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Bakgrund 
I denna intervjustudie har två olika elevgrupper intervjuats, en vid det estetiska programmet 
och en vid det samhällsvetenskapliga programmet. Samhällsvetenskapliga programmet är till 
största delen teoretiskt och tänkt att förbereda eleven för högre studier. Medan det estetiska 
programmet utöver teori även innehåller en praktisk fördjupning i teater, musik, dans eller 
bild. Valet till det estetiska programmet baserar sig på intresse. Eleverna som väljer det 
samhällsvetenskapliga programmet är inställda på att studera vidare vid högskola/universitet.  
Syfte 
Syftet med studien är att förstå hur två olika elevgrupper på gymnasiet ser på sina 
gymnasieval. Upplever eleverna sig anställningsbara utifrån de gymnasieprogram de går samt 
vilka möjligheter de anser sig ha till akademiska studier och arbete utifrån de 
gymnasieprogram de läser. Jag har valt att fokusera på elever vid de estetiska programmen 
samt vid det samhällsvetenskapliga programmet i denna studie. 
Metod 
I denna studie har semi-strukturerade intervjuer använts för att samla in empirin. Vidare bokades 
intervjuer in, tio intervjuer genomfördes. Sex elever som läste på de estetiska programmen samt fyra 
elever vid ett samhällsvetenskapligt program intervjuades. Parallellt med intervjuerna letade och läste 
jag befintlig forskning på området. Kontinuerligt transkriberades empirin tills jag upplevde att 
frågeställningarna var besvarade och syftet med studien uppnått.   
Resultat 
När eleverna sökte sig till gymnasiet, ville samhällseleverna kvalificera sig till akademiska 
studier medan esteteleverna var skoltrötta och ville ha roligt. Flertalet av samhällseleverna 
tänker läsa vid högskola/universitet. Ingen av esteteleverna såg akademiska studier som 
nödvändigt för att lyckas. Resultatet visar på skillnader mellan de två elevgrupperna gällande 
studiemotivation och synen på gymnasiestudiernas relevans. Eleverna vid de estetiska 
programmen uttrycker besvikelse över att undervisningen varit bristfällig samt att 
klasskamraters bristande engagemang påverkar nivån på undervisningen. 
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1. INLEDNING 
”Alla ungdomar vill faktiskt inte bli akademiker. Alla ungdomar kan inte heller bli 
akademiker och samhället fungerar inte om alla är akademiker” (Jan Björklund i DN 2008). 
Citatet kommer från utbildningsminister Jan Björklund, som i Dagens Nyheter den 21/4 2008 
lät redogöra för en del av planerna på att förändra den svenska gymnasieskolan.  
Ovanstående citat fångade mitt intresse då det väckte frågor om vad som gör att en ungdom 
väljer att bli akademiker eller inte. År 2011 togs en ny gymnasiereform i bruk, som i tal och 
media förkortat benämndes Gy2011(www.regeringen.se). 

Huvudsyftena med den nya reformen sades vara att säkerhetsställa kvalitén på 
gymnasieutbildningen samt att se till att gymnasieutbildningarnas innehåll matchades med 
arbetsmarknadens krav. Målet var att gymnasiestudier skulle bli mer likvärdiga över hela 
landet och att gymnasieutbildningen skulle generera den kunskap arbetsmarknaden 
efterfrågade (www.regeringen.se).   

De yrkesförberedande programmen är tänkta att förbereda eleven för ett praktiskt yrke, så 
som elektriker, målare, frisör med mera. Önskar individen att kvalificera sig till akademiska 
studier är det av största vikt att välja ett högskoleförberedande gymnasieprogram, hit räknas 
främst det samhällsvetenskapliga programmet och det naturvetenskapliga programmet, men 
de finns även flera. Det finns också några gymnasieprogram som är både praktiska och 
teoretiska, där intresse står i fokus så som de estetiska programmen. De estetiska programmen 
har varit svåra att definiera som antigen yrkesförberedande eller studieförberedande i Gy2011. 
Trots ovanstående dilemma med definition har de estetiska programmen kommit att benämnas 
studieförberedande (SOU 2008:27). 

Denna studie är av arbetsvetenskapligt intresse eftersom alla människor gör utbildningsval 
och yrkesval vilka har olika stor betydelse beroende på konsekvenserna av valet.  
Gymnasievalet är ett av alla dessa val som har stor betydelse. Det avgör vad individen får för 
förutsättningar att läsa vidare och söka arbete.  

Läsåret 2012/13 gick cirka 350 000 ungdomar i gymnasieskolan och cirka 38 000 lärare 
arbetade där. Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform. Alla kommuner i Sverige 
är enligt lag skyldiga att erbjuda alla ungdomar som avslutat grundskolan en 
gymnasieutbildning. Nästan alla fortsätter från grundskolan till gymnasieskolan 
(www.regeringskansliet.se). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra hur två olika elevgrupper på gymnasiet ser på sina 
gymnasieval, förväntningar på gymnasiestudier samt vilka möjligheter de anser sig ha till 
akademiska studier och arbete utifrån de gymnasieprogram de läser.  Jag har valt att fokusera 
på elever vid de estetiska programmen samt vid det samhällsvetenskapliga programmet i 
denna studie. 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringskansliet.se/
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1.3 Frågeställningar 

I frågeställningarna har utgångspunkten varit ”eleverna”, det vill säga de elever jag har 
intervjuat vid två gymnasielinjer – det estetiska programmet och det samhällsvetenskapliga 
programmet.  

• Hur resonerade eleverna kring sitt gymnasieval? 
• Hur ser eleverna på sina möjligheter att få ett arbete utifrån det gymnasieprogram de 

gått? 
• Anser eleverna det vara viktigt för dem att läsa vidare vid högskola/universitet för att 

få det arbete de önskar?  
• Finns det någon skillnad mellan de två elevgrupperna i vilken betydelse de tillskriver 

gymnasiestudier? 
•  Finns det någon skillnad mellan de två elevgrupperna i huruvida deras förväntningar 

på sitt gymnasieprogram har uppfyllts? 

1.4 Bakgrunden till gymnasiereformen GY2011 

Det har i tidigare statliga utredningar visat sig att elever på gymnasieskolans 
yrkesförberedande program har svårt att uppnå givna kriterier för att erhålla 
gymnasiekompetens, det vill säga flertalet elever når inte upp till examensmålen (SOU 
2008:27). Det klara syftet med gymnasieutbildning att alla ska ha en behörighet till 
akademiska studier, finns inte dokumenterat i läroplan eller berörda lagar och förordningar.  
Dessutom har utredningar visat att kvalitén på undervisningen och även elevernas 
studieresultat skiljer sig åt över landet. Som nämndes i inledningen var syftet med att forma 
en ny gymnasieskola att skapa en nationell likvärdighet samt att höja kvalitén på 
undervisningen. För att öka tydligheten och lyfta fram de specifika målen har den nya 
gymnasieskolan 18 nationella program varav 12 leder till en yrkesexamen och de övriga sex 
mynnar ut i en högskoleförberedande examen. Detta för att elevernas chanser att uppnå målen 
och vara väl förberedda för yrkeslivet och högre studier skall tillgodoses. Ett ytligare 
argument för att förändra den svenska gymnasieskolan är att göra den konkurrenskraftig med 
övriga Europas utbildningar i syfte att främja rörligheten mellan länderna (SOU 2008:27). 
Skolverket fick under år 2009 i uppdrag av regeringen att ta fram nya riktlinjer för 
gymnasieskolan. Till grund för reformarbetet låg regeringens proposition Högre krav och 
kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) samt gymnasieberedningens 
betänkande Framtidsvägen- en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27).  
 
Målet med utbildningen i den gymnasieskola vi hade före år 2011 var att alla elever skulle ha 
möjlighet att kunna fortsätta studera på en högskola. Det som då eftersträvades var en 
likvärdig utbildning så att alla elever skulle få samma möjligheter. Men i den nya reformen, 
Gy 2011, har kravet på likvärdighet tagits bort. Vilket resulterar i att distinktionen mellan 
högskole-och yrkesförberedande studier tydliggörs, så till vida att gymnasieutbildningen leder 
till antingen vidare studier eller ett yrke. Det problematiska med distinktionen mellan 
teoretiska och praktiska utbildningar är att program som är både högskole-och 
yrkesförberedande, så som de estetiska programmen, har varit svåra att gruppera i Gy 2011 i 
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ovanstående kategorier. Följaktligen har dessa program kommit att betecknas som 
högskoleförberedande. Svårigheten ligger i att estetiska program ofta leder varken till 
högskola eller till ett yrke, eftersom det kräver att eleverna själva väljer till 
behörighetsgivande kurser eller fördjupar sig inom estetiken på fritiden.  

1.5 Definition av nyckelbegrepp 

Nedan förklaras kort de begrepp som används frekvent i studien.  

Kapital; kan kort sägas vara de resurser individen har tillgång till. Pierre Bourdieu (1986) har 
valt att göra en distinktion mellan ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Ekonomiskt 
kapital är tillgången på pengar och värdepapper. Medan socialt kapital är mer abstrakt till sin 
karaktär och utgörs av individens kontakter och nätverk samt förmågan att upprätthålla och 
värna om desamma. Kulturellt kapital är den kultur individen anammar, mer specifikt det sätt 
på vilket man talar och för sig samt vilken musik man uppskattar, vilken sorts litteratur 
individen läser och så vidare. Symboliskt kapital är inte en kapitalform i sig självt, symboliskt 
kapital är istället det sätt på vilka de övriga kapitalformerna visar sig och ges legitimitet av 
omgivningen.  

Habitus; Pierre Bourdieus  begrepp habitus (1986) förklaras som resultatet av en individs 
samlade livserfarenheter utifrån vilka individen identifierar sig och sina möjligheter. 

Skolhabitus; Skolhabitus är sprunget hur Pierre Bourdieu habitusbegrepp (Daoud & Puaca 
2011:100-101) och kan kort sägas vara de förhållningsätt som olika elever antar till skolans 
utbud och undervisning. 

1.6 Avgränsningar 

Studiens undersökningsgrupp är elever vid gymnasiet, de elever som är inne på sitt sista år 
ansåg jag lämpade sig bäst att delta i min studie då de har längst erfarenhet av 
gymnasiestudier trots att deras gymnasiestudier fortfarande pågår. Hade jag istället valt att 
intervjua personer som avslutat gymnasiet kunde jag gått miste om hur de personerna tänkte 
när de stod inför att ta studenten.  Autentiska beskrivningar av hur dessa personer resonerade i 
brytpunkten mellan gymnasiestudier och arbetsliv hade förmodligen gått förlorade. 

1.7 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis beskrivs studiens syfte och frågeställningar, nyckelbegrepp definieras och en 
introduktion till uppsatsämnet ges, vidare redogörs för studiens avgränsningar i kapitel ett.  
Den redan befintliga forskning som används för att ge en nyanserad bild av den nyinhämtade 
empirin samt de teoretiska ansatser som studien vilar på presenteras i kapitel två. Studiens 
metod det vill säga de sätt på vilka insamlingen av empiri skett, materialet tagits fram och 
skrivprocessen fortlöpt beskrivs ingående. Hänsyn har tagits till etiska riktlinjer, likaså 
redogörs för förförståelsen samt beskrivs hur jag tagit mig an den insamlade empirin i kapitel 
tre. Därefter presenteras studiens resultat i kapitel fyra, följt av resultat- och metoddiskussion i 
kapitel fem. Avslutningsvis ger jag förslag på vidare forskning inom ämnet i kapitel sex, 
innan fullständig referens-och källförteckning presenteras. Som bilagor återfinns 
intervjuguiderna som används i studien.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Elevers valhandlingar 
Stefan Lund har studerat valfriheten i den svenska gymnasieskolan. Han har intervjuat elever 
som står inför att välja gymnasieprogram. Med utgångspunkt i vad eleverna prioriterar vid sitt 
gymnasieval, det vill säga vad de önskar få ut av sina gymnasiestudier, har Lund delat in 
ungdomarna i kategorier (Lund 2006:149). Elever som väljer utifrån ett genuint intresse för 
exempelvis musik eller fotboll, de gör ett intresseinriktat val (Lund 2006:148-150). Lund har 
även synat elevers valbeteende under pågående utbildning, mer specifikt vilka valbara kurser 
eleverna väljer att läsa. Hans studie visade att elever som läser gymnasieprogram som inte har 
högskoleförberedande kurser, som Naturkunskap B i det ordinarie programutbudet som 
exempelvis Mediaprogrammet, ofta väljer till behörighetsgivande kurser för att kvalificera sig 
till akademiska studier (Lund 2006:180). Lund kan likt andra forskare (jfr; Daoud& Pauca 
2011; Arneback & Bergh 2009) påvisa att alla de valmöjligheter som finns, både vad gäller ett 
stort antal gymnasieprogram och ett rikligt utbud av tillvalskurser, har en inverkan på 
eleverna. Följderna av valfriheten blir både positiva och negativa. Det är positivt för de elever 
som har motivationen att välja till behörighetsgivande kurser, trots att de läser ett program 
med praktiska inslag.  Medan det blir negativt för de elever som inte väljer att läsa in 
behörighetsgivande kurser, för dem begränsas möjligheterna till vidare studier.  I 
förlängningen har valfriheten gällande gymnasiestudier en inverkan på elevernas livschanser 
och möjligheter att integreras i samhället hävdar Lund (2006:180). 

2.1.2 Studiekontextens inverkan på elevers motivation och självbilder 
Goran Puaca och Adel Daoud har studerat om och i så fall i vilken utsträckning en 
gymnasieprogramsspecifik kontext har inverkan på elevers motivation och självförtroende 
beträffande studierna (Daoud & Puaca 2011:102). Pierre Bourdieus teorier om habitus har 
används som inspiration (Doud & Puaca 2011:100-101). De har intervjuat elever, lärare och 
studie-och yrkesvägledare vid dels ett samhällsvetenskapligt gymnasieprogram och även vid 
ett fordonstekniskt program. Studien visar att eleverna vid det fordonstekniska programmet 
ser skolan som ett ofrånkomligt krav för att få yrkeskompetens. Medan eleverna vid 
samhällsprogrammet ser skolan som en möjlighet att utveckla både sina kunskaper och sig 
själva. Daoud & Puaca har även studerat de institutionella och personliga förutsättningar som 
gymnasisterna har i de respektive studiemiljöerna. Eleverna vid samhällsvetenskapliga 
programmet uppmuntras till att studera under gymnasietiden och att göra strategiska 
utbildningsval inför framtiden. Medan eleverna vid det fordonstekniska programmet, har en 
låg studiemotivation, vilket för många genererat svaga studieresultat. De uppmuntras till att 
lära sig arbetsmoral, punktlighet och yrkesfärdigheter i en miljö där disciplin förordas. Det 
Daoud & Puacas slutsatser visar är att gymnasieprogramsspecifik kontext har inverkan på hur 
elevernas ambitioner och självbilder ter sig (Daoud & Puaca 2011:105). 

2.1.3 Ansvarsförskjutningen beträffande lärandet 
Ungas utbildningsval i Finland har studerats av Kristina Brunila tillsammans med fem 
kollegor vid University of Helsinki. De har med hjälp av policydokument, intervjuer med 
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gymnasister och samtal med studievägledare samt utifrån observationer underbyggt sin tes. 
Resultaten i deras studie visar att skolan framställer gymnasievalet som ett val eleverna inte 
kan avstå ifrån (Brunila et.al, 2011: 308). Distinktionen görs mellan akademiskt orienterad 
gymnasieutbildning och yrkesförberedande gymnasieutbildning. Författarna menar att 
policydokument hävdar att akademisk- kontra – yrkesförberedande gymnasieutbildning är 
olika i arbetssätt/studieform men att de båda utbildningarna har lika stort värde för eleven 
(Brunila et.al, 2011: 308). Kulturella och sociala förutsättningar visade sig i studien vara de 
dominerande faktorerna som avgjorde elevernas utbildningsval (Brunila et.al, 2011: 313). 
Vidare lyfter studien att tidigare forskning visat på att vita medelklass ungdomar från 
studievana hem i större utsträckning än arbetarklass ungdomar söker sig till akademiskt 
orienterad utbildning. Författarna menar att det saknas forskning om och kartläggning av de 
ungdomar som inte läser gymnasiet överhuvudtaget. Problemet med att inte alla är med i 
statistiken, är som diskuteras i artikeln, att politiska beslut och reformer uteslutande baseras 
på statistik. Med andra ord är statisktiken inte fullständig, vilket kan resultera i att politiska 
beslut blir felaktiga. En flicka som deltagit i studien beskriver sig själv som praktiker snarare 
än teoretiker, därför valde hon att läsa frisörutbildningen som är en yrkesutbildning.  Hon 
ansåg vidare att det hade varit slöseri med tiden att gå en teoretisk utbildning för då hade hon 
inte blivit någonting. Lärarna och studievägledarna vid de yrkesförberedande utbildningarna 
som intervjuats lyfter fram som argument att eleverna har en färdig yrkesutbildning efter de 
avslutat gymnasiet. Med andra ord får eleverna en yrkestitel och en färdig kompetens att söka 
arbete med.  
 De yrkesförberedande gymnasieprogrammen har omstrukturerats mycket. Medan de 
akademiskt-orienterade gymnasieprogrammen sett mer eller mindre likadana ut över tid. 
Ovanstående menar författarna kan bidra till att elever som ser akademiskt-orienterade vägen 
som en självklarhet baserar det delvis på trygghet och igenkännande då deras föräldrar inte 
sällan gått en liknande utbildning (Brunila et.al, 2011: 314). Gymnasievalet lyfts fram som ett 
fritt val endast baserat på individens kompetens och intressen.  De strukturella skillnaderna 
nämns inte. Elever uppmanas att välja utifrån sig själva vilket medför att de var och en får ta 
konsekvenserna av sitt utbildningsval. Då samhället blivit allt mer individualistiskt har var 
och en eget ansvar för sitt lärande och att vara en bra arbetare och en god medborgare. 
Tidigare har ansvaret varit mer kollektivt menar författarna (Brunila et.al, 2011: 321). 

2.1.4 Careership teorin  
Enligt Hodkinson & Sparks Careership teori (1997)  påverkas individens karriärbeslut av 
dennes livshistoria. Careership teorin grundar sig på Bourdieus teori om habitus och 
handlingshorisonter (Hodkinson & Sparks 1997:33). De beskriver tre olika dimensioner som 
samverkar vid karriärval. Till att börja med är det ett praktiskt-rationellt beslutfattande, som 
bottnar i individens habitus. Den andra är samspelet mellan aktörer på utbildnings-och 
arbetsmarknaden. Den tredje dimensionen är brytpunkter (turning-points). De tre 
dimensionerna integrerar med varandra och ska ses som en helhet (Hodkinson & Sparkes 
1997:32). De tre dimensionerna förklaras närmare här nedan.   

I den första dimensionen är karriärbesluten alltid kontextberoende och utgår från individens 
habitus. Författarna menar att ungdomar tar beslut som till viss del är rationella, då de baserar 
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valen på tidigare erfarenheter av arbetslivet så som sommarjobb och praktikplatser.  Dock 
påverkas ungdomar mycket av sina känslor när det väljer, där av är deras beslut inte helt 
rationella. Ungdomars valstrategier är mer praktiska än systematiska och utgår från individens 
familjebakgrund och närståendes påverkan samt individens förståelse av världen vilka formar 
en handlingshorisont (Hodkinson & Sparks 1997: 35).  Handlingshorisont är den arena på 
vilken möjligheter identifieras och beslutsfattande sker. En individs handlingshorisont ser 
olika ut beroende av flertalet faktorer såsom individens habitus, uppväxtmiljö, kön, etnicitet 
och klass. Ovanstående faktorer påverkar vad som syns på individens handlingshorisont, det 
vill säga vilka möjligheter och begränsningar individen anser sig ha på utbildnings- eller 
arbetsmarknaden. Individen väljer utifrån de möjlighetsstrukturer denne anser sig ha. 
Handlingshorisonter avgör vilka beslut vi tar i brytpunkter i livet och kan vara både 
möjliggörande och begränsande (Hodkinson & Sparks 1997:35).  

I Careership teorins andra dimension sker karriärsbeslut i samspel med andra aktörer på 
utbildnings- eller arbetsmarknaden. Hodkinson & Sparks använder sig av Pierre Bourdieus 
begrepp fält. Utbildningsfältet består av intressenter som alla har olika mål med att verka 
inom fältet så som ungdomar, arbetsgivare, studievägledare och utbildningsföretag och 
föräldrar. Inom utbildningsfältet är makten ojämlikt fördelad eftersom individerna på fältet  
innehar olika former av kapital i varierad utsträckning, kulturellt, ekonomiskt, socialt och 
symboliskt kapital (Hodkinson & Sparks 1997:37). 

I den tredje dimensionen menar Hodkinson och Sparks att karriärer består av ett förlopp av 
brytpunkter (turning-points) och rutiner. En brytpunkt består av en process där individen 
genomgår en förändring och fattar ett nytt karriärsbeslut så som att byta arbete eller läsa en 
utbildning. Författarna vill göra gällande att individens habitus förändras i och med 
brytpunkten, eftersom individens identitet ändras (Hodkinson & Sparks 1997:39). Hodkinson 
& Sparks fann i sin forskning tre olika typer av brytpunkter, vilka är: frivilliga brytpunkter, 
påtvingade brytpunkter samt strukturella brytpunkter. Individers brytpunkter är inte sällan en 
kombination av två eller tre av dessa typer understryker författarna (Hodkinson & Sparks 
1997:39). Frivilliga brytpunkter sker på initiativ av individen själv som då är delaktig och 
drivande i förändringen. Bakomliggande orsaker till frivilliga brytpunkter är att det är något 
på fältet som stör såsom att individen säger upp sig från sin arbetsplats på grund av vantrivsel 
eller att individen byter utbildning baserat på personliga intressen (Hodkinson & Sparks 
1997:39). Påtvingade brytpunkter uppstår till följd av sådant som individen inte kan påverka, 
det kan röra sig om att bli uppsagd från sitt arbete eller långvarigt sjuk. Påtvingade 
brytpunkter kan även orsakas av hur andra människor beter sig eller agerar. Strukturella 
brytpunkter är institutionaliserade och självklara. Det kan handla om att avsluta grundskolan 
eller att gå i ålderspension.  

Hur individen påverkas av brytpunkter är individuellt, samtliga tre typer av brytpunkter kan 
vara oväntade för individen eller också planerade och i förväg givna. Brytpunkter kan av 
individen uppfattas som självklara förändringar. Men påtvingade brytpunkter kan för 
individen vara svårhanterliga och traumatiska, så som att bli uppsagd och arbetslös. 
Människor som genomgår liknande brytpunkt hanterar den på olika sätt, som exempelvis 
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ungdomar som tar studenten. Identitet och habitus ändras vilket vissa individer ser som 
positivt medan andra ser det som negativt (Hodkinson & Sparks 1997:40).  

2.1.5 Teoretisk och praktisk kunskap 
Bernt Gustavsson diskuterar att viss kunskap framhålls framför annan kunskap. Han menar att 
estetiska kunskaper har svårt att legitimera sig som värdefulla på arbetsmarknaden. Vidare 
menar Gustavsson att kunskaper inom estetiska ämnen så som musik och bild är till glädje för 
individen, men det är svårt att se någon konkret nytta med sådana kunskaper. Gustavsson 
diskuterar nyttovärdet av kunskap utifrån två aspekter; dels kunskap som är kopplat till 
individens egenintresse samt kunskapens nytta som medel för att öka produktiviteten i 
samhället (Gustavsson 2002). Gustavsson menar att skolans främsta mål är att öka 
effektiviteten genom att förkorta inlärningstiden. Under tre år på gymnasiet ska eleven 
tillskansa sig så mycket kunskap som möjligt, både när eleven är i skolan och vid självstudier. 
Gustavsson menar att flertalet elever lär sig den kunskap de förväntas lära sig det som 
efterfrågas på examinationer och i kursplaner, det vill säga kunskap som går att mäta.  De 
kunskaper som efterfrågas i kursplaner benämner Arne Maltén skolkunskaper, vars svaghet är 
enligt honom att de är till största delen teoretisk till sin karaktär och därmed svår att applicera 
i vardagen (Maltén 1995:132). Gustavsson frågar sig huruvida det är demokratiskt att viss 
kunskap prioriteras framför annan kunskap samt om människors intresse ska stå tillbaka till 
förmån för att kunskapen ska vara användbar i samhället (Gustavsson 2000:24).  

2.2 Teorianknytning 

Pierre Bourdieus ramverk av teorier och hans begreppsapparat lämpar sig väl när människors 
handlingar studeras. I denna studie utgår jag ifrån hans handlingsteori som är förankrad i hans 
habitusbegrepp samt kapitalteori. 

2.2.1 Habitus och skolhabitus 
Habitus är det sociala system som styr människors smak, bildning och språklig kompetens, ett 
slags förkroppsligande av det kulturella kapitalet. Dessa färdigheter och lärdomar utgör ett 
kapital. Kapitalets struktur och kapitalets volym avgör aktörens anseende i samhället, enligt 
Bourdieu (Bourdieu 1994:298-300). Individers habitus kan förklara varför vi förvaltar våra 
kapital på olika sätt. Individens förståelse av världen formas av medveten och omedveten 
inlärning. Kunskaper och erfarenheter samlas på hög vilka utgör ”körscheman” som utvecklar 
strategier för hur människor väljer att handla (Bourdieu 1997:133).  Habitus kan förkasta eller 
rättfärdiga våra val och klargöra hur det kommer sig att vissa tankar och gärningar framstår 
som omöjliga och andra som möjliga. Habitus styr även vår vardag på individ- och gruppnivå. 
Vad individen väljer att äta till middag och det sätt på vilket denne för sig vid middagsbordet 
menar Bourdieu utgår från individens habitus (Bourdieu 2004:19).  

Dock ska sägas att habitus inte är något oföränderligt utan habitus omformas ständigt i 
samspelet med omgivningen. Det vill säga att det som för en individ till en början framstod 
som omöjligt kan bli möjligt om omgivningen och förutsättningarna förändras (Bourdieu 
1995:96).   
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Vidare beskrivs i Bourdieus handlingsteori att våra handlingar utgår från ett system av 
dispositioner som vi samlat på oss under vår livstid (Bourdieu 1992:33). Habitus bidrar till 
och upprätthåller de ojämlikheter som finns i skolans värld, å ena sidan de elever som har 
förutsättningar att lyckas i skolan och å andra sidan de elever som begränsas av skolan och 
inte tar sig vidare i utbildningssystemet (Bourdieu & Passeron 2008: 208,210).  Jag har i 
studien valt att använda mig av begreppet skolhabitus vilket grundar sig på Bourdieus habitus 
begrepp (Daoud & Puaca 2011:100-101). 

2.2.3 Skolhabitus 
Vid inträde i skolans värld fostras eleverna till anpassning och efterlevnad. Skolan som 
institution utgör ett dominansförhållande som styrs av implicita och explicita regler och 
normer. Tidigare forskning har visat att elever har olika lätt att ta till sig skolkulturen (se för 
exempel Daoud & Puaca 2011:100). Begreppet skolhabitus innefattar den påverkan som 
skolan har på eleverna. Skolhabitus består av individens samlade skolerfarenheter så som 
studieresultat, förmågan att intrigera med andra elever och lärare, förutsättningar att ta till sig 
undervisningen med mera. Personligt habitus utgörs av de faktorer under uppväxtåren, så som 
intressen, ekonomi och värderingar, som individen anammar (Daoud & Puaca 2011:100-101).  

2.2.4 Bourdieus kapitalteori  
Kapital är värden. Vilka vi alla har olika mycket av. Kapitalets volym och kapitalets struktur 
samt dess utveckling över tid avgör en individs position i samhället enligt Bourdieu. Det är på 
sin plats att påpeka att Bourdieu skrev om sin samtid, närmare bestämt 1960-talets Frankrike, 
där av går det inte att helt och hållet att applicera hans teorier på det svenska 
utbildningssystemet under 2010-talet. 

Ekonomiskt kapital är tillgången till pengar. Det ekonomiska kapitalet är överordant de övriga 
kapitalen. Mer specifikt ju mer pengar individen har desto mer inflytande i samhället 
(Bourdieu 1986:54). Alla medel och material som kan generera vinst och avkastning till ett 
företag och/eller en individ ses som ekonomiskt kapital (Bourdieu 1986:47). Det vill säga 
tillgången på pengar, aktier, fastigheter samt skog och mark med mera. Reza Azarian lyfter att 
ekonomiskt kapital inte är socialt neutralt, så till vida att samhällets sätt att fördela de 
ekonomiska tillgångarna skapar och upprätthåller sociala hierarkier. Tillgången på 
ekonomiskt kapital styr en människas handlingskapacitet och självbild, men det finns även två 
andra typer av kapital (utöver det ekonomiska) som anses påverka en människas livschanser 
nämligen tillgången till kulturellt och socialt kapital, vilka beskrivs mer ingående i det 
följande (Azarian 2007:255-256).  

Kulturellt kapital finns i tre olika former förkroppsligat tillstånd, objektivt tillstånd och 
institutionellt tillstånd (Bourdieu 1986:47-51). Oavsett vilken form av kulturellt kapital vi 
pratar om, kan aktörer vara fattiga på ekonomiskt kapital men än dock inneha ett gediget 
kulturellt kapital.  

Förmågan att föra sig på ett vedertaget sätt i en viss kontext samt att dela preferenssystem och 
smak med de aktörer individen umgås med är att förkroppsliga den kultur individen utövar. 
Smak är ett samlingsbegrepp som Bourdieu använder, med vilket han menar de saker och/eller 
åsikter, fritidsintressen, musik med mera som människor som räknar sig till samma grupp har 
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gemensamt (Bourdieu 1986:52). Annorlunda uttryckt: Det är vanligt att personer som tillhör 
samma vänkrets föredrar samma musik, de delar musiksmak (Azarian 2007:262). Att få vara 
en del av en kulturell grupp kräver god kännedom om den rådande kulturen hos gruppen 
aktören tillhör eller önskar tillhöra. Det är av vikt att behärska det rätta språkbruket och de 
rätta maneren. Vad som anses som lämpligt beteende skiljer sig mellan olika kulturella 
grupper (Azarian 2007:261-262). Med kulturella grupper åsyftas här grupperingar i samhället 
vilka delar samma värderingar, lyssnar till en viss musik och föredrar samma sorts mat, det 
vill säga människor som har samma smak. 

Individer som har investerat i kulturella föremål och objekt så som konstverk, veteranbilar 
eller vintagemöbler är rika på materiellt kapital. De som har sådana ting i sin ägo besitter med 
andra ord ett värdefullt objektiviserat kulturellt kapital (Azarian 2007:262). Dock krävs att 
andra aktörer tillskriver nämnda föremål värde, att det finns en marknad för föremålen, för att 
dessa möbler, bilar eller konstverk med mera ska utgöra ett kulturellt kapital som då blir ett 
symboliskt kapital (Bourdieu 1986:50).  

Det institutionella tillståndet är utbildningar och examina som är godkända av staten 
(Bourdieu 1986:50-51).   

Socialt kapitalt är nätverk och relationer. Det krävs att båda parter knyter an till varandra för 
att det ska anses som ett socialt kapital. En individs sociala kapital består av nära vänner och 
bekanta som delger information som leder till nya möjligheter inom arbetsliv och privatliv 
som annars inte hade varit möjliga (Bourdieu 1986:51). Annorlunda uttryckt: Det krävs att de 
sociala kontakterna genererar tillträde till nya jobbmöjligheter och/eller tillträde till nya 
vänner och bekanta, det vill säga att investeringspotentialen är god för att relationerna ska 
stärka det befintliga sociala kapitalet (Azarian 2007:257). Följaktligen är det av vikt att 
individen strävar efter att bygga nätverk på de arenor denne verkar eller önskar verka, som 
gymnasist kan det vara av intresse att skaffa sig kontakter inom det yrke man tänkt söka sig 
till. Förslagsvis kan det vara värdefullt för en elev vid det estetiska programmets teaterlinje att 
delta i en amatörteatergrupp under studietiden, för att på så sätt tillskansa sig kontakter inom 
teatervärlden. När individen ämnar använda sina vänner för att exempelvis få en ny 
anställning, krävs det att denne själv har ställt upp för dessa vänner i ett tidigare skede. Med 
andra ord menar Bourdieu (Bourdieu 1986:52-53) att den som önskar profitera på sina vänner 
(sitt nätverk) måste själv investera tid och resurser i form av tillhandahållande av information 
och stöd för att själv kunna förvänta sig samma gentjänster (Azarian 2007:259).  

Symboliskt kapital är inte ett kapital i sig utan kan förklaras som ett förkroppsligande av de 
övriga kapitalen (kulturellt, socialt och ekonomiskt). Närmare bestämt är symboliskt kapital 
hur man använder sina pengar samt vilken inställning man har till pengar. Vidare är 
symboliskt kapital även vilka personer man umgås med och hur man nyttjar sitt kontaktnät 
Symboliskt kapital är också de kulturella föremål individen sätter värde på och stolt visar sin 
omgivning. 

2.2.5 Bourdieus & Passerons reproduktionsteori 
Enligt Bourdieu & Passeron (1970, 2008) är utbildningsystems uppdrag att socialisera elever 
till att bli goda samhällsmedborgare samt sortera dem utifrån kunskaper. Utöver själva 
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sorteringen och inträdesbiljetten till en social position har också utbildningen en ideologisk 
funktion, vilket innebär att den förser eleven med motiv och argument till varför man gör som 
man gör samt varför man själv är viktig och till vilken position eleven bör sträva. Utbildning 
fungerar därmed som ett slags verktyg för social reproduktion (Bourdieu & Passeron, 2008). 
Bourdieu och Passeron hävdar att i utbildningssystem utgör språket det främsta maktmedlet 
(Bourdieu & Passeron 2008:155). Det vill säga hur väl en individ behärskar och förstår det 
språkbruk som används i skolan är avgörande för hur individen lyckas med sina studier 
(Bourdieu & Passeron, 2008:206).  

2.2.6 Teknisk sållning och social sållning 
Teknisk sållning innebär att utbildningssystemet ställer krav på eleverna för att anta dem på en 
viss utbildning. Den tekniska sållningen döljer den sociala sållningen (Bourdieu 1970: 201-
202). Låt oss säga att en elev ansöker till naturvetenskapliga programmet, det krävs högsta 
betyg i alla ämnen.  Alla ungdomar kan inte ha högsta betyg i alla ämnen. Förförståelse, 
inlärning och språklig kompetens, det vill säga hur eleven behärskar språket påverkas av 
elevens sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund (Bourdieu 1970).  

Sociala hierarkier och social sållning baseras på tillgången på kapital. Den sociala sållningen 
är en indirekt sållning i utbildningssystemet och samhället i stort. Bourdieu & Passeron vill 
göra gällande att sociala fördelar kan i utbildningssystemet konverteras till en 
utbildningsmässig fördel (Bourdieu & Passeron, 2008: 214-215). Dagens samhälle har makten 
att omsätta sociala fördelar till utbildningsmässiga fördelar då det upprättas intagningskrav 
och regler som gynnar individer som har fallenhet för teoretiska studier (Bourdieu & 
Passeron, 2008:215). Resultatet av väl genomförd utbildning genererar nya sociala fördelar så 
som tillträde till yrken och sociala sammanhang som annars inte varit öppna för individen i 
fråga. 

2.2.7 Själveliminering och symboliskt våld 
Själveliminering innebär att avstå från att söka sig till nästa nivå i utbildningssystemet på 
grund av att eleven upplever sig ha bristande kunskaper (Bourdieu & Passeron 2008:126-
127). Bourdieu menar att själveliminering är vanligare än kontinuerlig sållning. Det 
sistnämnda innebär att eleven hoppar av påbörjad utbildning. I dag är det vanligt att elever 
söker sig till gymnasieprogram som har lägre antagningskrav med praktiska inslag så som 
estetiska musikprogrammet för att studiemotivationen är låg.  

Symboliskt våld innebär att indirekt utöva makt som är accepterad av samhället. Läraren har 
en auktoritär roll i klassrummet, vilken eleverna godtar och upprätthåller (Bourdieu 1970:50-
51). Utmärkande för symboliskt våld är att det inte får uppfattas som ett tvång utan som 
valbart. Så som att gå på gymnasiet som i teorin är en frivillig skolform men i praktiken är det 
svårt att få arbete utan gymnasiekompetens. Ovanstående resulterar i att de flesta ungdomar 
”väljer” att läsa på gymnasiet.  Kön, social bakgrund och tidigare utbildning kan inte var för 
sig påverka en elevs betyg. Nämnda faktorer måste ses som en helhet som förändras över tid 
enligt Bourdieu (Bourdieu 1970:120).  Bourdieu har i en av sina studier jämfört 
betygsstatistik vid en landsbygdsskola kontra en storstadsskola och sett att eleverna bosatta i 
staden oavsett kön och social bakgrund har högre betyg än eleverna på landsbygdsskolan 
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(Bourdieu 1970:122). Han vill med ovanstående resonemang visa att var man bor, på landet 
eller i storstaden kan ha större inverkan på studieresultat än vad kön och klasstillhörighet har. 
Bourdieu menar att kön och social bakgrund inte borde ha inverkan på utbildningskarriär men 
att det har inverkan.  

3. METOD 

3.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Som forskare antar man ett vetenskapligt förhållningssätt, utifrån på vilket vis den insamlade 
empirin tolkas, antingen används ett positivistiskt perspektiv eller också tillämpas ett 
hermeneutiskt perspektiv. Den hermeneutiska tolkningsläran avser att tolka människor och 
deras handlingar (Thurén 2007:103). Med ett positivistiskt perspektiv är målet att få fram 
statistik och objektiv kunskap (Thurén 2007:16). Jag ville ta reda på hur eleverna reflekterade 
över sitt gymnasieval under sitt tredje och sista år på gymnasiet. Avsikten var inte att påvisa 
några kausala samband.  Eftersom mitt syfte är att förstå respondenternas valhandlingar och 
syn på arbetsmarknaden utifrån respektive utbildningar, anser jag att ett hermeneutiskt 
perspektiv lämpar sig bäst.  

3.2 Val av metod 

Det är viktigt att definiera skillnaden mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod, eftersom 
skillnaderna i dessa två metoder diskuteras bland forskare, även tillvägagångssättet skiljer sig 
åt hos dessa (Starrin & Svensson (red). 1994:19).  Diskussionerna kretsar kring de bägge 
metodernas tonvikt på subjektivitet kontra objektivitet. Starrin lyfter att den kvantitativa data 
har som mål att hitta mätbara resultat och visa på kausala samband, metoden är med andra ord 
objektiv och ämnad att förklara hur verkligheten ser ut. Den kvalitativa metoden å andra sidan 
strävar efter att förklara hur verkligheten kan se ut och är följaktligen subjektiv till sin 
karaktär (Starrin & Svensson (red). 1994:19).  Jag har valt att göra kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer för att få svar på mina frågeställningar och tillgodose studiens 
syfte. Min bedömning är att med allt för strukturerade intervjuer eller enkäter med fastställda 
svarsalternativ hade det varit svårt att få en nyanserad bild av var och en av respondenternas 
tankar och åsikter, vilket var viktigt eftersom det var individernas egna inställningar som stod 
i fokus. Den kvalitativa metoden är mer djupgående därför valde jag den framför den 
kvantitativa metoden som är generaliserande (Thurén 2007:22). 

Empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med gymnasister på både det 
estetiska programmet och det samhällsvetenskapliga programmet. Strukturerade intervjuer 
innebär att intervjufrågorna utgår från ett färdigställt schema. Alla respondenter får besvara 
exakt samma frågor som ställs på exakt samma sätt, då beror inte svarsskillnaderna på 
intervjusituationen, beskriver May (May 2001:149-150). I strukturerade intervjuer ges inget 
utrymme för personliga synpunkter eller tolkningar, vilket gör intervjusvaren jämförbara 
(May 2001:149). Med semistrukturerade intervjuer som är en blandning av fokuserade och 
strukturerade intervjuer kan frågorna besvaras med respondentens egna ord. Det kan även 
generera längre och mer utvecklade svar från respondenterna, metoden ger också utrymme för 
eventuella följdfrågor (May 2001: 150-151). Fokuserade intervjuer är öppna till sin karaktär 
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och utgår ofta från ett i förväg bestämt ämne som respondenten sedan får prata fritt kring, 
denna metod valde jag bort då det kunde gjort det svårt att få svar på frågeställningarna. 

I studien tillämpar jag ett abduktivt förhållningsätt, det vill säga en kombination av både 
induktivt och deduktivt förhållningsätt. May beskriver att deduktion innebär att vi vänder oss 
till tidigare forskning för att bevisa eller motbevisa våra teorier (May 2001:47). Innan jag 
formulerade syfte och frågeställningar, sökte jag efter tidigare forskning inom ämnet, det vill 
säga jag tog del av tidigare studier genom deduktion. Medan jag valde relevanta teorier efter 
att empirin samlats in, teorierna togs då fram induktivt.  

Jag är medveten om att då studiens omfattning är begränsad till tio intervjuer, går det inte att 
göra generaliseringar utifrån resultatet. 

3.3 Urval 

Undersökningens målgrupp är gymnasister, jag ansåg att de som går sitt tredje och sista år på 
gymnasiet har hunnit reflektera en del över sitt gymnasieval och de har även hunnit fundera 
på vad de vill göra efter avslutade gymnasiestudier. Mot bakgrund av detta bestämde jag att 
samtliga respondenter skulle vara tredjeårs elever. Syftet med studien är som tidigare nämnts 
att jämföra hur elever på ett studieinriktat kontra intresseinriktat program ser på 
gymnasievalet och arbetsmarknaden utifrån den valda inriktningen. Tio gymnasister 
intervjuades. Av de tio läste sex elever på det estetiska programmet och fyra elever på det 
samhällsvetenskapliga programmet. Som tidigare har beskrivits har esteteleverna gjort sitt val 
utifrån intresse för teater, bild eller musik. Medan samhällseleverna valde ett teoretiskt 
program som förberedde dem för högre studier.  

Presentation av eleverna 

Estetelev 1, pojke 
Han är nitton år och går tredje året på musiklinjen. Hans mamma har läst på gymnasiet två 
gånger först på naturvetenskapliga programmet och sedan två år på samhällsprogrammet av 
rent intresse. Mamman läste senare till sjuksköterska och efter att ha arbetat som det i ett antal 
år, läste hon vidare till operationssköterska. I dagsläget arbetar hon som 
operationssjuksköterska på stadens sjukhus. Pappan har inte gått på gymnasiet. Numera har 
pappan ett eget företag som specialiserat sig på datorteknik och IT-lösningar. Eleven har två 
yngre halvsyskon som går i grundskolan. Han berättar även att han har träffat sin flickvän och 
fått många nya vänner under sin tid på gymnasiet. 

Estetelev 2, flicka 
Hon är nitton år och läser tredje och sista året på musiklinjen. Hennes mamma läste 
samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet med konstprofil, enligt eleven var mamman 
då det begav sig skoltrött och hade tänkt hoppa av skolan. Det var först ett par år senare, när 
mamma var i tjugofem år läste hon in högskolebehörighet på Komvux, för att sedan söka in 
till och läsa på Arbetsterapeututbildningen. Följaktligen arbetar mamman sedan tjugo år 
tillbaka som arbetsterapeut inom landstinget.  Flickans pappa läste humanistiskt program på 
gymnasiet och läste sedan till sjuksköterska med inriktning på psykiatri. 
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Estetelev 3, pojke 
Han är nitton år och går sista året på musiklinjen. Föräldrarna är skilda och har varsin ”ny” 
familj. Vid tiden för föräldrarnas gymnasiestudier läste mamman på samhällslinjen med goda 
studieresultat som följd. Medan pappan läste på verkstadsteknisk med inriktningen på 
verktygsmakare. Verktygsmakare är en yrkesgrupp som i dag är på tillbakagång, vars 
arbetsuppgifter bestod i att producera verktyg och komponenter speciellt för 
tillverkningsindustrins maskiner. Båda pojkens föräldrar har läst vidare och tagit 
akademiskexamen. Pappan bytte yrkesbana och satsade på sitt musikintresse genom att läsa 
till musiklärare. Mamman å sin sida har läst till dataoperatör och arbetar som frilansande IT-
konsult.  

Estetelev 4, flicka 
Hon är nitton år och går tredje och sista året på musiklinjen. Hennes pappa är amerikan och 
bor i USA, medan mamman är svensk och kommer från staden flickan och hennes mamma 
bor i nu. Eleven har en storebror som arbetar på lager. Mamman började läsa på 
samhällsvetenskapliga programmet men hoppade av efter ett år för att prova lyckan som 
fotomodell i Frankrike. När pappan var ung började han på college i Dallas som han sedan 
avslutade i förtid för att ta teaterlektioner och resa med ett kringfarande teatersällskap. 
Mamman utbildade sig till hudterapeut i trettioårsåldern efter flera år av ströjobb. Sedan cirka 
tio år driver mamman en skönhetssalong tillsammans med en väninna. Pappan arbetar som 
skådespelare i USA. 

Estetelev 5, pojke 
Han är nitton år och går sista året på musiklinjen. Hans pappa läste vid teknikprogrammet när 
han gick på gymnasiet. Mamman läste samhällsprogrammet. Pappan läste sedan vidare vid 
universitetet och jobbar sedan flera år som datatekniker på stadens sjukhus. Mamman har 
också hon en akademisk examen inom beteendevetenskap och arbetar som personalchef. 
Familjen bor mitt i staden och har en omfångsrik bekantskapskrets, till stor del bestående av 
högt uppsatta tjänstemän/tjänstekvinnor samt chefer i näringslivet. 
 
Estetelev 6, flicka  
Hon är nitton år och går sista året på teaterlinjen. Båda hennes föräldrar läste på gymnasiet. 
Pappan läste fordonsteknisk linje medan mamman läste Konsumtion och Hemvård. Ingen av 
flickans föräldrar har läst på högskola/universitet. Däremot har mamman i vuxenålder läst på 
Komvux till undersköterska och nu arbetar hon på stadens sjukhus. Pappan började arbeta 
tidigt som försäljare och har arbetat som det hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan ett par år 
tillbaka arbetar pappan som försäljningschef.  

Samhällselev 1, pojke. 
Han är nitton år och läser sista året på samhällslinjen. Föräldrarna har båda läst gymnasiet i 
naturvetenskaplig inriktning. De läste sedan båda på högskola/universitet. Pappan är utbildad 
på Karolinska institutet i Stockholm och jobbar som Biomedicinsk analytiker på lasarett i 
staden sedan tio år. Mamman har studerat till kemiingenjör på högskola. Hon har sökt jobb på 



14 
 

olika platser där hon är kvalificerad, men blev inte accepterad då hon väljer att bära slöja. Hon 
tog ett tag att jobba som tolk, sedan som hemspråkslärare och nu är hon mammaledig.) 

Samhällselev 2, pojke.  
Han är nitton år och går sista året på samhällslinjen. Föräldrarna var skogsbönder. Stormarna 
tog skogen. Enligt honom själv växte han upp på kanten av två hålor utanför staden. Pappan 
gick gymnasiet två gånger. Första gången hade han väldigt dåliga betyg. Sen gjorde han 
lumpen. Efter han muckat läste han gymnasiet igen och gick då ut med toppbetyg, för han 
skärpte till sig. Mamman läste omvårdnadsprogrammet och arbetade som undersköterska 
inom äldreomsorgen i cirka tio år. Har sedan utbildad sig till fotvårdsterapeut som driver egen 
fotvårdssalong. Pappan är elektriker som nu arbetar som försäljningschef.  

Samhällselev 3, flicka.  
Hon är nitton år och läser sista året på samhällslinjen. Ingen av föräldrar har läst gymnasiet. 
Mamman läste till undersköterska med inriktning på psykiatri. Läste sedan till mentalskötare. 
Arbetar som psykiatriundersköterska/mentalskötare på stadens sjukhus. Pappan är utbildad 
plåtslagare, gick yrkesutbildning och arbetar som plåtslagare på ett företag som producerar 
ventilationssystem. 

Samhällselev 4, flicka. 
Hon är nitton år och läser sista året på samhällslinjen. Pappan läste realexamen. Mamman 
började på gymnasiet men hoppade av, så hon har inte tagit studenten. Ingen av föräldrarna 
har läst en akademisk utbildning. Pappan arbetar med bagagehantering på en flygplats i en 
större stad. Mamman arbetar på lager. 

3.4 Material 

I det inledande arbetet med att formulera ett syfte och en relevant forskningsfråga sökte jag 
bland tidigare forskning för att få en bild av vad som tidigare skrivits om gymnasieval och 
skolhabitus. Detta för att se om och i så fall vad min studie kunde tillföra till forskningen, som 
ett led i att legitimera min studie och hävda dess relevans (Aspers 2011:67).  

Nästa steg, efter att ha valt ämnet för studien samt formulerat ett syfte och skapat 
frågeställningar bestod i att formulera en intervjuguide. Min ambition med intervjuguiden var 
att formulera lättförståeliga frågor som uppmuntrade respondenterna att tänka och tala utifrån 
eget huvud dock ej allt för utsvävande. Flera menar (se till exempel Kvale & Brinkemann 
2009:150) att det är bra att formulera direkta frågor om man önskar för raka svar. Därför 
inleds intervjuguiden med ett par raka frågor om gymnasievalet (se bilagor) Vidare är 
indirekta frågor bra för att få mer utvecklade svar och förståelse för respondentens egen 
inställning till ämnet (May 2007: 150). De indirekta frågorna uppmuntrar respondenterna att 
utveckla sina tankegångar kring om och i så fall hur det kommer sig att gymnasiestudier är 
viktigt för att kunna erhålla ett arbete samt om det anser att åldern har betydelse för 
möjligheten att få arbete. Likaså var det meningsfullt att veta vad det ville få ut av sina 
gymnasiestudier och om förväntningarna infriats (se bilaga). 
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Då syftet var att få en förståelse för hur två olika elevgrupper ser på sitt gymnasieval och sina 
möjligheter att få ett arbete och studera vidare utifrån det gymnasieprogram de läser, var det 
viktigt att intervjuguiden bestod av frågor som svarade på hur eleverna själva uppfattar sina 
gymnasiestudier, förtjänster respektive brister med desamma. Det var även intressant att höra 
dem beskriva hur deras bild av dagens arbetsmarknad ser ut samt deras egen 
anställningsbarhet, vilket frågorna 6 till och med 9 behandlar (se bilaga). 

3.5 Tillvägagångssätt  

Jag hörde av mig till den estetlärare som var min kontaktperson när jag tidigare gjorde en 
studie på samma gymnasieskola och bad om att få intervjua sex nya elever på det estetiska 
programmet. Eleverna intervjuades en i taget i ett grupprum och varje intervju tog 45-60 
minuter. Via kontaktpersonen fick jag även rektorns godkännande. Genom kontaktpersonen 
fick jag kontakt med en lärare på samhällsprogrammet som var positiv till min studie. Vilket 
ledde till att jag vid ett senare tillfälle fick komma in på en lektion för att presentera mig själv 
och min studie för samhällseleverna. Eleverna var positivt inställda till att låta sig intervjuas. 
Genast hade fyra elever anmält sitt intresse. Det var till stor hjälp att samtliga respondenter 
gick med på att jag spelade in intervjuerna, som ett komplement till de förda anteckningarna. 
Inspelningen underlättade dels under själva intervjutillfället då uppmärksamheten kan riktas 
mot respondentens svar. Ett annat bra skäl till att spela in är att eliminera risken att vid 
transkriberingen ersätta respondenternas ord med mina egna (May 2001:169). Dock är jag 
medveten om att det även finns nackdelar med att banda intervjuer så som att respondenten 
kan bli stressad och hämmad av att bli inspelad. Materialets omfattning blir mycket större vid 
bandning, en timmes intervju kan ta åtta timmar att renskriva eftersom intervjun skrivs ner ord 
för ord (May 2001:168). Trots nämnda nackdelar anser jag att fördelarna är större. Inte minst 
eftersom jag på egen hand genomförde intervjuerna med respondenterna hade det kunnat vara 
distraherande för mig att oroa mig över att missa att få med något viktigt i anteckningarna, 
något som May lyfter (2001:168). 

3.6 Etiska överväganden 

Jag anser mig ha uppfyllt samtliga av de fyra forskningsetiska kraven som Vetenskapsrådet 
utvecklat och gett ut. Dessa är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådets Codex 2002:6-15). Jag träffade eleverna och informerade 
om mig själv och min studie så informationskravet är uppfyllt (Vetenskapsrådets Codex 
2002:7). Det andra kravet är samtyckeskravet vilket infriades då eleverna själva fick 
bestämma om de ville delta eller inte. Alla som intervjuades var över arton år så samtycke 
från målsman var inte aktuellt. Det konfidentiella kravet uppnåddes följaktligen vid 
informationstillfället och vid intervjutillfällena fick deltagarna reda på att deras riktiga namn 
inte kommer att figurera i studien.  Detta för att de skulle förbli anonyma för läsaren. Jag var 
också noga med att tala om att allt intervjumaterial endast kommer användas till den här 
studien och sedan förstöras vilket innebär att också nyttjandekravet infriats. Eleverna har 
samtliga fått ett nummer, för att garantera anonymisering, med andra ord kommer det inte 
framgå något i texten som kan kopplas direkt till dem.  
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3.7 Bearbetning och analys av material  

Jag valde att skriva ut det inspelade materialet (intervjuerna) ord för ord. Vidare tog jag också 
med skratt och suckar i de fall det var intressant och förenklade läsningen av materialet 
(Aspers 2011:156). När alla intervjuer hade transkriberats läste jag igenom allt material och 
påbörjade analysarbetet, genom att urskilja svarsmönster. Nu hade det första intrycket av 
samtliga elever sjunkit in och genom att läsa allt material ökade jag kännedomen om varje 
enskild elev, vilket underlättade analysen. Då materialet var omfattande var det till stor nytta 
att skapa koder. Aspers menar att allt intervjumaterialet måste finnas nedskrivet för att det ska 
vara möjligt att koda: En förutsättning för att kunna koda är att materialet är transkriberat det 
vill säga att det finns en textreferens (Aspers 2001:185). Den teoretiskt deduktiva kodningen 
innebär att det teoretiska begreppet översätts till en kod i det konkreta fältet. Det andra sättet 
att skapa koder är det induktiva då uppstår koderna genom att forskaren hittar koderna i 
materialet. Jag använde mig av induktiv kodning, mer konkret fick likadana svar samma kod. 
Kodning gör materialet överskådligt vilket underlättar återtagningen och analysarbetet 
(Aspers 2001:167-169). Det praktiska arbetet med att koda gjorde jag genom att skriva ut 
varje intervjufråga och respektive svar från samtliga elever och klistra upp på ett papper, ett 
papper för varje fråga. Det var ett bra sätt att enkelt få en god överblick över materialet, att 
kunna se all empiri, samtidigt förenklades som tidigare nämnts analysarbetet. Varje elev fick 
under arbetet med kodningen varsin siffra för att jag skulle kunna skilja dem åt, dessa siffror 
är desamma som används i presentationen av eleverna samt i resultatkapitlet.  

3.8 Tillförlitlighet och trovärdighet 

3.8.1 Tillförlitlighet 

Vid genomförandet av vetenskapliga studier är det viktigt att sträva efter att presentera 
tillförlitliga och trovärdiga resultat. Tillförlitlighet mäter i vilken utsträckning 
mätningsmetoden är tillförlitlig. Genom att spela in intervjuerna blir tillförlitligheten högre, 
eftersom jag senare kan bli påmind om elevernas tonfall och sinnesstämning när de svarade på 
frågorna. Jag har valt att inte skriva ut namn varken på eleverna eller på den skolan de går på, 
då behöver eleverna inte vara oroliga för att deras svar kan knytas till dem. Anonymiseringen 
av eleverna och skolan bidrar troligen till att öka tillförlitligheten, eftersom eleverna 
förhoppningsvis vågar svara ärligt. Jag har också försökt att undvika att formulera ledande 
frågor i intervjuguiden, som hade kunnat påverka elevernas svar. Ambitionen var att 
formulera frågorna så att de blev öppna till sin karaktär genom att exempelvis fråga ”Hur kom 
det sig…” istället för att fråga ”Varför valde du att…” Då varför-frågor kan uppfattas som 
mer anklagande, den tillfrågade kan känna sig påhoppad och uppleva att den måste försvara 
sig påtalar Becker (2008) Dock är det svårt att mäta tillförlitligheten när människors tankar 
och känslor studeras (Brinkman & Kvale 2009:193). Hade jag i stället gjort en kvantitativ 
enkätstudie hade det på ett enkelt sätt varit möjligt att mäta och redovisa svarsfrekvenser. Då 
mitt syfte var att ta reda på elevernas tankar och känslor var det lämpligt att välja en kvalitativ 
metod (May 2011:150).  

3.8.2 Trovärdighet 

Trovärdighet mäter huruvida undersökningen mäter det den avser att mäta. Trovärdighet 
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handlar om att få svar på det frågor som krävs för att uppnå studiens syfte.  Det finns alltid en 
risk att eleverna inte svarar sanningsenligt på frågorna och förställer sina svar. Dock är min 
upplevelse att det rådde en god stämning under alla intervjuer och att eleverna var förtroliga 
och hade lätt att prata om ämnet. Brinkman och Kvale menar att generellt sett är det svårt att 
mäta trovärdigheten i en kvalitativ studie, det är enklare att förvissa sig om att 
mätningsmetoden är tillförlitlig än att tillgodose att den är trovärdig. Det är problematiskt att 
överföra muntliga svar till skrift: ”Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till 
skriftlig form.” (Brinkman & Kvale 2009:202-203). Brinkeman och Kvale menar vidare att 
det är gynnsamt att utgå från sitt forskningssyfte när man transkriberar sitt material. Det är 
viktigt att återge allt som framkommit under intervjutillfällena så som skratt, pauser och 
tonläge för att underlätta språklig analys och för att kunna avgöra känslouttryck som ångest-
och glädjenivå i svaren. Det finns ingen klar lösning på ovanstående trovärdighetsdilemma 
menar Brinkman & Kvale. Men man kan utgå från hypotesen att vissa budskap låter sig 
överföras från tal till skrift (Brinkman & Kvale 2009:203). Med ovanstående resonemang i 
åtanke har jag lagt tyngdpunkten vid att återge och redogöra för de känslor eleverna uttrycker 
under intervjuerna. Jag har även varit noga med att så precist som möjligt använda citat och 
förmedla elevernas svar från varje intervju. 

3.9 Förförståelse 

Min förförståelse var att utbildningsval till största delen baseras på individens habitus och 
strukturella förutsättningar. Därför fann jag det intressant att utbildningsministerns (Jan 
Björklund) uttalande sig om att alla inte kan, vill eller bör bli akademiker om samhället ska 
fungera. Jag uppfattar det som att utbildningsministern vill göra gällande att det är individens 
egen vilja som styr dennes utbildningsval. Om så är fallet håller jag inte med honom, eftersom 
jag anser att det inte handlar om ett fritt val, en uppfattning som delas av många. Följaktligen 
fann jag utbildningsministerns uttalande kontroversiellt som hos mig lämnade frågor om vilka 
intressen och förutsättningar som ligger till grund för att en individ väljer att bli akademiker 
eller inte. Inriktningen på vidare studier och/eller yrkesliv väljs redan vid gymnasievalet. Med 
andra ord ansåg jag det var intressant att ta reda på vilka motiv som ligger bakom att elever 
väljer ett teoretiskt program kontra ett teoretiskt program med praktiska inslag. 
Gymnasievalet har, som en faktor bland många, betydelse för i vilken mån individen blir väl 
förberedd för vidare studier och i förlängningen i vilken utsträckning individen deltar i 
arbetslivet och samhället.   

4. RESULTAT 

4.1 Gymnasievalen och förväntningarna 

Intresset för musik och teater är återkommande inslag i estetelevernas svar. Musiken beskrivs 
som en självklar del av livet för eleverna på estetiska programmets musikprogram. Den 
gängse bilden de beskriver är att deras gymnasieval baserades på ett genuint intresse för 
musik. Estetelev 3 lyser upp när han pratar om musik och säger att musik alltid varit ”hans 
grej.” Han bestämde sig under högstadietiden att han skulle syssla med musik livet ut och har 
sedan dess ägnat all sin vakna tid åt musik. Gemensamt för de fem eleverna på 
musikprogrammet är att de alla anser att musik är en bra uttrycksform och de önskade lära sig 
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musikhistoria och musikteori samt att skriva, komponera och framföra musik under sina år på 
musik- programmet. Estetelev 4 menar att hon alltid vetat att hon vill syssla med musik och 
svarar att hon valde musikprogrammet för att:  
 
”Jag ville lära mig teorin bakom musiken, jag ville lära mig hur allting fungerade och vart 
det kom ifrån. Jag ville lära mig att skapa och skriva musik och bli en bättre sångerska både 
solo och i grupp. Jag har ju alltid vetat att jag ville sjunga och hålla på med musik, har varit 
bestämd på det sen fjärdeklass. Vi har musiker i min familj så det har varit självklart, jag har 
till och med hört från min mamma att jag började sjunga innan jag började prata.” 
  
Estetprogrammens studieupplägg, det vill säga, att teoretiska och praktiska studier varvas 
tycks tilltala samtliga elever vid musikprogrammet och teaterprogrammet. I intervjuerna 
uppgav flertalet av eleverna att de var skoltrötta inför gymnasievalet och de såg därför ett 
estetiskt program som en möjlighet att utveckla sin konstform samtidigt som de tillskansar sig 
högskolebehörighet. I likhet med flera av sina klasskamrater menar Estetelev 1 att han 
förmodligen avstått från att läsa på gymnasiet om det inte hade varit för möjligheten att utöva 
och fördjupa sig i musik:  
 
 ”Jag har alltid tyckt om att skapa och musik har alltid varit en stor del av mitt liv. Musiken 
har gjort att jag har hållit mig kvar på gymnasiet. Jag ser alltid fram emot musiklektionerna, 
hade jag gått en annan linje så hade jag nog inte gått kvar.”  
 
Han beskriver vidare att han alltid haft svårt för de teoretiska ämnena i skolan, där av är det 
skönt att musikprogrammet innehåller stora möjligheter att utveckla sin kreativitet. Övriga 
musikelever beskriver att deras musikalitet alltid varit en viktig del av deras personlighet, 
eftersom omgivningen upptäckt och uppmuntrat deras talang.  
 
Eleverna på samhällsprogrammet valde utifrån att det var en bred utbildning som är 
högskoleförberedande vilket i sig skapar en mängd olika karriärmöjligheter. Intresset för 
programmets karaktäristiska ämnen var också avgörande, som exempel nämner de bland 
annat samhällsvetenskap, psykologi och historia. Samhällselev 2 hade tagit reda på i förväg 
att på det samhällsvetenskapliga programmet lär sig eleverna mycket om hur människor 
tänker och agerar och om hur samhället är uppbyggt. Det var hennes intresse för människor 
som styrde hennes gymnasieval. Samhällselev 4 beskriver att hon inte var helt säker på vad 
hon ville utbilda sig till eller arbeta med när hon gick i nioendeklass. Samhällsvetenskapliga 
programmet var för henne ett strategiskt gymnasieval så till vida att hon kunde skjuta upp sitt 
yrkesval ett tag till. Hon berättar att hon inför gymnasiet tänkte ta gymnasietiden till att tänka 
över vad hon ville utbilda sig till på högskola/universitet. Samhällsvetenskapliga programmet 
anses vara ett steg på vägen till en akademisk examen, samhällselev 3 ger exempel på några 
av alla de yrkesmöjligheter som programmet ger:  
 
”Jag valde samhällsprogrammet för att jag inte riktigt visste vad jag ville bli sen, men 
drömmen var att bli lärare. Du kan läsa på samhällsprogrammet och sedan utbilda dig till 
polis eller lärare man kan även bli sopåkare om man vill det. Du kan bli vad du vill.” 
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Viljan att uppleva hur det är att gå på gymnasiet, sammanhållning, tillhörighet till en grupp 
samt att få många nya ämneskunskaper tas också upp som förväntningar på gymnasietiden. 
Flertalet av eleverna oavsett program berättar att de under gymnasietiden utöver att studera 
fått många nya vänner, festat och rest.  En pojke på samhällsprogrammet berättar att en viktig 
aspekt för honom är att klasskamraterna har liknande intressen som han själv: ”Här har ju 
alla valt till just denna linje vilket gör att vi elever har liknande intressen. Det är en speciell 
samhörighet med dem som man går med i klassen.” Eleverna vill vara väl förberedda för 
yrkeslivet och studentlivet. Med den insikten beskriver de att de önskar använda tiden på 
gymnasiet till kunskapsinhämtning, men de vill även passa på att göra roliga saker och njuta 
av att friheten som de innebär att vara mitt emellan tonåren och vuxenlivet. Samhällselev 3 
påtalar att för honom var det viktigt att få en bra gymnasieutbildning: ”Jag ville ha gymnasie- 
kompetens utan den är det omöjligt att skaffa sig ett fast jobb.” Likt de andra intervjuade 
eleverna vid samhällsvetenskapliga programmet ville han läsa ett gymnasieprogram som ger 
behörighet till akademiska studier vilket i sin tur ökar anställningsbarheten. Medan 
esteteleverna sade sig lägga stor vikt vid att studierna ska ha roliga inslag som är av kreativ 
karaktär då detta är en möjlighet att vila sig från teoretiska studier, som Estetelev 6 uttrycker 
det: ”Det känns som att gymnasiet är sista länken till det riktiga livet, jag vill ha ut så mycket 
så möjligt så som nya kunskaper, men jag vill också njuta av det.”  Hon understryker att för 
henne var det viktigt att inte bara studera, utan också hinna med att ha roligt under studietiden 
och umgås med vänner. 

4.2 Resultatet av förväntningarna  

Uppfattningen att de estetiska programmen ses som mindre krävande tas upp och 
problematiseras av samtliga elever på de estetiska programmen. Estetelev 4 säger sig önska 
att hon läst flera språk under gymnasietiden: 
 
”När man kom till estetlinjen kändes det som att det här är ju slappt, det är ju bara att dega 
igenom så jag valde bort språk. Nu i efterhand inser jag att en språkkurs hade varit en bra 
merit att ha i slutbetyget.”  
 
Bland några av eleverna på musikprogrammet finns en besvikelse att de inte fått mer 
djupgående och avancerade kunskaper i musik:  
 
”Lärarna sätter ju ingen press på oss som går estetlinjen. Med den grunden jag har fått nu 
känner jag inte att jag kan göra något professionellt inom musiken. Många av mina 
klasskamrater saknar viljan att hålla på med musik, hade alla haft samma ambitionsnivå så 
hade vi lärt oss mer. Nu är det många som tänker att det är en slapp linje och de struntar i att 
anstränga sig, vilket sänker nivån på undervisningen för oss alla.” 
   
Ovanstående citat säger estetelev 2 som önskar att hon hade uppmuntrats till att prestera mer 
och bättre musikaliskt. Hon lyfter även att den bristande motivationen att spela och lära sig 
musik hos vissa av hennes klasskamrater reducerar kraven från lärarnas sida och 
undervisningen läggs på en låg nivå. Även estetelev 3 ser det som ett problem att alla elever 
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inte tar utbildningen på allvar, han menar i likhet med flera att många söker sig till 
estetlinjerna för att det anses vara enklare studiemässigt: Jag blir upprörd över att många 
väljer estetlinjen för att de menar att man inte behöver anstränga sig och plugga, de förstör 
för oss andra.  
 
Flera av esteteleverna menar att de inte har tillräckligt med förkunskaper inom musik varken 
för att vidare utbilda sig inom ämnet eller för att arbeta inom musikbranschen, som estetelev 1 
uttrycker det: ”Jag skulle inte säga att musiklinjen på gymnasiet har gett mig behörighet och 
tillräckliga kunskaper att söka till musikhögskolan, det är ett stort glapp emellan.”  Vidare 
menar de att de upplever att de inte har uppmuntras till att förbättras musikaliskt, det vill säga 
att de anser sig kunna ha utvecklats och lärt sig mycket mer om de hade fått mer lärarledda 
lektioner både inom kärnämnena och inom musiken, estetelev 2 förklarar: …”på musiklinjen 
läggs lite fokus på kärnämnena vill jag få fördjupade kunskaper i exempelvis matte får jag 
läsa på fritiden.” Eleven menar vidare att hon valt ett annat program om hon gjort om valet i 
dag: ” Jag hade velat lära mig mer matte och naturkunskap så hade jag valt i dag hade jag 
valt samhällsvetenskapliga programmet i stället.”    
 
Enligt samtliga estetelever krävs att individen tar eget ansvar för att lära sig så mycket som 
möjligt inom musik, att aktivt delta i undervisningen samt ta kvällskurser, spela i band på 
fritiden och att skriva egen musik nämns som sätt att fördjupa sina kunskaper. Några av 
eleverna säger sig ha valt mer teoretiska program som bättre hade förberett dem för 
akademiska studier, om de hade kunnat göra om sina val/ läsa om gymnasiet, estetelev 6 
resonerar så här:  
 
”Hade jag vetat det jag vet i dag skulle jag valt ekonomiprogrammet. Alltså man märker 
verkligen hur ens personliga val ändras på tre år. Det är svårt att välja när man är så ung, 
eftersom det fanns femtio olika program att välja bland. Gymnasiestudierna påverkar 
individens framtid så mycket.” 
 
Bland eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet anser vissa av dem att det varit för 
mycket studier, samhällselev 2 säger att: ”Jag skulle inte välja samhällslinjen igen för den har 
nästan tagit kol på mig med alla studier.” Han berättar att många vänner och bekanta sagt till 
honom inför gymnasievalet att det skulle bli tufft att läsa samhällslinjen. Men han hade inte 
kunnat föreställa sig att det skulle bli så jobbigt som det visade sig vara förklarar han. 
Samhällselev 4 säger sig ha valt ett yrkesförberedande program om möjligheten hade funnits 
att gå om gymnasiet:  
 
”Jag hade velat ha ett färdigt yrke. Nu är jag helt tom och har ingenting, måste läsa på 
högskola/universitet för att få ett yrke. Hade jag gått yrkesförberedande linje istället så hade 
jag varit klar med att plugga nu.”  
 
Ett yrkesförberedande program hade tagit henne snabbare ut i en trygg anställning menar hon. 
Nu kan hon bara få ströjobb, eftersom hon läst en helt och hållet teoretisk gymnasieutbildning 
krävs att hon läser en akademisk utbildning för att få ett fast arbete säger hon. 
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4.3 Yrkesplaner vid gymnasievalet 

Det var även intressant att höra om eleverna hade ett framtidsyrke i tankarna när det valde ett 
estetiskt program respektive samhällsvetenskapliga programmet. Som vi kommer att se i det 
följande uppger samtliga estetelever att de tänkt sig arbeten som ligger i linje med de estetiska 
programmens inriktningar. Samhällseleverna hade yrken som kräver akademiska utbildningar 
i sikte när de sökte sig till samhällsvetenskapliga programmet. Som en kille på 
samhällsprogrammet berättar har han sedan länge planer på att utbilda sig till arkitekt. 
Samhällselev 2 berättar att hon sedan högstadietiden tänkt sig att läsa till psykolog: ” Sen 
nioendeklass har jag tänkt att jag vill bli psykolog. Men jag är lite skeptisk om jag ska bli det 
eller inte, något inom socionom eller så kommer jag att studera till.” Samtliga elever på 
samhällsprogrammet var inställda på att läsa vidare vid högskola/universitet.  

Flertalet av esteteleverna önskar kunna försörja sig på sitt musicerande i första hand. Estetelev 
3 säger: ”Jag vill helst kunna fortsätta med musik, kunna försörja mig på musiken. Annars 
har jag länge funderat på att bli musiklärare för då kan jag musicera i vardagen, genom mitt 
yrke.” Likaså säger estetelev 1: ”Drömmen är ju att kunna leva på min musik, men det blir 
nog svårt. Jag spelar i band nu, vi repar ganska mycket, men vi har tyvärr inte spelat live än, 
men snart så…” Estetelev 4 säger så här: ”Det är ju musik jag vill arbeta med, men om det 
inte funkar har jag funderat på kanske något med evenemang, för det är också ett socialt 
arbete.” Medan estetelev 5 inte hade ett specifikt yrke i tankarna när han valde musik- 
programmet, men under utbildningens gång har han kommit på att han vill utbilda sig till 
musiklärare.  

Samhällseleverna är eniga om att de inte kan få ett arbete endast baserat på den gymnasie- 
inriktning de gått. Likaså anser eleverna på estetprogrammet att inte heller de är 
anställningsbara på de grunder gymnasieinriktningen har gett dem. Det var endast en elev på 
samhällsprogrammet som inte hade ett specifikt yrke i tankarna när hon sökte sig till 
samhällsprogrammet. Dock understryker hon att hon valde samhällsvetenskapliga 
programmet för att det är en bred utbildning som ger henne möjligheter att vidareutbilda sig. 

4.4 Tankar om arbetsmarknaden 

Det var även intressant att höra samtliga elever berätta om sin syn på arbetsmarknaden samt 
om det haft eller har extrajobb eller haft sommarjobb under gymnasietiden. En pojke på 
musiklinjen berättar att han fått sitt extrajobb genom kontakter som han skaffat sig då han 
varit aktiv i en teaterförening på fritiden. Medan en annan flicka på estetiska programmet är 
säsongsarbetare i en äventyrspark. Likaså berättar en kille på samhällsprogrammet att han 
arbetar på en camping på västkusten på somrarna. 

En av frågeställningar var vilken betydelse eleverna tillskriver gymnasiestudierna i den 
mening hur attraktiv man anser sig vara på arbetsmarknaden efter avslutade gymnasiestudier. 
En kille på samhällsprogrammet, samhällselev 1, säger sig vara säker på att han inte får något 
arbete efter att han läst samhällsvetenskapliga programmet: ” Alltså, efter gymnasiet kommer 
jag aldrig få jobb, samhällslinjen är ju studieförberedande så man kan ju inte arbeta direkt 
efter gymnasiet, inte med den här utbildningen i alla fall” Vidare menar eleven att han tror att 
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arbetsgivare föredrar praktisk kunskap framför teoretisk kunskap: ” Jag vet inte hur 
arbetsgivare tänker men vi har inte lärt oss mycket praktiskt, så om jag vill arbeta direkt efter 
studenten så kommer jag arbeta med något som inte har med min samhällsvetenskapliga 
inriktning att göra.”  Gymnasiestudierna ses som mycket viktiga av flertalet elever. Bland 
annat menar en kille på samhällsprogrammet att individen är mer allmänbildad om denne 
avslutat sina gymnasiestudier. Vidare antar han att arbetsgivare lägger vikt vid om man som 
arbetssökande har gymnasiekompetens, att ha läst på gymnasiet visar på att individen är 
ansvarsfull menar han. Likaså säger densamme att individer som inte har läst en 
gymnasieutbildning troligen är mindre intelligenta. Med begreppet intelligens syftar eleven i 
fråga på allmänbildning och ”att veta saker.” En annan elev förklarar att gymnasiestudier 
endast är av nytta om individen behöver den i sitt framtida yrkesliv. Hos vissa yrkesgrupper 
finns inget behov att läsa på gymnasiet, menar han. Han målar upp ett exempel för att förklara 
närmare: Lantbrukare behöver inte gymnasieutbildning för att sköta jordbruket, de lär sig 
istället genom praktiskt arbete och inte sällan från äldre generationer. Men låt säga en lärare å 
sin sida, behöver en pedagogisk utbildning för att få legitimitet i sitt yrkesutövande förklarar 
han.  

Alla elever tillfrågades om de hade haft några studiekamrater som hoppat av gymnasiet. Alla 
kände till minst en person, som regel flera personer, som valt att avsluta gymnasiestudierna 
innan de hade läst hela utbildningen. Det var intressant att fråga om vad eleverna antog låg 
bakom avhoppen. Samhällselev 3 säger att han har några vänner som avbröt gymnasie- 
studierna och sökte arbete i stället: ” Mina kompisar som inte går på gymnasiet, som hoppade 
av och försökte börja jobba, några har jobb men andra har inte.” Följaktligen frågar jag 
eleven om han känner till orsakerna till att de nämnda vännerna hoppat av gymnasiet, han 
svarar: ”Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det har att göra med din klass i samhället.” 
Jag ber honom utveckla sitt svar om det är möjligt, han beskriver vidare: 

”Det lilla samhället som jag är uppvuxen i  är de flesta bönder eller grovarbetare som inte 
vill studera. I många fall jobbar hela familjerna på sågverket och det är klart att för deras 
barn är det fullkomligt onödigt att studera vidare, eftersom de får jobb direkt efter högstadiet. 
Det får jobb och blir kvar i hålan jag kommer ifrån, i bästa fall flyttar de två gator ifrån sitt 
föräldrahem.” 

Bilden han beskriver ovan stämmer överens med tidigare forskning. Individer från studievana 
hem läser i större utsträckning en akademisk utbildning än vad individer från studieovana hem 
gör.  

4.5 Vidare studier vid högskola/universitet 

Ett flertal av esteteleverna uttrycker att de troligen fått ut mer av gymnasiestudierna om de 
gått ett mer teoretiskt program så som exempelvis samhällsvetenskapliga programmet eller 
naturvetenskapliga programmet. Samtidigt nämner en student att hon anser det vara lättare att 
läsa in teoretiska kurser senare i livet och att hon valde musiklinjen för annars hade hon nog 
ångrat sig. De som läste på samhällsvetenskapliga programmet var nöjda med att efter 
avslutade studier vara behöriga till högskola/universitet. Bland eleverna på de estetiska 
programmen går åsikterna isär vad gäller akademiska studiers relevans för deras framtida 
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yrkesliv. Vissa menar att de tror att man kan lyckas inom musikbranschen utan att ha formell 
utbildning på papper om man har talangen, tillräckligt mycket vilja och användbara kontakter, 
estetelev 4 beskriver: ”Jag tror att inom musiken så kan man klara sig om man har driv, rätt 
kontakter och resurser. Tror man kan klara sig galant i musikbranschen utan akademisk 
utbildning.” 

Medan andra önskar lära sig så mycket så möjligt om musik för att uppnå sina musikaliska 
ambitioner och ser det som en självklarhet att söka sig vidare till högre studier inom musik. 
Estetelev 3 önskar lära sig så mycket mer om musik, han säger: ”För mig personligen så 
skulle högskoleutbildning inom musik betyda väldigt mycket, för jag vill bli en duktig musiker. 
Jag vill bli den sortens musiker som folk refererar till när det vill ha bra exempel.”   

Samhällseleverna har alla tänkt sig att läsa vidare vid högskola/universitet men endast en är 
vid tiden för intervjuerna helt säker på vad han ska läsa för utbildning på universitetet. De 
övriga samhällseleverna uttrycker en lättnad över att de kan söka sig till en mängd 
akademiska utbildningar, det stora utbudet av utbildningar gör att några av dem vill vänta med 
att bestämma vad de vill läsa. Men att ha en akademisk examen ses av majoriteten av 
samhällseleverna som en förutsättning för att få de arbeten man önskar och en ekonomisk 
trygghet för att få ett gott liv. Om man inte läser vid högskola/universitet enligt 
samhällseleverna är risken att fastna i osäkra anställningar eller på ett arbete där man inte 
trivs. Risken att hamna i arbetslöshet lyfts också, samhällselev 3 uttrycker sig på följande sätt: 
”Jag tycker att ha en akademisk utbildning är av stor betydelse. Därför sökte jag 
samhällsvetenskapliga programmet för att komma vidare till lärarutbildningen senare.” 

Samhällselev 1 poängterar att han antar att det är avgörande att ha en akademisk utbildning 
för att få en yrkesidentitet, han resonerar som följer: 

”Jag tycker det är viktigt att läsa en akademisk utbildning och sedan kunna få ett riktigt bra 
jobb, annars är det svårt att få en anställning som varar, tror jag. Man får inget riktigt yrke 
om man inte läser på högskolan, man får bara ströjobb typ jobba på lager eller i kassan på 
en hamburgerkedja” 

Samtidigt som en av hans klasskamrater betonar vikten av att skapa nya kontakter och få nya 
erfarenheter genom studier. Hon menar att det är viktigt att komma vidare i livet och inte hålla 
sig kvar i samma miljö, beskriver samhällselev 2:  

 ”Jag tror inte att det är så viktigt att läsa en akademisk utbildning för att få ett yrke. Men 
däremot tror jag att läsa en akademisk utbildning är bra för att skapa nya kontakter som kan 
leda till jobb. Flyttar man till en annan stad och läser, träffar man nya vänner och då blir 
man inte fast i de gamla hjulspåren”  

Sammanfattning av resultaten 

Till sist har jag försökt sammanfatta de huvudsakliga resultaten som kom fram i empirin. Ett 
av det mest tongivande mönstret i empirin kan sägas vara att de två elevgrupperna hade olika 
mål med sina gymnasiestudier. Samhällseleverna gjorde ett studieinriktat utbildningsval när 
de sökte till gymnasiet då de hade som mål att kvalificera sig till akademiska studier. Medan 
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esteteleverna gjorde ett intresseinriktat utbildningsval då de önskade få mer kunskaper inom 
musik och teater.  Eleverna ombads även beskriva vad de förväntade sig av sina 
gymnasiestudier när de sökte sig till det samhällsvetenskapliga programmet respektive de 
estetiska programmen. Samhällseleverna förväntade sig att få nya kunskaper som förberedde 
dem för akademiska studier och att få nya vänner. Esteteleverna förväntade sig att få ha roligt 
och att varva teoretiska studier med praktiska samt att få nya vänner som delade deras intresse 
för musik och teater. Eleverna tillfrågades även om de ansåg deras förväntningar på sina 
gymnasiestudier uppfyllts. Samhällseleverna ansåg att gymnasieutbildningen hade gett dem 
en bred teoretisk kunskapsbas att stå på samt kvalificerat dem till högre studier. Dock ansåg 
en elev att studiebelastningen varit för tung på samhällsprogrammet. Medan en annan elev 
ångrade att hon valt samhällsprogrammet för att hon måste fortsätta läsa vid 
högskola/universitet för att få ett yrke. Esteteleverna däremot ansåg att gymnasieutbildningen 
gett dem bristfälliga kunskaper i såväl teoretiska som praktiska ämnen. Vissa av esteteleverna 
menade att deras lärare inte motiverat eller pressat dem att uppnå goda studieresultat i varken 
de teoretiska eller de praktiska kurserna. Vidare menar några estetelever att det påverkar 
undervisningen negativt att alla estetelever inte tar gymnasieutbildningen på allvar. Slutligen 
har de två elevgrupperna olika syn på huruvida det är viktigt att skaffa sig en akademisk 
utbildning för att få det arbete man önskar. Samhällseleverna uppger att det är viktigt att läsa 
på högskola/universitet för att få en tydlig yrkesidentitet och en fast anställning och därmed 
inte fastna i ströjobb eller långvarig arbetslöshet. Esteteleverna anser att om man har talang, 
rätt kontakter och är envis kan man lyckas inom musikbranschen utan akademisk utbildning. 
De ser akademisk utbildning som ett andrahandsalternativ om de misslyckas med sina 
förväntade musikkarriärer.  

5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.2 Gymnasievalen och förväntningarna 
Samhällseleverna valde samhällsvetenskapliga programmet för att det är en bred utbildning 
som förbereder eleven för vidare studier, en elev uttryckte att har man läst där kan man bli 
vad man vill. Esteteleverna sökte sig till de estetiskaprogrammen med en förväntan att 
studierna skulle vara roliga och mindre teoretiska än grundskolan.  
Alla elever stod inför en brytpunkt när det valde vilket gymnasieprogram de skulle läsa. 
Övergången från högstadiet till gymnasiet är i första hand en strukturell brytpunkt eftersom 
grundskolan avslutas (Hodkinson & Sparks 1997:40).  
 
Bourdieu & Passeron menar att utbildningssystem har i huvudsak två uppdrag. Det första 
uppdraget är att utbilda och fostra eleverna till att bli goda medborgare som behärskar 
kunskaper att räkna, skriva och läsa. Det andra uppdraget består i att reproducera rådande 
värderingar och normer i samhället, vilket möjliggör att ojämlikheter mellan samhällsgrupper 
bevaras och legitimeras Reproduktionen sker genom socialisationen, kvalifikation och 
sortering (Bourdieu & Passeron, 2008). Det framkommer i empirin att socialisationen ser 
olika ut i de två elevgrupper som fokuserats i denna studie. Samhällseleverna diskuterar sina 
valstrategier, studier och framtidsplaner utifrån sig själva. Dock lyfter några av dem att det 
varit betydelsefullt att studiekamraterna har liknande intressen som dem själva. Esteteleverna 
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resonerar mer kring samanhållning och vikten av att samarbeta när det kommer till att spela 
musik eller teater. I enighet med Puaca & Daouds resultat blir det tydligt att studiekontexten 
har en signifikant påverkan på elevernas ambitioner och självbilder (Puaca & Daoud 2011). 
Inte minst när flertalet av esteteleverna i min studie uttrycker att lärarna ställer låga krav på 
dem bara för att de går på estetiska program. Vissa elever anser även att det är ett problem att 
flertalet av deras studiekamrater inte tar gymnasiestudierna på allvar, eftersom den bristande 
motivationen sänker nivån på undervisningen för de som vill lära sig mer. Esteteleverna tycks 
lägga ansvaret för sina bristfälliga kunskaper på lärarna och omotiverade studiekamrater. 
Samhällseleverna anser att det är deras eget ansvar att ha goda studieresultat för att bli 
konkurrenskraftiga på utbildnings-och arbetsmarknaden. Vilket framkommer tydligt i 
intervjuerna där samtliga samhällselever beskriver att de valde det samhällsvetenskapliga 
programmet för att kvalificera sig till akademiska studier. Flertalet av samhällseleverna menar 
även att personer som avstår från att läsa på högskola/universitet inte erhåller riktiga yrken 
och trygga anställningar. 
 
Var och en av eleverna har sin egen handlingshorisont (Hodkinson & Sparks 1997:35) utifrån 
vilken de har valt gymnasieprogram, dock kan likheter mellan eleverna i allmänhet och inom 
de båda elevgrupperna i synnerhet identifieras i empirin. Som exempel på en allmän likhet 
kan nämnas att samtliga elever som intervjuats valt att läsa på gymnasiet.  Esteteleverna valde 
alla de estetiska programmen för att de var skoltrötta, det var ett gemensamt mönster inom 
den elevgruppen. Habitus är Pierre Bourdieus begrepp med vilket han åsyftar de 
livserfarenheter som format individens identitet och rättfärdigat individens val (Bourdieu 
1992:33). Elevernas habitus påverkar hur det uppfattar och värderar sin gymnasieutbildning 
likaså huruvida det anser akademisk utbildning vara relevant för sin egen utveckling och sin 
anställningsbarhet. I första dimensionen i Hodkinson & Sparks Careership teori baseras 
karriärbeslut på individens habitus (Hodkinson & Sparks 1997:35). Eleverna valstrategier 
grundar sig i deras familjebakgrunder, värderingar och intressen. Flertalet av esteteleverna 
uppger att deras föräldrar har fritidsintressen och yrken som ligger i linje med de estetiska 
programmens inriktningar. Mera specifikt arbetar några av elevernas föräldrar med yrke som 
inkluderar konstnärlighet och kreativitet så som skådespelare och musiklärare.  Flera av 
esteteleverna har med andra ord med sig ett kulturellt kapital (Bourdieu 1986:52) som 
legitimerar konstnärliga intressen (Azarian 2007:261-262). Så gott som alla elever på det 
estetiska programmet ägnade stora delar av sin fritid åt musicerande med vänner som delar 
deras glädje till musiken. Det vill säga estetelevernas nätverk (Bourdieu 1986:51) består till 
stor del av musiker (Azarian 2007:257). Flera av esteteleverna uttrycker att de hade en 
förväntan om att gymnasiestudierna skulle vara mindre teoretiska. En kille menar dessutom 
att han nog inte gått kvar på gymnasiet om det inte hade varit för musiklektionerna, eftersom 
han alltid har haft svårt med de teoretiska ämnena i grundskolan. Hans tidigare erfarenheter av 
skolan är att den teoretiska undervisningen inte passar honom (Daoud & Puaca 2011:100-
101). Bourdieus begrepp själveliminering (Bourdieu 2008:126-127) visar sig i empirin hos 
eleverna ovan som uppger att de valt ett estetiskt program för att de under grundskolan haft 
svårt med de teoretiska skolämnena. Esteteleverna avstod från att söka sig till ett teoretiskt 
gymnasieprogram för att de ansåg att deras förkunskaper inte var tillräckliga. Möjligen var 
deras betyg för låga för att komma in, men detta sades aldrig uttryckligen så de är ett eget 
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antagande. Om så var fallet att deras betyg var för låga, var elevernas gymnasieval även styrt 
av teknisk sållning (Bourdieu 1970: 201-202). Det sistnämnda innebar att eleverna inte erhöll 
den betygsnivå som krävdes för att bli antagna till det samhällsvetenskapliga programmet. 

Esteteleverna uppfattar och beskriver de estetiska programmen som studieförberedande. Som 
nämnts i inledningen blir de estetiska programmen endast högskoleförberedande om eleven på 
eget initiativ väljer till behörighetsgivande kurser, vilket oftast inte är fallet (SOU 2008:27). 
De estetiska programmen är strukturerade så att fokus läggs på karaktärsämnen (Gy 2011). 
Det vill säga att även om utbildningarna på pappret är studieförberedande är det många elever 
som saknar motivation att läsa teoretiska kurser.  

Lund menar att elever som går ett gymnasieprogram med ett karaktärsämne så som 
exempelvis bild eller ishockey ofta väljer till kärnämneskurser för att kvalificera sig till 
akademiska studier (Lund 2006:180). Eleverna som jag intervjuade på estetiska programmet 
hade i låg utsträckning valt till behörighetsgivande kurser. Vissa av dem uttrycker att de 
ångrar att de inte valt högskoleförberedande kurser, eftersom de nu inte kommer in på den 
högskoleutbildning de önskar. Ett flertal av elever, på både samhällsprogrammet och de 
estetiska programmen, menar att det är för många gymnasieprogram och valbara kurser att 
välja på. Några av estetelever uttrycker en besvikelse att de inte gjort mer strategiska studieval 
inför framtiden. Flera menar vidare att de i efterhand önskar att de hade lagt mera tid på sina 
studier.  De menar dessutom att vid sexton års ålder är det för tidigt att göra ett sådant 
avgörande val som gymnasievalet är.  

Gymnasiestudierna ses av samhällseleverna som ett steg på vägen till akademiska studier. 
Medan flertalet av esteteleverna valde gymnasieprogram utifrån att de hade låg 
studiemotivation, de ville läsa något som krävde mindre självstudier samt att de ville fördjupa 
sig i ett intresse. Det framkommer i samtal med vissa av eleverna på estetiska programmen att 
eleverna upplever att lärarna ställer för låga krav på studieresultat och musikaliska 
prestationer. De två elevgruppernas skolhabitus ser olika ut. Samhällseleverna menar att 
studierna varit intressanta men bitvis enormt krävande då studiebelastningen varit omfattande 
så väl i skolan som på fritiden. Puaca & Daoud har i sin forskning studerat om och i så fall i 
vilken utsträckning elever på samhällsvetenskapliga programmet samt elever på 
fordonstekniska programmet identifierar skolan som en möjlighet inför framtiden. Deras 
resultat visar att eleverna på samhällsprogrammet såg gymnasiestudierna som viktiga för 
deras egen utveckling och en språngbräda till högre studier medan fordonseleverna såg 
gymnasieutbildningen som en nödvändighet för att få ett arbete (Puaca & Daoud, 2011).  

Samtliga elever oavsett gymnasieinriktning anser sig inte vara anställningsbara med endast 
gymnasiekompetens. Samhällseleverna har alla tänkt sig att läsa vidare på 
universitet/högskola. Studien som gjorts i Finland visade att ungdomar som väljer en 
akademiskt-orienterad utbildning gör det för att deras föräldrar inte sällan läst liknande 
gymnasieutbildningar. Enligt eleverna jag intervjuade var det endast en av samhällselevernas 
föräldrar som läst akademiska utbildningar (Brunila et.al, 2011:314). De övriga 
samhällseleverna valde inte en gymnasieinriktning som påminde om deras föräldrars 
gymnasieutbildning eftersom flertalet av föräldrarna inte läst gymnasiet överhuvudtaget.  
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Några av samhällseleverna menar att de ska läsa en akademisk utbildning för att lättare kunna 
få en fast anställning och ekonomisk trygghet.  Eleverna på samhällsvetenskapliga 
programmet valde inte liknande studievägar som sina föräldrar. Som tidigare nämndes var det 
endast en av eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet vars föräldrar innehar en 
akademisk examen. Dock har alla deras föräldrar läst på gymnasiet.  

Medan esteteleverna styrdes av sina intressen när det valde gymnasieprogram (Lund 
2006:148-150). De ser på gymnasietiden som en tid att lära sig nya kunskaper men även en tid 
att passa på att ha roligt.   

5.1.3 Resultatet av förväntningarna 
Esteteleverna problematiserar att estetprogrammen som mindre seriösa och krävande 
studiemässigt.  Estetelev 4 insåg att musiklinjen inte gett henne någonting, hon hade velat lära 
sig mer om musik. Samhällselev 4 hade ingen klar tanke från början och ville därför läsa 
samhällsprogrammet för att ha behörighet till högskola. Att elever som är osäkra över vad de 
ska välja för gymnasieprogram söker sig till teoretiska program framför praktiska det kom 
även fram i Brunila med fleras studier (Brunila et.al, 2011:317). Samhällseleverna kan välja 
att skjuta upp beslutet om yrkesval men ändå få behörighet till akademiska studier. Medan 
esteteleverna inte sällan saknar behörighet till högre utbildning efter avslutade 
gymnasiestudier. Det finns två typer av strategier hos de elever som väljer estetiskt program 
som återfinns i empirin. Den första strategin är att eleven i fråga har ett genuint intresse för 
musik, teater eller bild och önskar utveckla sina färdigheter och kunskaper inom det specifika 
ämnet samt skapa ett kontaktnät för att öka sin anställningsbarhet i framtiden. Den andra 
strategin är att välja ett estetiskt program för att ta del av både teoretiska och praktiska kurser 
och på så vis undvika hög studiebelastning. Då de praktiska kurserna inte medför självstudier 
i lika stor utsträckning.  Estetelevernas studiemotivation påminner om fordonselevernas 
studiemotivation som den beskrivs i Daoud & Puacas studie (Daoud & Puaca 2011). Oviljan 
att läsa teoretiska kurser baserats framför allt på att elevernas tidigare erfarenheter av skolan, 
deras skolhabitus säger dem att (teoretiska) skolkunskaper har lågt nyttovärde för dem själva, 
medan estetiska kunskaper har ett högt nyttovärde (Gustavsson 2002). Gustavsson menar att 
samhället värdesätter teoretiska kunskaper högre än estetiska, vilket han anser är ett 
demokratiskt problem (Gustavsson 2000:24).  

 5.1.4 Vidare studier vid högskola/universitet 
Har man en specifik yrkesplan från början får man ut något av samhällslinjen, då är den breda 
inriktningen ett steg på vägen. Finns ingen ambition känns det bortkastat. En flicka på 
samhällsvetenskapliga programmet säger sig ångra att hon läser ett teoretiskt program, nu 
önskar hon i stället att hon läst på ett yrkesförberedande program så att hon haft ett färdigt 
yrke i samband med gymnasiestudiernas slut.  Några väljer ett ”lättare” program, med få 
teoretiska kurser och mer praktiska kurser så som teaterlinjen, musiklinjen med flera, för att 
sedan välja till kurser som ger behörighet till högskola universitet. Förväntningen att det ska 
vara roligt att läsa på gymnasiet och mindre studier återfinns främst hos esteteleverna. Tre av 
fyra estetelever tänker sig att de kommer arbeta med människor, kulturellt eller socialt. Då de 
anser att de lärt sig mycket om bemötande och samarbete genom musicerandet och 
teaterutövandet. Vidare studier vid högskola/ universitet inom musik ansågs viktigt för endast 
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en av de tillfrågade eleverna på estetprogrammet, då han önskade utökade kunskaper inom 
ämnet. Två av esteteleverna menar att de är främst talang och egen drivkraft som krävs för att 
lyckas inom kulturen. Enligt Bourdieus teori om habitus styrs individers val av tidigare 
livserfarenheter, värderingar och individens familjebakgrund med mera (Bourdieu 1997:133).  
När esteteleverna sökte till estetiska programmen ansåg de sig ha de förkunskaper som 
krävdes. Som ovan nämnds har flera av eleverna föräldrar som i unga år ägnade sig åt musik, 
bild och teater, några jobbar även i dagsläget med estetiska/ kreativa yrken. Elevernas 
föräldrar har i vuxen ålder läst in gymnasiebehörighet och tagit antingen en yrkesexamen eller 
en akademisk examen. Eleverna uttrycker alla att de har för avsikt att läsa vidare endast om de 
inte lyckas inom sitt estetiska intresseområde. Vilket stämmer väl överens med deras 
föräldrars valstrategier, det vill säga att först satsa på sitt intresse och senare utbilda sig för att 
få en ekonomisk trygghet och ett ökat ekonomisk kapital (Azarian, 2001:254-255). Eftersom 
tillgången på ekonomiska kapital är det som främst avgör en individs levnadsstandard, också 
förekomsten av nätverk och kulturellt kapital är ett mått på framgång (Bourdieu 1986:54). Då 
det inte sagts uttryckligen går det endast att spekulera kring att elevernas föräldrar troligen 
utbildade sig för att höja sitt ekonomiska kapital när det stod inför att bilda familj.  Eleverna 
vid de estetiska programmen reproducerar sina föräldrars utbildning-och karriärval (Bourdieu 
2004:19). Det är endast en av samhällseleverna som har föräldrar som innehar akademiska 
examina. 

De flesta av eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet anser det viktigt att studera 
vid högskola/universitet för att få en ekonomisk trygghet. Detta trots att deras föräldrar inte 
läst akademiska utbildningar. Den främsta orsaken som anges som motiv till att läsa högre 
studier är som tidigare nämnts ekonomisk trygghet men även självförverkligande och en vilja 
att lära sig mer tas upp. Det är rimligt att anta att föräldrarnas val att inte läsa akademiska 
utbildningar påverkat eleverna så till vida att de känner press på sig att utbilda sig så mycket 
så möjligt för att få bättre förutsättningar än sina föräldrar.   

Studier vid högskola/universitet kan medföra att individen bosätter sig i en annan stad, vilket i 
sin tur kan genera nya kontakter och nätverk som är användbara på arbetsmarknaden. 
Förekomsten av socialt kapital är som tidigare sagts ett mått på framgång, det handlar om att 
ha rätt kontakter samt att veta när de är användbara, med andra ord att investeringspotentialen 
är god (Azarian, 2007:259).  

5.2 Metoddiskussion 

Möjliga fördelar jag kan se med att intervjua personer som gått färdigt gymnasiet och lagt 
gymnasietiden bakom sig hade kunnat vara att de har erfarenhet av arbetsmarknaden och/eller 
vidare studier vid högskola/universitet. Samt att de antagligen hunnit reflektera mycket över 
konsekvenserna, bra som dåliga, med de gymnasieprogram de läste. Emellertid antog jag att 
de personer som redan avslutat gymnasiet befinner sig i ett annat skede i livet där 
gymnasietiden ligger mer perifert.  

Om förstaårs -eller andraårselever hade intervjuats hade jag fått en ”färskare” bild av hur de 
resonerade vid sitt gymnasieval, då deras val ligger närmare i tid än hos de ovanstående. Dock 
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ansåg jag att de troligen inte hunnit börja reflektera så mycket över tiden efter 
gymnasiestudierna då de befinner sig i början av eller mitt i sin gymnasieutbildning.  

I arbetet med denna studie har jag lärt mig att det är viktigt att förvissa sig om att få utförliga 
svar (Kvale & Brinkeman 2009:150) av respondenterna och inte som intervjuare nöja sig med 
svar i stil med: ”jag vet inte” eller ”det har jag ju redan svarat på.” Då uteblivna svar är 
förödande för analysarbetet. När jag upptäckte problemet med ofullständiga svar fick jag 
kontakta samtliga respondenter igen för att be om utförligare svar och ställa ett par 
följdfrågor.  

Hade jag istället valt att göra kvantitativ studie med enkäter hade det varit möjligt att få 
mätbara svar och nå ut till fler elever. Nackdelen som jag ser med enkäter är att det är svårt att 
få en nyanserad bild då bakomliggande orsaker/ känslor/tankar inte framkommer (Thuren 
2007:22). En tematiskintervju innebär att respondenten får tala fritt kring förbestämt tema. 
Fördelarna är att respondenten kan leda in samtalet på områden som intervjuaren inte tänkt på, 
följaktligen kan nya intressanta perspektiv utrönas. Då metoden är ostrukturerad kan den 
medföra att samtalet landar i något som intervjuaren sedan inte har användning för. En 
tematiskintervju kräver mindre förarbete av intervjuaren men genererar istället ett omfattande 
efterarbete, när det är dags att sålla bland empirin (May 2001: 150-151). 

6. FORTSATT FORSKNING 
Efter eleverna avslutat sina studier hade det varit intressant att få veta om och i så fall i vilken 
utsträckning eleverna skulle vara av samma uppfattning som när denna studie genomfördes. 
Det hade även varit intressant att göra intervjuer på ett teoretiskt kontra ett yrkesförberedande 
program, även om detta har gjorts av andra forskare tidigare.   
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Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE GYMNASISTER VID DET ESTETISKA PROGRAMMET 

Jag vill understryka att du som deltar i intervjun är helt anonym och din identitet kommer inte att 
röjas. Du kan när som helst välja att avstå att svara på någon fråga eller avbryta intervjuen. Det är 
dina egna tankar som räknas det finns inga rätta eller felaktiga svar. Syftet med den här intervjuen är 
att jag önskar veta vad som fick dig att välja musiklinjen- hur du ser på vidare studier och dina 
möjligheter att få ett arbete. Efter avslutad intervju kommer du att få ta del av en sammanfattad 
version av dina svar. Detta för att du ska ha en chans att säga i från om du känner dig missförstått eller 
felciterad. 

 

Tema 1 Gymnasiestudierna  

1.Hur kom det sig att du valde ett estetiskt program när du valde till gymnasiet? 

 
2.Vad ville du få ut av gymnasietiden när du valde ett estetiskt program? 

 
3.Hade du ett framtida yrke i tankarna när du valde ett estetiskt program? 

 
4. Skulle du välja samma gymnasieprogram om du skulle göra om valet i dag? 

5. Har du tankar om vad du ska göra framöver, efter gymnasiestudierna? 

Tema 2 Arbetsmarknad 

6. Hur ser du på möjligheten att få ett arbete utifrån din gymnasieinriktning? 

7. Anser du att åldern för betydelse för möjligheten att få arbete?  På vilket sätt? 
Beskriv. 

8. Anser du att ha en gymnasieutbildning och höga betyg har betydelse för möjligheten 
att få arbete? 

9.  Tror du att höga gymnasiebetyg har betydelse för möjligheten att få arbete? 

Tema 3 Vidare studier 

10. Hur viktigt anser du att det är att du kan få ett arbete direkt efter studenten?  

11. Anser du att vidare utbildning vid högskola/ universitet är viktigt för ditt framtida 
yrkesliv?  

12. Känner du att du har tillräckligt med information om Högskolor/Universitetens 
utbud? Med utbud menar jag vilka program, kurser som erbjuds 
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Bilaga 2 
INTERVJUGUIDE GYMNASISTER VID SAMHÄLLSPROGRAMMET 

Jag vill understryka att du som deltar i intervjun är helt anonym och din identitet kommer inte att 
röjas. Du kan när som helst välja att avstå att svara på någon fråga eller avbryta intervjuen. Det är 
dina egna tankar som räknas det finns inga rätta eller felaktiga svar. Syftet med den här intervjuen är 
att jag önskar veta vad som fick dig att välja den samhällvetenskapliga linjen- hur du ser på vidare 
studier och dina möjligheter att få ett arbete. Efter avslutad intervju kommer du att få ta del av en 
sammanfattad version av dina svar. Detta för att du ska ha en chans att säga i från om du känner dig 
missförstått eller felciterad. 

Tema 1 Gymnasiestudierna 

1. Hur kom det sig att du valde samhällsprogramet med inriktning samhällsvetenskaplig 
inriktning när du valde till gymnasiet? Var det utifrån eget intresse?  Vänners påverkan? 
Föräldrars påverkan? Lärares påverka 

2. Vad ville du få ut av gymnasietiden när du valde ett samhällsprogram? 

3. Hade du ett framtida yrke i tankarna när du valde samhällsprogrammet? 

4. Skulle du välja samma gymnasieprogram om du skulle göra om valet i dag? 

Varför skulle du göra ett annat val än du gjorde då? Vilket program hade du velat gå i 
stället? 

5. Har du tankar om vad du ska göra framöver, efter gymnasiestudierna? 

Tema 2 Arbetsmarknad 

6. Hur ser du på möjligheten att få ett arbete utifrån din gymnasieinriktning? 

7. Anser du att åldern för betydelse för möjligheten att få arbete?  Varför?/Varför inte?  
Beskriv. 

8. Anser du att ha en gymnasieutbildning har betydelse för möjligheten att få arbete? 

9.  Tror du att höga gymnasiebetyg har betydelse för möjligheten att få arbete? 

Tema 3 Vidare studier 

10. Hur viktigt anser du att det är att du kan få ett arbete direkt efter studenten?  

11. Anser du att vidare utbildning vid högskola/ universitet är viktigt för ditt framtida 
yrkesliv? Varför, varför inte? Har du något drömyrke? 

12. Känner du att du har tillräckligt med information om Högskolor/Universitetens 
utbud? Med utbud menar jag vilka program, kurser som erbjuds 
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