Inför intervjun hade jag sedan stöd av Widerberg (2002), som beskriver erfarenheter 
från intervjuer med tre olika person-, eller personal-, kategorier. Detta gav en bild av hur 
intervjuer kan gå till och vad som kan hända under dessa. Detta fungerade som ett substitut 
för provintervjuer och ledde till vissa förändringar i mallen, speciellt i hur följdfrågorna 
formulerades. 

5.2 Intervjuer – genomförande 
Mina forskningsfrågor bygger på frågan om hur elever fattar beslut i valet av 
gymnasieprogram. Detta beslut formaliseras och genomförs genom det gymnasieval elever 
gör under vårterminen i årskurs nio. Den process som leder fram till beslutet måste då ha 
pågått en kortare eller längre tid och kulminera i genomförandet av beslutet, och det är denna 
process som jag är intresserad av. Det är därför rimligt att anta att eleverna har störst 
möjligheter att beskriva hur de har fattat beslutet om de får göra detta i nära anslutning till 
valet, och att det blir svårare att se tillbaka och minnas allteftersom tiden går. En avgörande 
punkt kan vara när eleverna faktiskt börjar på det program som de valt. Efter denna tidpunkt 
så kommer eleverna att börja ta konsekvensen av sitt beslut, och det kan bli svårt att skilja 
nya känslor och tankar från de förväntningar, tankar och känslor eleven hade vid tiden för 
valet och tidigare. Frågeställningen i detta arbete är inriktad på elever som valt teknik eller 
naturprogrammet på gymnasiet, och det var därför nödvändigt att identifiera just dessa 
elever. Utifrån gymnasievalet så skulle det vara möjligt att identifiera och välja ut elever för 
intervjuer i slutet av vårterminen i årskurs nio. Tidsramarna för detta arbete gjorde att detta 
tyvärr inte var möjligt. Intervjuerna kunde istället genomföras under höstterminen, då de 
intervjuade eleverna börjat gymnasiets årskurs ett. Som nämnt ovan så var det då viktigt att 
genomföra intervjuerna så tidigt som möjligt för att inte elevernas förväntningar skulle döljas 
av faktiska erfarenheter. Dessa genomfördes därför under elevernas två första veckor på sitt 
nya gymnasieprogram. 



Inför intervjuerna tog jag fram ett frågeformulär med frågor och teman som jag ville ta upp 
med de intervjuade eleverna. Utgångspunkten när jag skapade mitt formulär var att frågorna 
skulle vara öppna och bjuda in till längre utlägg från eleverna, och att frågorna inte skulle 
plantera någon information hos eleverna. Det är viktigt att det går att visa att den information 
som framkommer har sitt ursprung i elevens egna tankar och inte har planterats av 
intervjuaren. Eftersom avsikten var att genomföra semistrukturerade intervjuer så är 
huvuddelen av frågorna i formuläret inte noggrant formulerade utan utgör snarare en 
sammanställning av områden som jag ville avhandla. I formuläret finns även markeringar för 
vilken typ av följdfrågor som kan vara lämpliga att ställa för att få mer djupgående svar och 
beskrivningar. Det formulär som användes finns bifogat som bilaga A. 

Intervjun hade två huvuddelar. I första delen ställdes frågor kring det program eleven valt, 
och hur eleven hade tänkt och känt inför sitt val. I andra delen togs det program eleven inte 
valt, av natur- och teknikprogrammen, upp och frågor ställdes kring elevens bild av detta 
program och kring relationen mellan de två programmen. För den fösta delen att det var 
viktigt att eleven fick tänka fritt kring sitt val. Jag var därför noga med att inte under denna 
del nämna det andra programmet, för att inte därigenom locka eleven till att tänka på valet 
som ett val mellan teknik och natur. 

Totalt intervjuades elva elever, där fem av dessa studerar på naturvetenskapsprogrammet och 
sex studerar på teknikprogrammet. Intervjuerna behövde av praktiska skäl genomföras under 
elevernas skoltid, men eftersom de inte kunde lämna sin ordinarie undervisning så förlades 
intervjuerna till lektionsfri tid. För varje intervju valdes därför en klass som hade lektionsfri 
tid. Från den klassen valdes slumpmässigt ett antal elever, genom en kort lista med 
slumpmässigt valda placeringar i klassrummet. Varje intervju genomfördes enskilt med mig 
som intervjuare och en elev som intervjuad. En ungefärlig tidsram om 30 minuter sattes för 
varje intervju, och intervjuernas längd hamnade då i intervallet 25-35 minuter. De flesta av 
de möjliga lektionsfria tillfällen som identifierades var längre än 60 minuter, och vid dessa 
tillfällen genomfördes flera intervjuer i följd, men den elev som då stod på tur att bli intervjuad 
fick då inte vänta i direkt anslutning till den lokal där intervjun genomfördes. Lokalen var ett 
förberedelserum i anslutning till skolans fysiksalar. Intervjuerna spelades in, och dessa 
inspelningar används i efterföljande analys. Varje intervju gavs ett identifikationsnummer där 
det noterades om eleven gick på natur eller teknik, men inga övriga identifikationer 
nedtecknades. På detta sätt anonymiserades allt insamlat data. 

5.3 Analysmetod 
Syftet med analysen är att göra det möjligt att dra slutsatser utifrån det insamlade 
datamaterialet, eller omvänt beskrivet; att reducera en oöverskådlig mängd rådata ner till lätt 
gripbara slutsatser. Genom denna kraftiga datareducering kommer oundvikligen en stor 
mängd, till och med en överväldigande majoritet, av information att gå förlorad. Ett syfte med 
en tydlig och genomtänkt metodik för analysen är att minimera risken för att väsentlig 
information försvinner, och samtidigt maximera sannolikheten för att den information som 
blir kvar är valid och tillräcklig för att besvara de uppställda forskningsfrågor som var 
anledningen till att undersökningen genomfördes. 

Denscombe (2016) presenterar en forskningsmetod som benämns 'Grundad teori', en metod 
som främst bygger på en strategi för arbetet med analysen av insamlat råmaterial. Metoden 
går ut på att forskaren stegvis kondenserar sitt råmaterial tills dess materialet är så 
kondenserat och har fått en sådan struktur att det går att beteckna som en deskriptiv teori. 
Forskaren börjar med att kodifiera relevanta punkter i sitt material. Dessa punkter grupperas 
sedan utifrån kategorier som forskaren identifierar. Genom att hierarkiskt bygga upp en 
struktur i denna kategorisering kan forskaren nå fram till vilka nyckelbegrepp, och relationer 



mellan dessa, som karaktäriserar materialet. Detta används som grund för den teori forskaren 
utvecklar. Genom att detta arbete inte är forskning utan endast ett examensarbete, så är målet 
här inte att komma fram till en ny teorikonstruktion. Istället har jag att förhålla mig till den 
teoribas som jag presenterat i kapitel 4 och i analysen undersöka hur intervjumaterialet 
passar in i de presenterade teorierna. Arbetsgången är dock densamma. 

Stegen vid analys av kvalitativa data enligt McLeod (1994), citerat från Lovén (2000). 

1. Fördjupning. Forskaren lyssnar av eller läser sitt material och assimilerar så mycket som 
möjligt av såväl explicita som implicita budskap. 

2. Kategorisering. Systematiskt bearbetande av data. Forskaren tar fram kodningskategorier 
eller identifierar innebörder inom de olika avsnitten/delarna av ”texten”. 

3. Fenomenologisk reduktion. Ifrågasättande eller tolkning av innebörder eller kategorier 
som har utvecklats. Forskaren frågar sig om man kan se på data på något annat sätt. 

4. Triangulering. Genomgång av kategorierna. Forskaren bestämmer sig för vilka kategorier 
som återkommer och är centrala respektive vilka som är mindre signifikanta, ogiltiga eller 
felaktiga. 

5. Tolkning. Syftar till att göra data begripligt i ett vidare perspektiv. Forskaren konstruerar 
en modell, eller använder sig av en etablerad teori för att förklara studiens resultat. 

I min analys av det insamlade intervjumaterialet har jag inspirerats av de processer som 
presenteras i Denscombe (2016) och i McLeod (1994). Mitt första steg, som inte nämns i 
dessa, var att samla in en teoribas att utgå ifrån vid konstruktionen av intervjumallen och vid 
genomförandet av de faktiska intervjuerna. Den arbetsgång som följdes vid analysen av 
intervjuerna beskrivs bäst med hjälp av McLeods (1994) fem steg. 

1. Fördjupning. 

Jag inledde med att lyssna igenom alla intervjuer i blandad ordning för att skapa mig 
en bild av innehållet. Genom att jag redan hade en tilltänkt teoribas så kunde jag även 
göra en inledande avstämning mot denna. 

2. Kategorisering 

Jag skapade inom varje teoriområde en uppsättning med innehållsliga punkter. 
Därefter lyssnade jag igenom varje intervju och kodifierade dessa genom att för varje 
innehållslig punkt bedöma om denna fanns i intervjun, och i något punkt göra en 
gradering. Jag återgick flera gånger till tidigare intervjuer, och växlade mellan dessa 
för att se att jag gjort en jämlik bedömning mellan dessa. 

3. Fenomenologisk reduktion 

Ej relevant 

4. Triangulering 

Under den första genomlyssningen så identifierade jag flera innehållsliga punkter 
som var irrelevanta, några som saknades, och andra som var för grova eller för grovt 
bedömda. Dessa korrigerades och därefter startade jag om steg 2. 

5. Tolkning 

Tolkningen av resultaten görs i följande kapitel. 



5.4 Kategorisering 
Under analysen bedömdes varje intervju utifrån ett antal punkter. Dessa kan i ett första steg 
grupperas i de tre områden som beskrivits i kapitel 4; 4.1 Process och motiv, Zoner, och 
Valteori. Jag har dock valt att gruppera dessa utifrån de artiklar som varit huvudkälla till 
motsvarande teoribas. Lund (2006) ger sex olika kategorier av motiv för valet, där dessa är 
yrke {Y}, karriär {K}, konsumtion {P}, grupp {S}, intresse {I} och tradition {T}. Jag har i grupp 
[L1] markerat vilka av dessa som antyds ha påverkat respektive elev. Lund (2006) ger tre olika 
beslutsprocesser, där dessa är individuellt självklar {I}, kollektiv {K} och argument eller 
process {A}. Jag har i grupp [L2] markerat i hur hög grad, med fyra steg, jag bedömer att 
respektive elev har följt var och en av de tre processerna. Broady (1998) presenterar Bourdieus 
habitus och olika former av symboliskt kapital, där de som jag ansett vara mest relevanta är 
kulturell {K}, bildning {B} och social {S}. Jag har i grupp [B1] markerat hur hög grad, i tre 
steg, jag bedömer att respektive elev besitter vardera av de tre kapitaltyperna. Gottfredsson 
(2002) beskriver hur elever begränsar sig till zoner av relevanta alternativ, och därmed 
utesluter andra. Jag har i grupp [G1] markerat om eleven ger uttryck för sådana zoner, till 
exempel genom att tydligt utesluta grupper av program, och i så fall vad den acceptabla zonen 
innehåller. Huber (1982) beskriver hur 'decoys', irrelevanta alternativ, kan påverka valet 
mellan andra relevanta alternativ. Jag har i grupp [H1] markerat om eleven tar upp andra 
alternativ, bortsett från natur & teknik, som förklaring eller motiv till valet mellan dessa, och 
i så fall vilket eller vilka andra program. Bobocel & Meyer (1994) beskriver efterkonstruktion 
av motiv eller argument, som används för att rättfärdiga eller förklara ett val. Jag har i grupp 
[S1] markerat om någon icke obetydlig del av elevens förklaring verkar vara 
efterhandskonstruktioner, det vill säga sådant som inte har påverkat valet men som eleven 
använder som förklaring till valet. Tecken på sådant har till exempel varit uppenbara 
självmotsägelser i elevens berättelse. Utöver denna kodifiering så gavs kommentarer på ett 
till tre ord för varje elev för att markera sådant som varit speciellt viktigt för just den eleven. 
Tabell 1 sammanfattar de områden som bedömdes under analysen, och enligt vilken skala 
bedömningen gjordes. Totalt, inklusive de olika kategorierna, har varje elevs berättelse alltså 
bedömts i femton olika aspekter där nio har skalan ja/nej och sex har skalor med fler steg. 

Tabell 1. Områden som bedömdes under analysen, med tillhörande bedömningsskalor. 

Grupp Bedömningsskala Kommentar 

L1 - process Ja/Nej Sex kategorier: Y,K,P,S,I,T 

L2 - motiv 0-3 Tre kategorier: I,K,A 

B1 - habitus Hög, Mellan, Låg Tre kategorier: K,B,S 

G1 - begränsning Ja/Nej Med kommentar 

H1 - decoys Ja/Nej Med kommentar 

S1 - efterhand Ja/Nej Med kommentar 

6. Resultat 
Detta kapitel beskriver resultat från intervjuserien, och är uppdelat i tre delar. Först beskrivs 
utfallet enligt tidigare presenterad teoribas så som denna har beskrivits i kapitel 5.4. Dessa 
resultat är inte en fullständig redovisning av alla svar, utan är en sammanställning av sådant 
som har bedömts vara relevant och intressant, med fokus på skillnader mellan elever vid de 
två undersökta programmen. Därefter följer det belysande kapitel 6.2 där några typiska eller 
framträdande citat från intervjuerna lyfts upp och beskrivs. Sist följer ett kapitel där jag tar 
upp mina egna intryck från intervjuerna. 

Totalt intervjuades elva elever, där fem av dessa studerar på naturvetenskapsprogrammet och 
sex studerar på teknikprogrammet. 



6.1 Utfall 
Kapitel 5.4 beskriver den tillämpade analysmetodiken. Intervjuerna analyserades utifrån flera 
olika aspekter, där var och en av dessa kopplades till en forskningsartikel. Beskrivningen här 
utgår ifrån dessa aspekter, så att intervjuerna beskrivs utifrån varje aspekt i tur och ordning. 

Aspekt L1 (Lund, 2006) handlar om vilken typ av motiv eleven tar upp för att förklara sitt val. 
Genom att enbart titta på typen av motiv gick det inte att se någon direkt skillnad mellan 
elever på NA och på TE. Alla elva eleverna tog upp motiv inom området intresse {i}, och nästan 
alla (nio av elva) tog upp motiv inom området karriär {k}. Övriga motiv nämndes av knappt 
hälften av eleverna; yrke {y} 5, konsumtion {p} 5, tradition {t} 5 och grupp {s} 3. 

Aspekt L2 (Lund, 2006) handlar om beslutsprocessen. Här upptäcktes en mycket stor skillnad 
mellan elever vid de båda programmen. En skala på 0-3 användes, där 0 betyder obefintligt 
medan 3 betyder mycket starkt. Bara en elev bedömdes ha en beslutsprocess  som låg 
uteslutande inom en kategori, där denna var den individuellt självklara. Fem av de elva 
eleverna, jämnt utspridda på programmen, bedömdes peka på en kollektiv beslutsprocess. 
Den individuellt självklara processen var mer framträdande bland eleverna på NA, där alla 
fem eleverna bedömdes till 2 (tre elever) eller 3 (två elever), medan de sex eleverna på TE 
bedömdes till 1 (fyra elever) eller 2 (två elever). Den argumenterande processen var istället 
mer framträdande bland elever på TE, där alla sex eleverna bedömdes till 1 (två elever) eller 
2 (fyra elever), medan de fem eleverna på NA bedömdes till 0 (fyra elever) eller 1 (en elev). 

Aspekt B1 (Broady, 1998) handlar om vilket symboliskt kapitaleleverna har. Denna aspekt 
visade sig vara svårbedömd. För kulturellt kapital tittade jag på bredden i elevernas 
berättelser, genom hur genomtänkta och sammanhängande deras förklaringar verkade. För 
bildningskapital tittade jag på föräldrars och syskons utbildningsnivå. För socialt kapital 
tittade jag på hur socialt utåtriktade eleverna var. I de tre kategorierna sattes bedömningen 
hög, mellan eller låg. Inom kulturellt kapital gavs tre elever på NA och en på TE bedömningen 
hög, och en på vardera gavs låg. Inom bildning gavs tre elever på vardera programmet 
bedömningen hög. Inom socialt kapital gavs tre elever på NA bedömningen hög och fyra på 
TE gavs bedömningen låg. Övriga gavs bedömningen mellan. 

Aspekt G1 (Gottfredsson, 2002) handlar om hur elever begränsar sig till zoner av relevanta 
val. Denna aspekt bedömdes främst utifrån vilka andra program eleven sade sig ha övervägt, 
och varför. Som Gottfredsson (2002) skriver så är dessa zoner, eller dess gränser, svåra att 
upptäcka utom när de utmanas, vilket jag kände av i min analys. Den avgränsning som 
märktes tydligt bland eleverna var skillnaden i status mellan högskole- och yrkesförberedande 
program. Här visade eleverna olika starkt att de begränsat sitt val till bara 
högskoleförberedande program. Denna begränsning var mer tydligt uttalad bland eleverna på 
NA. Av de fem eleverna på NA uttryckte tre direkt att de bara var intresserade av sådan 
program, och de andra två antydde detta genom att de bara angav sådana alternativ. Bland de 
sex eleverna på TE uttryckte bara en detta direkt, medan två angav att de övervägt program 
som är yrkesförberedande. 

Aspekt H1 (Huber, 1982) handlar om hur irrelevanta alternativ kan påverka valet mellan 
relevanta sådana. För att bedöma detta så tittade jag främst på om eleven jämförde sitt 
program med något annat och om detta andra var ett program som eleven tydligt inte tänkte 
välja, och speciellt om eleven gjorde så under intervjuns senare del. Tre elever som hade valt 
NA jämförde på detta sätt sitt program med samhällsvetenskapsprogrammet, och två elever 
på TE och en på NA jämförde med olika yrkesförberedande program. 

Aspekt S1 (Bobocel & Meyer, 1994) handlar om efterkonstruktion av motiv till beslut vi fattar. 
Denna aspekt var den som var svårast att bedöma. Några av eleverna hade dock vissa problem 



med att förklara varför de valt som de hade gjort, och i några fall märkte jag att eleven ändrade 
eller lade till i hur de förklarade valet. Omfattningen på ändringarna var dock väldigt olika, 
där en gjorde mer omfattande och fyra gjorde mindre. Huvudsakligen började dessa dyka upp 
under intervjuns andra del, och min bedömning är att i nästan alla fall så beror dessa 
otydligheter på att eleven inte på allvar har övervägt det andra programmet innan de får 
frågan, och att de därför under intervjun försöker hitta eller skapa anledningar till varför de 
valt som de gjort. De fem utpekade var jämnt spridda mellan NA och TE, vilket tillsammans 
med svårigheten att bedöma denna aspekt gör att det inte finns någon noterbar skillnad 
mellan programmen. 

6.2 Några röster 
Sammanställningen av intervjudata enligt den tidigare presenterade teoribasen utgör 
huvudresultatet från min utredning, men datareduceringen gjorde naturligtvis att många 
intressanta aspekter av de intervjuades berättelser försvinner. Under analysarbetet gjorde jag 
flera observationer som jag anser vara relevanta och intressanta, men som inte passar in i den 
presenterade teoribasen. Här presenteras några sådana observationer tillsammans med 
illustrerande citat från elevernas berättelser. 

Av de elva elever som intervjuades hade nio övervägt båda programmen, och de flesta av dessa 
hade det program de inte går på som andrahandsalternativ när de sökte till gymnasiet. Av de 
två som inte övervägt det andra programmet sade sig en älska biologi och därför vara helt 
säker på NA, och den andra tyckte om teknik men inte övriga NO-ämnen och valde därför TE. 
Elevernas beskrivning av hur de övervägt skiljer sig dock åt mellan de båda programmen, 
vilket syns även på resultatet som presenteras i kapitel 6.1 under aspekt L2. Eleverna på NA 
beskrev i främst att de varit säkra på att de skulle välja NA, men lagt in TE som alternativ 
utifall de inte skulle komma in. En elev från NA svarade, på frågan om hen hade övervägt 
teknikprogrammet: ”Alltså, jag har ju haft det som andra val. För att jag gillar ju teknik, men 
jag har alltid vetat att naturvetenskapliga ämnen är nummer ett.” Eleverna på TE beskrev i 
högre grad att de aktivt övervägt båda programmen men att de föredrog teknikämnet framför 
biologi. En elev från TE beskrev i intervjuns första fråga att hen först hade tänkt välja 
samhällsvetenskapsprogrammet, men sen svängt till NA eller TE: ”Sen så kollade jag mer 
ingående på varje program, och tyckte teknik verkade roligare än att ha biologi,.. och kemi. 
[…] så jag höll på och valde mellan dom två ganska länge, in på slutet.” 

Alla intervjuade elever tar upp ämnesinnehållet som mer eller mindre starkt bidragande orsak 
till varför de valt som de valt. Detta syns även i resultatet som presenteras i kapitel 6.1 under 
aspekt L1. Eleverna lyfter ämnesinnehållet speciellt under intervjuns andra del, men i hälften 
av intervjuerna även i den första delen. Här vill jag börja med att definiera ett positivt val som 
ett val där eleven har attraherats av ämnet och ett negativt som ett där eleven har undvikit 
ämnet. Alla elever beskriver då ett positivt val, där eleverna på NA har attraherats av biologi 
och/eller kemi, och eleverna på TE har attraherats av teknikämnet. Fyra av fem elever från 
NA och fyra av sex elever från TE beskriver även, åtminstone under intervjuns senare del, ett 
negativt val. Eleverna från TE beskriver alltså att biologiämnet var en anledning för dem att 
inte välja NA, och eleverna från NA beskriver teknikämnet som en anledning att inte välja TE. 
En elev som går TE beskrev detta tydligt: ”Jag tyckte att, att dom hade biologi och att vi hade 
teknik var anledning nog att välja teknik, för min del.” En elev från NA uttrycker samma sak 
precis lika tydligt, men med ett mer målande språk: ”Jag valde natur för att biologi, när man 
kollar i ett mikroskop, alltså det är fascinerande hur man kan se alltså, det är coolt. När jag 
kollar på teknik då tänker jag såhär mekaniskt och så,.. [paus] Det är inte roligt.” Endast en 
elev, som valt NA, beskrev intresse för både teknik och biologi. 



Under intervjuns sista del fick eleverna frågor kring vad de ser för skillnader mellan sitt och 
det andra programmet, bortsett från läroplan och ämnen. Här gick det att se två tydliga 
resultat. Dels så märktes det att eleverna på TE i mycket högre grad fokuserade på 
ämnesinnehållet och flera av eleverna verkade inte ha reflekterat över att det kunde finnas 
andra skillnader mellan programmen. Alla eleverna från NA, och två av eleverna från TE, tog 
dock upp aspekter som kan skilja mellan programmen. De tog upp sådant som klimatet i 
klassrummen, förväntningar på eleverna från både omgivning, lärare och från dem själva, 
stereotyper, och hur programmen marknadsförs. De vanligaste kommentarerna handlade om 
att NA uppfattas, och marknadsförs, som svårt, krävande och för elever som är tycker om och 
är beredda på att plugga mycket, medan TE uppfattas som mer avslappnat och mindre 
krävande. Eleverna beskriver att: ”Man blir rädd för att söka natur, dom skrämmer dig.” -elev 
på NA, ”[..] dom frågar alltid om man går natur, dom anser att den är svårast.” Tillsammans 
med detta hänger bilden av elever på NA som ”pluggisar”, medan bilden av elever på TE är 
mer varierad och inkluderar stereotyper som datornörden och skoltrötta kanske stökiga, 
killar. Flera av eleverna från NA pratar om att elever på TE är ganska smarta och gärna skulle 
vilja men inte vågar, välja NA eftersom programmet har en image av att vara det svåraste 
programmet. 

Som avslutning vill jag lyfta en passage i en elevs berättelse. Denna elev var enligt mitt 
subjektiva intryck, både vad gäller social kompetens och den processtyp ({i} enligt Aspekt L2, 
se kapitel 6.1) eleven följde i sitt gymnasieval, typisk för de elever som gick på NA. Under 
intervjuns första del, på frågan om eleven efter sitt val varit säker på om hen hade valt rätt, 
svarade denne att hen hade tänkt på teknik, och gav följande förklaring: 

”Det var för att jag tänkte att teknik är nånting som är väldigt, viktigt i dagens samhälle, och 
nånting som jag tror framtiden kommer handla mycket om. Det är ju liksom så att det är 
tekniken som går framåt. Och, alltså jag tror att det liksom, det är så mycket,.. alltså teknik är 
framtiden. [ohörbart] väldigt snabbt och det känns som att, det skulle förbereda, alltså att gå 
tekniklinjen skulle förbereda mycket inför framtiden, och att det kommer skapas mycket jobb 
inom teknikområdet i framtiden.” 

Direkt efter uttalar dock eleven att: 

”[...] jag är inte speciellt intresserad just nu i teknik. Och jag tror inte det skulle vara så 
motiverande för mig och gå det just nu. Jag kan lära mig det sen om jag vill.” 

6.3 Intryck 
Slutligen, innan vi lämnar sammanställningen av resultaten för att istället tolka, analysera 
och diskutera dessa, så vill jag ta upp ett subjektivt och övergripande intryck från intervjuerna. 
Tidigare presenterade resultat är utgår ifrån uppskattningar och observationer på individnivå. 
Efter att ha flera gånger ha lyssnat igenom intervjuerna så fick jag ett tydligt intryck, som är 
svår att mäta, av att de elever som går på NA generellt är socialt starkare än de elever som går 
på TE. Jag måste dock påpeka att detta är en generell observation och att det finns svaga elever 
på NA och starka på TE. Samtidigt som detta endast är ett subjektivt intryck på gruppnivå så 
tror jag att det är en att det är en högst relevant observation, speciellt i relation till resultaten 
som presenterades i kapitel 6.1 under Aspekt B1. På frågorna om vilka skillnader eleven ser 
mellan NA och TE lyfte flera elever från teknik enbart ämnesrelaterade skillnader, trots att 
jag försökte pressa genom följdfrågor om sådant som stämningen i klassen. Eleverna från NA 
lyfte mer självständigt och i mycket högre grad sociala frågor och beskrev typiska elever på de 
båda programmen, vilket jag tolkar som ett tecken på en större social lyhördhet bland 
eleverna på NA. Det främsta tecknet var dock att intervjuerna med elever från NA i flera fall 
fick formen av ett naturligt samtal där eleven själv i stor utsträckning drev samtalet framåt 
genom målande och utförliga svar, och där jag som intervjuare främst lotsade samtalet till att 



röra sig kring mina frågor. Intervjuerna med elever från TE fick istället, i de flesta fallen, 
formen av en utfrågning där eleven öppet svarade på de frågor jag ställde men utan att driva 
samtalet framåt och utan att det uppstod ett naturligt flyt genom hela intervjun. 

7. Diskussion 

7.1 Tolkning av resultaten 
Det tydligaste och mest uppenbara resultatet är att eleverna väljer gymnasieprogram utifrån 
sitt intresse. Eleverna som går på naturvetenskapsprogrammet (NA) uttrycker att de valt 
programmet främst utifrån ett intresse för ämnet biologi, medan eleverna som går på 
teknikprogrammet (TE) uttrycker att de valt programmet utifrån ett intresse för ämnet teknik. 
Det finns även ett tydligt inslag av att eleverna ställer dessa ämnen i motsats till varandra, så 
att de utöver att välja utifrån vilket ämne de tycker om även uttrycker att de aktivt valt bort 
det andra ämnet, av biologi och teknik. Detta avståndstagande bör gå att se i statistik över 
vilka ämnen eleverna väljer i sitt individuella val, genom att mycket få elever på TE väljer 
biologi, och motsvarande få elever på NA väljer teknik. En sådan sökning i statistik har dock 
inte gjorts som del av detta arbete, utan måste lämnas som en uppgift för framtida 
undersökning. Samtidigt som detta att eleverna väljer program utifrån sitt intresse är ett 
tydligt resultat och svar på de forskningsfrågor som ställdes i detta arbete så ger detta en 
känsla av otillfredsställelse med tanke på bakgrunden och motivationen till arbetet. Arbetet 
motiverades av den stora skillnaden mellan sammansättningen i klasserna på NA och TE. Att 
skillnaden beror på att elevgrupperna har olika intressen, kopplat till olika ämnen ger inte 
denna djupare förståelse. Den helt naturliga följdfrågan blir därför 'varifrån kommer 
skillnaden i intresse'? Detta anser jag vara en nyckelfråga, och en fråga där jag tror att en del 
av svaret går att söka genom att följa Gottfredsons (2002) teori kring hur barn formar sin 
självbild. Samtidigt så tror jag att detta bara skulle ge en liten del av svaret. I  Gottfredsons 
teori uppstår konflikter när barnens intresse kolliderar med de begränsningar de har 
etablerat, speciellt genom könsroller. Bland de elever jag intervjuade såg jag väldigt få tecken 
på någon sådan konflikt. Min tolkning är att endera har barnen blivit så tidigt eller djupt 
styrda eller indoktrinerade i sin roll att de tolkar rollen som sitt intresse och därigenom inte 
ser konflikten inom sig, eller så finns det andra faktorer som styr barnens intresse. Eftersom 
den största skillnaden mellan programmen utgörs av könsfördelningen så måste jag 
överlämna denna fråga till genusvetenskapen att besvara. En fråga för ett sådant uppföljande 
arbete kan då vara 'hur och när uppstår könsbarriären i intresset för ämnena teknik och 
biologi?'. Jag tror dock att den lärare och läroplan som eleven mött vid tekniklektionerna 
under sin grundskoletid har en stor inverkan på elevens intresse och hur eleven kodar 
teknikämnet. En viktig aspekt att hålla i minnet här är teknikämnets korta och föränderliga 
historia, vilket främst påverkar skolan genom att få av de lärare som fungerar som 
undervisade lärare i teknikämnet har en utbildning som är kopplad till ämnet, och att det 
saknas normer och en etablerad praxis för hur undervisningen ska bedrivas och vad det ska 
innehålla. 

En annan, mer svårfångad, skillnad mellan NA och TE ligger i elevernas personlighetsdrag. 
Jag uppfattade eleverna på NA som socialt starkare, med mer självförtroende och karriärvilja. 
Den sista punkten, karriärviljan, tolkar jag som ett resultat av programmens image 
kombinerat med att TE är både högskole- och yrkesförberedande. Genom att TE även är 
yrkesförberedande, medan NA enbart är högskoleförberedande, så kan TE locka elever som 
är osäkra på sin framtid medan de elever som söker sig till NA är helt säkra på att de kommer 
att studera vidare efter gymnasiet. Denna formella skillnad tror jag dock inte att är hela svaret. 
Programmen har, som flera elever påpekar, även olika status och förväntningar kopplade till 
sig. Här har även gymnasierna själva en faktisk och direkt möjlighet att påverka. NA uppfattas 
som det svåraste, och till viss del finaste, programmet, medan TE uppfattas som lättare och 



med lite lägre status. Genom att jag fick möjlighet att närvara vid informationsdagar, när 
programmen marknadsförde sig riktat till elever i årskurs åtta och nio, så fick jag se hur dessa 
faktiskt förstärkte denna bild, medvetet eller omedvetet. Under informationen, eller 
marknadsföringen, för NA beskrevs att programmet fokuserade på NO-ämnena och 
matematik, och det påpekades många gånger att programmet var krävande och svårt. Under 
informationen för TE lyftes de olika teknikämnena fram, men informationen var även mer 
lättsamt upplagd med musik och färgglada presentationer. Jag är mycket medveten om att 
detta inte behöver vara representativt för alla gymnasieskolor, men det gjorde ändå att jag 
fick upp ögonen för skolans prioriteringar vid rekryteringen av elever. Vid NA var målet att, 
för att uttrycka det krasst, att skrämma bort de elever som inte kommer att klara det höga 
studietempot och speciellt då i matematiken. Vid TE var målet istället att locka fler flickor till 
programmet. Just denna image, och skillnad i marknadsföringen, kan även ligga bakom en 
del av skillnaderna i sociala färdigheter och i självförtroende. Jag ser det som naturligt att det 
program som anses vara, och marknadsförs som, svårt, lockar till sig elever med större 
självförtroende och social styrka än det program som öppnar för dubbla ambitionsnivåer och 
marknadsförs med mjuka värden. 

Den sista stora skillnaden mellan eleverna på de två programmen ligger i elevernas 
valprocess. När eleverna som väljer NA främst gör så genom en individuellt självklar process, 
så väljer de elever som går till TE främst sitt program genom en argumentativ process. 
Eleverna på NA uppvisar alltså en målmedvetenhet och säkerhet i vad de vill. De vet att de vill 
gå på NA, på grund av sina framtida karriärmål, ämnesintressen eller andra orsaker, och 
överväger bara i liten grad andra alternativ. Eleverna på TE uppvisar istället en ovilja att fatta 
definitiva beslut och en önskan om att hålla flera dörrar öppna. De elever som väljer NA har i 
högre grad en stark beslutsamhet och framåtanda, men kan istället vara dåligt pålästa på 
andra alternativ. Eftersom de varit så säkra på att de ska välja NA så har de inte undersökt 
och övervägt andra alternativ. De elever som väljer TE har i högre grad övervägt olika 
alternativ och samlat information kring dessa inför sitt beslut, och har därigenom större 
kunskaper både om det program de valt och om andra program. Samtidigt kan de ha svårt att 
fatta beslut och få problem när det finns för många alternativ genom att de inte kan ta in all 
möjlig information för att göra ett optimalt val. Eleverna på NA och TE kan därför behöva 
väldigt olika stöd i beslutssituationer, så som inför val av högskoleutbildning. Eleverna på NA 
kan behöva bromsas, så att de i högre grad kan ifrågasätta sina val och se andra alternativ. 
Eleverna på TE kan istället behöva stöd i att fatta sitt beslut och i att acceptera att de inte kan 
ha total kontroll över valet. 

Slutligen uppstår en intressant fråga när dessa resultat studeras tillsammans. De sociala 
skillnaderna kan säkert vara kopplade till elevernas valprocess (Lund, 2006) genom att båda 
är resultatet av något personlighetsdrag. Detta personlighetsdrag skulle då göra eleven socialt 
stark och driven och göra att eleven lutar åt en icke-ifrågasättande valprocess, en kombination 
som eleverna på NA uppvisar. Däremot är det svårt att se hur detta personlighetsdrag kan 
vara kopplat till ett intresse för biologiämnet framför teknikämnet. Ändå följer personligheten 
och biologiintresset varandra genom valet av gymnasieprogram. Det är uppseendeväckande 
att de elever som är socialt starka och beslutsamma även i så hög grad är intresserade av 
biologi framför teknik, och tvärs om för de elever som väljer TE. Det kan såklart finnas många 
förklaringar till detta, men jag kan se åtminstone tre sådana. Det kan vara så att ämnets 
karaktär appellerar till olika personlighetstyper. Teknikämnet är analytiskt och fyrkantigt, 
vilket kan passa en analytisk personlighet, medan biologiämnet är mjukare och inte har lika 
strikta ramar, vilket kan passa en social personlighet. Skillnaden kan även ligga i hur ämnena 
lärs ut. Teknikämnet i grundskolan ska, enligt dagens läroplan (Skolverket, 2011a), innehålla 
relationer mellan teknik och bland annat samhälle, miljö, estetik, etik, könsroller, ekonomi 
och hållbar utveckling. Läroplanen säger alltså att teknikämnet ska innehålla 'mjukare' delar, 
men skolan har en stor tröghet bland annat genom omsättningen av lärare, och det är inte 



säkert att detta märks i alla klassrum i grundskolan. Tekniken i grundskolan har, som tagits 
upp i kapitel 2.1, en industriell bakgrund vilket säkert kan märkas även under dagens lektioner 
i ämnet. Slutligen kan skillnaden ligga i att eleverna omedvetet anpassar sina intressen till 
den framtid med vilken de identifierar sig själva. Denna sista möjlighet ligger närmare 
Gottfredsons (2002) teori om hur barn begränsar sina val men utgör i så fall en utvidgning 
till att även inkludera att barnens egna intressen. Gottfredsons (2002) teori beskriver att barn 
skapar en självbild och zoner där de ser sig passa in, men inte att dessa begränsningar skulle 
gå så djupt som till att styra intressen eller personligheten. 

7.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Kvale & Brinkmann (2014) ägnar ett omfattande utrymme åt att definiera och diskutera 
begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet handlar om huruvida 
undersökningen behandlar det som är tänkt att undersöka. Reliabilitet handlar om huruvida 
svaren är konsistenta och går att lita på. Generaliserbarhet handlar om huruvida det går att 
dra bredare slutsatser utifrån resultaten från den genomförda undersökningen. Arbetet med 
att upprätthålla validitet och reliabilitet måste genomsyra hela arbetet, och en översikt 
presenteras av vilka frågor som bör beaktas under arbetets olika stadier. Dessa sju stadier är: 
Tematisering, Planering, Intervju, Utskrift, Analys, Validering, Rapportering. Under 
tematiseringen har en bred och relevant teorigrund lagts fram. Under planeringen har frågor 
utformats och intervjuer planerats för att samla tillräckligt data för resten av arbetet. 
Intervjuerna genomfördes med slumpvis utvalda elever från de två studerade programmen, i 
en miljö och under tidsramar som gjorde det möjligt för eleverna att prata fritt. Direkta 
utskrifter av intervjuer gjordes bara för att skapa en översikt, däremot gjordes utskrift i 
formulär enligt den etablerade teoribasen som en del av analysarbetet. Denna utskrift berodde 
därigenom på hur teoribasen formulerats och omformulerades, vilket beskrivs i kapitel 5.3. 
Valideringsstadiet utgörs i detta arbete, genom att det är ett examensarbete, av 
ventileringstillfället. Rapporteringsstadiet utgörs av hur överväganden av hur detta arbete 
kan komma att användas, har bidragit till valet av innehåll. Genom att följa dessa stadier har 
jag kontrollerat att jag inte har missat någon viktig aspekt av arbetet för att hålla en hög 
validitet och reliabilitet. Huvudfokus måste här ligga på de första tre stadierna. Jag anser att, 
utifrån de formulerade forskningsfrågorna, har jag uppnått hög validitet och reliabilitet. 
Forskningsfrågorna har hela tiden beaktats när dessa har översatts till intervjufrågor, vilket 
gav hög validitet. De elever som intervjuades pratade fritt och öppet kring de frågor som 
ställdes, och det fanns gott om tid för uppföljande och kontrollerande frågor, vilket gav hög 
reliabilitet. Tyvärr kunde intervjuerna inte genomföras i direkt anslutning till att eleverna 
gjorde sina val, utan flera månader efter detta tillfälle, när de redan börjat på sitt valda 
program, vilket påverkar validiteten negativt. Jag försökte minimera denna negativa inverkan 
genom att genomföra intervjuerna så snart efter skolstarten som det var praktiskt möjligt, 
vilket var under elevernas första två veckor på gymnasiet. Intervjuer genomfördes 
omväxlande med elever från de båda programmen för att minimera inverkan både av 
elevernas ökande tid på sitt program och av min utveckling som intervjuare. Slutligen 
analyserades intervjuerna enligt givna analysmetoder utifrån den definierade teoribasen. 
Utifrån de sex aspekter som analyserades, enligt kapitel 6.1, var validiteten som högst i 
aspekterna L1, L2 och G1, något lägre i aspekt B1 och lägst i aspekterna H1 och S1. 

Generaliserbarhet ställer andra krav än validitet och reliabilitet. Att resultat är 
generaliserbara innebär att det går att dra slutsatser för objekt utanför de som direkt 
studerats, utifrån de resultat som framkommit. Det ska alltså gå att veta att resultaten med 
stor sannolikhet hade blivit desamma om undersökningen gjorts i en annan grupp 
respondenter. Det enda säkra sättet att uppnå sådan generaliserbarhet är att i 
undersökningen ha med ett stort antal respondenter och att vara noga med att dessa är 
representativa för hela gruppen som man vill generalisera över, till exempel genom att dessa 



är slumpvis utvalda ur hela populationen. Det som är utmärkande för en kvalitativ metod är 
dock, i relation till kvantitativa metoder, att den bygger på djupare studier av färre subjekt. 
Det är alltså omöjligt att uppnå hög generaliserbarhet med en kvalitativ metod. De kvalitativa 
metoderna kan istället betecknas som utforskande. Kvale & Brinkmann (2014) ifrågasätter 
varför så stor tonvikt läggs på generaliserbarhet, och menar att det viktiga är kunskapens 
kontextualitet och komplexitet. Enligt mig är detta bara relevant om målet endast är kunskap 
om det som faktiskt har undersökts. Kunskapen blir då oftast oanvändbar, mer än som 
kuriosa. För att använda kunskapen behöver vi oftast generalisera och applicera kunskapen 
på nya situationer, vilket även är fallet med detta arbete. Målet är att få en generell bild av 
varför elever väljer som de gör i sitt gymnasieval, för att i förlängningen kunna påverka detta 
val. Undersökningen är dock gjord med endast fem elever från naturvetenskapsprogrammet 
och sex elever från teknikprogrammet, vilket är ett väldigt litet underlag för att generalisera 
utifrån. Alla eleverna kommer dessutom från samma skola, vilket gör att det inte går att säga 
något, utifrån dessa resultat, om hur elever vid andra skolor gör sina val. Eleverna kommer 
dock från olika grundskolor och är slumpvis uttagna från sina klasser vilket påverkar 
generaliserbarheten positivt. Att resultaten överensstämmer med etablerad teori är även det 
ett tecken på att dessa kan vara allmänna. Detta arbete måste dock ändå betecknas som 
explorativt, och för att göra resultaten generaliserbara behöver arbetet följas upp med 
kvantitativa studier. 

7.3 Etiska överväganden 
Jag har enligt min bästa förmåga uppfyllt de fyra kraven informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 
Arbetets frågeställningar har inte varit av personlig natur, vilket gör att behovet av 
anonymisering har bedömts vara lågt, men detta har ändå gjorts. Intervjun i sig kan ändå vara 
stressande för de elever som deltar. Jag har varit noga med att formulera mina frågor på ett 
öppet och nyfiket sätt, att inte vara eller verka dömande i min attityd och i mina följdfrågor, 
för att skapa en tillåtande atmosfär under intervjun. Jag har även varit noga med att inför 
intervjun informera eleverna om att de när som helst fick avbryta, be om lov för att spela in 
samtalet och förklara hur materialet ska användas, berätta om hur materialet anonymiseras, 
samt att efter intervjun återigen be om lov att använda materialet i mitt arbete. Materialet har 
sedan anonymiserats så att allt som i rapporten avslöjas är att intervjuerna genomförts på en 
enskild gymnasieskola, och eleverna pekas inte ut individuellt utan bara som elev på 
naturvetenskaps-programmet eller på teknikprogrammet. Den etiskt känsligaste delen i detta 
arbete bedömer jag vara att jag pekar ut eleverna på det förstnämnda programmet som socialt 
starkare än eleverna på det sistnämnda. Materialet är dock anonymiserat och det påpekas att 
bedömningen är generell för gruppen och inte behöver gälla alla individer. Sammantaget så 
kan jag inte se några etiska problem med genomförandet eller publiceringen av detta arbete. 
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Bilaga A. Intervjumall 
------------------------------ 

Del 1: Det egna valet (varför valde du -) 

------------------------------ 

alternativ: 

1) Om du tänker dig tillbaka, kan du berätta om när du kom fram till att det var (elevens 
program) som du skulle välja? 

2) Om du tänker dig tillbaka till innan du gjorde ditt (gymnasie) val, kan du berätta om när 
du började förstå vad du skulle välja? 

Vad var det som hände då? Hur? Vad var det som gjorde att du kände så? 

 

(osäkerhet) 

* Kan du komma ihåg någon gång när du ändrade dig eller blev osäker på vad du skulle välja? 
Vad hände och vilka program vad det du tänkte på då? 

 

(urvalsprocess) 

* Det finns 18 nationella program. Var det några du tänkte på, som du helt hade valt bort eller 
som du övervägde att välja? Hur tänkte du kring dom du hade valt bort? Hur tänkte du kring 
dom du övervägde att välja? 

 

(påverkan, från vad/vem) 

* Tänk dig tillbaka till (i april?) när du gjorde ditt (gymnasie) val. Kan du berätta om hur det 
var då, hur gick pratet i klassen, hemma..? Vilka pratade, eller diskuterade, du med om valet? 
(följdfråga:) Hur pratade ni (i skolan/hemma/..) då? 

Pratade ni hemma om gymnasievalet? Hur pratade ni då? I skolan, eller med dina kompisar? 
Hur -? Fanns det andra som du pratade med? Hur -? 

 

(påverkan och information) 

* Hur/vad fick eller sökte du för information om olika gymnasieprogrammen och olika skolor? 
Kommer du ihåg något som påverkade dig och vad du tänkte om programmen? 
Hur/Vad/Berätta? 

 

(valsituationen) 

* Så blev det dags att göra valet. (Kan du berätta om) Hur tänkte och kände du inför valet dom 
där sista dagarna? 

Hur tänkte och kände du sen, när du hade skickat in din ansökan? 



 

(osäkerhet, övertygelse) 

* Efter att du hade skickat in din ansökan, har du funderat nångång över om du har valt rätt?  
-  Varför? Vilka andra program har du tänkt på? Hur har du tänkt och känt kring dom 
programmen då? 

 

------------------------------ 

Del 2: Det 'andra' programmet (varför valde du inte -) 

------------------------------ 

* det finns två naturvetenskaliga, högskoleförberedande, program; natur & teknik. Det som 
jag är extra intreserad av är hur du tänker, och tänkte när du skulle välja, kring dom två 
programmen. Så jag vill att du, igen, tänker dig tillbaka till den tid när du bestämde dig för 
vilket program du skulle välja, och hur du tänkte och kände då. 

 

* När du skulle välja, funderade du nån gång på att välja (det andra programmet)? 

 (om Ja) Vad var det som gjorde att du inte valde det? 

 (om Nej) Vad var det som gjorde att du inte var intresserad av det? 

 

* Vad tänkte du att det är för skillnader mellan programmen? Vad kände du inför de båda 
programmen? 

 

* Tänkte/funderade du på om det finns för skillnader mellan programmen, mer än vad man 
läser för ämnen och kurser? (om inga uppslag - sondera riktningarna 'klasskamrater/-
sammansättning', 'studieresultat & ambitioner', 'framtida yrken', 'kompisars val', 'föräldrars 
åsikter') 

 

Vad tror du att det är som har gett dig dom intrycken? (varifrån) 

 

* Har du fått eller varit på någon information för något av, eller båda, programmen? Berätta. 

 

* Hur känns det att vara här, alltså att börja på programmet? 

 

Information/bakgrund (avslutande, om inte framkommit): 

Föräldrars yrken 

Föräldrars utbildningsnivå 



Föräldrars och/eller egen uppväxtplats (norden/europa/världsdel) 

Syskon - yngre/äldre, om äldre: utbildning 

Skolbakgrund - lätt/svårt, samma skola under hela grundskoletiden 

  



 

 


