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Abstract 
 
The main aim for this research is to come to an understanding for why young people choose 
to apply for the machine program when the time comes for the students to make their choice 
of upper secondary school program. The second aim for this research is to try and come to an 
understanding on how to make the machine program more interesting for future students to 
apply to.   
 
The method of this research is quality method with the usage of interviews. With a total of six 
students in the first grade going on a school in the middle part of the country I tried to get 
answers to my questions. There are many things that affect students when they are facing 
what gymnasium program to choose and a very common answer by students in this study is 
that friends and work after school are some of the reasons for why students choose, for 
example, the machine program. The study also shows that parents has less influence of the 
students choice of gymnasium program and in fact, all students in this study made the choice 
to pick the machine program as their gymnasium program, but not always the machine 
program as their first choice. 
 
With the comparison of similar studies with my study the results are often in line with what 
other scientist have come up with. Work after school and friends or family are often decisive 
when students are choosing a gymnasium program.  
 
Keywords: Machine program, student, apply for gymnasium program, affects of applying. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sammanfattning 
 
Huvudsyftet för detta arbete är att försöka skapa en förståelse för varför elever väljer att söka 
sig till maskinprogrammet, ett nationellt gymnasieprogram som vanligtvis går under namnet 
industriprogrammet. Det andra syftet med denna uppsats är att försöka utröna hur man kan 
göra maskinprogrammet mer intressant för framtida elever att söka.  
 
Studien är en kvalitativ studie som med hjälp av intervjuer tar fram data för att besvara 
frågeställningarna. Totalt så ingår sex stycken elever som alla går i årskurs 1 på en 
mellansvensk gymnasieskola. Det är många saker som spelar in när elever väljer 
gymnasieskola. I denna studie så framkommer orsaker som arbete efter avslutad 
gymnasieutbildning, kompisar och att eleverna upplever sig mer som praktiska. Vidare så 
visar resultatet på att föräldrar har mindre påverkan på eleverna än vad man kan tro. Varje 
respondent betonade väl att det var de själva som valde gymnasieinriktning och inte deras 
föräldrar. 
 
Vid jämförelse med liknande studier så ligger mitt resultat i linje med vad tidigare forskare 
kommit fram till. Arbete efter skolan och kompisars inflytande är dominerande orsaker även i 
andra arbeten när det gäller elevers påverkan inför sitt val av gymnasieskola och 
gymnasieprogram. 
 
Nyckelord: Maskinprogrammet, elever, ansökan till gymnasieprogram, orsaker till val at 
gymnasieskola.  



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning. ............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund. ......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte. ................................................................................................................................. 2 

1.3 Problemformulering.......................................................................................................... 2 

1.4 Centrala begrepp. .............................................................................................................. 2 

1.4.1 Val. ................................................................................................................................ 2 

1.4.2 Maskinprogrammet. ....................................................................................................... 2 

2. Litteraturgenomgång. .......................................................................................................... 4 

2.1. Industrin – nej tack, varför väljer så få elever industriprogrammet? ............................... 4 

2.2. Varför väljer ungdomar att söka till byggprogrammet? .................................................. 4 

2.3 Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola? ................................................. 6 

2.4 Nu måste jag välja! – hur ungdomar i år nio upplever och hanterar sin beslutsprocess 
inför gymnasiet. ...................................................................................................................... 7 

2.5 Litteratursammanfattning. ................................................................................................ 8 

3. Metod. .................................................................................................................................... 9 

3.1 Etik.................................................................................................................................. 10 

3.2 Val av intervjupersoner. ................................................................................................. 11 

3.3 Tillvägagångssätt vid urvalet. ......................................................................................... 11 

3.4 Genomförandet av intervjuerna. ..................................................................................... 12 

3.5 Avgränsningar. ............................................................................................................... 12 

4. Den aktuella skolan. ........................................................................................................... 13 

4.1 Är detta ett bra sätt att lägga upp det på? ....................................................................... 13 

5. Reliabilitet ........................................................................................................................... 14 

5.1 Validitet. ............................................................................................................................ 14 

6. Resultat. ............................................................................................................................... 15 

6.1. Varför sökte du till maskinprogrammet? ....................................................................... 15 

6.2 När gjorde du valet att söka maskin? .............................................................................. 16 

6.3 Var maskin ditt första val? .............................................................................................. 16 

6.4 Praktiskt lagd. ................................................................................................................. 17 

6.5 Påverkningsfaktorer. ....................................................................................................... 18 

6.6 Vikten av bra information. .............................................................................................. 18 

6.7 Hur hade man kunnat göra maskinprogrammets introducerande del mer intressant? .... 19 

6.8 Resultatsammanfattning. ................................................................................................ 21 

7. Analys .................................................................................................................................. 22 

7.1 Varför väljer elever maskinprogrammet? ....................................................................... 22 

7.2 Praktiskt lagd. ................................................................................................................. 23 

7.3 Påverkningsfaktorer. ....................................................................................................... 23 

7.4 Hur kan man göra maskinprogrammet mer attraktivt för elever att söka? ..................... 24 

7.4.1 Vikten av bra information............................................................................................ 24 

7.4.2 Vad kan förbättras? ...................................................................................................... 25 

7.5 Analyssammanfattning. .................................................................................................. 25 

8. Slutsatser. ............................................................................................................................ 27 

9. Diskussion ............................................................................................................................ 28 

10. Kritisk granskning av arbetet. ........................................................................................ 29 

Källförteckning. ...................................................................................................................... 30 

Litteratur: .............................................................................................................................. 30 

Källor: ................................................................................................................................... 30 



 
 

Bilaga 1. ..................................................................................................................................... 1 

Bilaga 2. ..................................................................................................................................... 1 

Bilaga 3. ..................................................................................................................................... 1 

 

 
 
  
 



 

1 
 

1. Inledning. 
 
Som blivande yrkeslärare inom industriyrket har jag länge funderat på vad det är som gör att 
ungdomar vid 15-16 års ålder tar beslutet att läsa en gymnasial utbildning vars inriktning är 
mot verkstadsindustrin. När jag själv för cirka 10 år sen tog beslutet att hoppa av 
fordonsprogrammet för att istället läsa industriprogrammet var en avgörande orsak att vi i 
princip blev lovade arbete efter avslutad utbildning, en taktik som skolan och lärarna på 
maskinprogrammet än idag använder sig av. 
 
Idag när jag i klassrummet, eller på verkstadsgolvet, frågar elever om varför de valt att just 
läsa industriinriktningen (verkstadsteknik som det egentligen heter) så kan svaren te sig 
väldigt olika. En rad faktorer verkar påverka eleverna i deras val, t.ex. att man blir lovad 
sommarjobb, att det är en god arbetsmarknad, att det är kul osv. Detta är vad detta 
examensarbete kommer handla om, orsaker till varför ungdomar väljer att läsa 
verkstadsteknisk gymnasial utbildning. 
 

1.1 Bakgrund. 
 
Att i årskurs 9 ta ett, troligen för många, relativt livsavgörande beslut är inte en alldeles enkel 
process. En rad saker måste för den då 15-16 åriga pojken/flickan vägas in för att beslutet 
efter den gymnasiala utbildningen ska kännas hyfsat ”rätt”. Enligt statistik från skolverket så 
är det mellan 10 – 14 % av eleverna i årskurs ett som under det första läsåret på gymnasiet 
hoppar av för att välja en annan inriktning till nästkommande läsår.1  
 
Att välja just industriyrket tror jag för många inte är en självklar sak, statusen på vad som förr 
kallades arbetarklassen är idag inte direkt hög. På senare år har det snarare varit så att man ska 
ha en högskoleutbildning eller universitetsutbildning för att ingå i den ”finare” medelklassen. 
En följd av detta är dock att vi idag ser ett uppsving i antalet arbetslösa akademiker2 och att 
arbetskraft inom t.ex. industriyrken är en bristvara.3  
 
Tittar man i historieböcker som elever läser så beskrivs industrin som en skitig arbetsplats 
med dålig miljö och en massa tunga lyft.4  Idag så överensstämmer inte den bilden med hur 
det ser ut i verkigheten utan industrier idag har ofta en väl fungerande arbetsmiljö med bra 
lokaler, bra ventilation, bra hjälpredskap vid tunga lyft och framförallt, styrda maskiner vilka 
man hanterar med hjälp av en dator. Det skulle kunna tänkas vara intressant att göra en 
undersökning som baseras på människors förutfattade mening om livet som verkstadsarbetare 
främst för att påvisa att så inte är fallet på dagens moderna industrier, det får dock bli en 
annan gång. Vad detta arbete istället kommer handla om är att undersöka varför elever på en 
mellansvensk gymnasieskola väljer att söka maskinprogrammet.  
 
Varför jag anser att det är så viktigt har att göra med att en reproduktion av duktiga personer 
inom industrin är viktigt om Sverige fortsatt ska stå pall för den globala konkurrensen inom 

                                                 
1 www.skolverket.se – se statistik Läsår 2007/2008 om Avbrott /studieuppehåll, Läst 2008-12-02 
2 www.newsdesk.se, Oförändrat hög arbetslöshet bland akademiker, läst. 2008-12-19 
3 www.ams.se, Stark jobbtillväxt på hela arbetsmarknaden och ökande rekryteringsproblem inom många 

yrkesområden. Läst: 2008-12-19 
4 Almgren, Hans, Bergström, Börje & Löwgren, Arne, 2007, Alla tiders historia A, tredje upplagan, Sid. 204ff 
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industrisektorn. Anledningen till att jag finner det intressant att undersöka varför elever väljer 
maskinprogrammet har nog mer med ett psykologiskt intresse att göra, vilka 
påverkningsfaktorer gör att vi faktiskt väljer att göra olika saker. 

1.2 Syfte. 
 
Syftet i detta arbete är att öka förståelsen för varför elever väljer att söka sig till 
maskinprogrammet. Syftet i arbetet är även att försöka få fram vad som kan förbättras på 
maskinprogrammet, tiden innan elever söker sig dit. Genom att söka svar på dessa frågor så 
ämnar jag använda mig av mina nyfunna kunskaper på ett sådant sätt att jag i framtiden kan 
göra maskinprogrammet än mer intressant för nya elever och än mer attraktivt för elever att 
söka. 

1.3 Problemformulering. 
 
För att försöka få svar på mina funderingar så ämnar jag använda mig av följande 
frågeställningar till detta arbete: 

• Vad säger eleverna om deras val att söka maskinprogrammet? Vilka är faktorerna som 
påverkat deras val? 

• Vad anser eleverna om maskinprogrammet? Fungerar programmet såsom det är 
utformat nu eller behöver man göra förändringar för att göra programmet mer 
attraktivt för framtida elever att söka? 

1.4 Centrala begrepp. 
 
Det finns två centrala begrepp i detta arbete som kräver en närmare förklaring och det är 
begreppen val/valet och maskinprogrammet.  

1.4.1 Val. 
Begreppen val, valet, att välja är synonymer till varandra, men vad betyder de? Begreppet/en 
är inte helt enkla att förklara och entydig förklaring av begreppet har jag inte funnit. Jag 
kommer därför endast att återge på vilket sätt jag tänker på val/valet i detta arbete. I sin 
vardag så gör varje individ en rad olika val, till exempel om man ska ha ost och gurka eller 
bara ost på frukostmackan. I detta arbete så handlar valet det val man ställs inför när man ska 
välja ett gymnasieprogram, ett inte alldeles lätt beslut.  För mig och så som jag tänker 
använda mig av begreppet val i detta arbete så handlar val/valet om en ganska jobbig process 
som pågår i kroppen där man som individ bollar för- och nackdelar med olika alternativ mot 
varandra. Att ta en avgörande beslut när man gör sitt val föregås alltid av en tankeprocess där 
man är ensam i sina tankegångar eller blir påverkad av exempelvis sin närhet. Det är en ökad 
förståelse för denna process som jag önskar få genom min undersökning när jag väljer att 
undersöka elevers val, i detta fall val av gymnasieprogram och närmare bestämt 
maskinprogrammet. 

1.4.2 Maskinprogrammet. 
 

Normalt på yrkesförberedande gymnasieskolor så går maskinprogrammet under namnet 
industriprogrammet vilket i princip innebär samma sak. Varför man valt att kalla det för 
maskinprogrammet istället för industriprogrammet, som det hette när jag själv gick på skolan, 
har jag inte fått någon bra förklaring på. När skolan för undersökningen valde att införa en 
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massa olika profiler på skolan vilka eleverna på skolan kan välja så landade det på 
maskinprogrammet istället för industriprogrammet.5 En tolkning jag gör är att den troliga 
orsaken är att maskinprogrammet låter bättre än industriprogrammet. För att visa på ett 
exempel så valde man att döpa om fordonsprogrammet till autoteknik, troligen också för att 
det låter bättre. Men med andra ord så innebär användandet av begreppet maskinprogrammet 
att jag egentligen menar industriprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Se kap.4 om den aktuella skolan. 
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2. Litteraturgenomgång. 
 
Under detta avsnitt så presenteras en rad studier som kan tänkas likna min. Valet att ta med 
dessa studier har att göra med att de på olika sätt liknar denna och det är intressant att se om 
elever i dessa studier svarat på liknande sätt som i min. Vidare så är det intressant att se hur 
andra lärarstudenter gått tillväga när de genomfört denna typ av studie, framförallt för 
framtida studier.  
 

2.1. Industrin – nej tack, varför väljer så få elever industriprogrammet? 
 
Det finns en rad studier och uppsatser skrivna i nära angränsning till min studie, uppsatser jag 
tagit avstamp ifrån i främst genomförande av min studie. En av dessa studier, som även kan 
ses som raka motsatsen till min, är Esad Mehmedovic studie kallad Industrin – nej tack, 
varför väljer så få elever industriprogrammet skriven för Malmö högskola. I studien så 
undersöker Esad Mehmedovic varför så få elever väljer att söka sig till just 
industriprogrammet efter högstadiet. Syftet med Esads Mehmedovics studie är att undersöka 
vilka orsakerna är till att elever väljer bort industriprogrammet och likt min så har studien 
även syftet av att försöka hitta nya vägar att göra industriprogrammet mer attraktivt att söka.6 
 
Som metod i studien så har Esad Mehmedovic valt att använda sig av enkätundersökning. 
Totalt omfattar undersökningen 88 elever utspritt på tre högstadieskolor i närområden för den 
aktuella skolan vilken Esad Mehmedovic riktat sin undersökning (Gislaveds gymnasium).7 
 
Resultatet av Esad Mehmedovic´s studie visar att elever i undersökningen inte vill arbeta 
inom industrin. Varför det ter sig på det sättet framgår dock ej. Ungefär 70 % av de tillfrågade 
eleverna svarade att de inte vill arbeta inom industrin. Ungefär 50 % av de tillfrågade eleverna 
svarade att de istället vill ha högskolekompetens. Ytterligare en faktor som fanns med här var 
hur pass mycket skolans rykte spelade in på valet av gymnasieskola. Cirka 18 % svarade att 
de sökt skola baserat på skolans ”status”. Precis som Esad Mehmedovic så kan man ställa sig 
frågan om eleverna i undersökningen ens fått information om att man faktiskt får 
högskolekompetens även på industriprogrammet, det visar sig senare i undersökningen att så 
är fallet. Vidare så visar undersökningen på att, förutom högskolekompetensen, så är en viktig 
faktor för elever vid val till gymnasiet att man faktiskt får ett jobb efter gymnasietiden. Esad 
Mehmedovic bad de deltagande eleverna som kunde tänka sig att söka industriprogrammet, 
12st, att rangordna olika faktorer som skulle kunna tänkas påverka dem i valet av 
programlinje på gymnasiet. Bland de tillfrågade eleverna så var det hela fyra stycken som 
svarade att garanterat och tryggt framtida arbete var den viktigaste faktorn medan endast en 
svarade att högskolekompetensen var den viktigaste.8 

2.2. Varför väljer ungdomar att söka till byggprogrammet? 
 
En annan uppsats vilken jag tagit inspiration ifrån är Henrik Janerin´s uppsats kallad Varför 
väljer ungdomar att söka till byggprogrammet? Likt mig så är Henrik Janerin blivande eller 
förhoppningsvis färdig när detta skrivs, yrkeslärare, fast inom byggsektorn. Syftet i uppsatsen 

                                                 
6 Mehmedovic, Esad, 2004, Industrin – nej tack, varför väljer så få elever Industriprogrammet? Malmö 
högskola, Sid. 4 
7 Mehmedovic, 2004, sid. 5 
8 Mehmedovic., 2004, sid. 8 – 9.  
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är att försöka skapa en förståelse för varför elever väljer att söka sig till byggprogrammet, 
försöka finna de bakomliggande orsakerna. 
 
Som metod i sin uppsats har Henrik Janerin valt att använda sig av enkätundersökningar. 
Henrik Janerin motiverar det med att det i hans undersökning passar sig bättre med 
enkätundersökning än t.ex. intervjuer. Henrik Janerin refererar till Rolf Ejvegård som menar 
att fördelen med enkäter, jämte intervjuer, är att deltagarna i undersökningen i lugn och ro kan 
tänka igenom svarsalternativen och därmed inte är tvingade att på direkten svara. Ytterligare 
en fördel med enkätundersökning som Henrik Janerin påvisar är att alla som deltar svarar på 
samma frågor och att det därav blir enklare att analysera och bearbeta den data man får in.9 
 
Totalt så omfattar undersökningen 66 elever och 12 frågeställningar. Henrik Janerin:s enkät är 
utformad som så att han ställer upp 12 möjliga påverkningsfaktorer;  

• Mina kompisar,  
• Mina föräldrar,  
• Stor efterfrågan av arbetskraft i byggbranschen,  
• Studiebesök på byggprogrammet,  
• Omväxlande arbete,  
• Information i grundskolan från byggprogrammet,  
• Information från byggbranschen,  
• Helt och hållet mitt beslut,  
• Arbete efter gymnasiet,  
• Media, tidningar eller TV som bygglov, roomservice mm,  
• Sommarjobb inom byggbranschen,  
• Bra lön eller Egen anledning.10  

 
Vidare har deltagarna fem svarsalternativ i form av:  

• Ingen (påverkan),  
• Lite (påverkan),  
• Stor (påverkan),  
• Mycket (påverkan)  
• Mycket stor (påverkan).11 

 
I resultatet av undersökningen så var det hela 68 % som svarade att kompisar inte hade någon 
påverkan alls. Inte heller media eller föräldrar hade någon direkt påverkan på elevernas val. 
Arbete efter gymnasiet, omväxlande arbete samt att det ger en bra lön var dominerande 
orsaker som eleverna angav. Dock så var den största orsaken eller påverkan som eleverna 
påvisade att valet att söka till bygg programmet helt och hållet var deras eget beslut. Hela 63 
% av de tillfrågade eleverna svarade att en mycket stor påverkan till varför de valde att söka 
till byggprogrammet faktiskt var att det var ett eget fattat beslut. För mig så visar det på en 
hög grad av mognad från de tillfrågade eleverna, att de själva funderat över sitt gymnasieval 
och att framförallt föräldrar spelat en relativt liten roll i det hela.12 
 

                                                 
9 Janerin, Henrik, 2008, Varför väljer ungdomar att söka till byggprogrammet? Examensarbete vid Karlstad 
Universitet, sid. 9. 
10 Janerin, 2008, sid. 9 och bilaga 2 
11 Janerin, 2008, sid. 9 och bilaga 2 
12 Janerin, 2008, sid. 13 
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Henrik Janerin:s slutsatser av undersökningen är att faktorer som arbetsmarknad, omväxlande 
arbete, lön är viktiga påverkningsfaktorer för eleverna när de väljer att söka sig till 
byggprogrammet. Vad som Henrik Janerin fann som mycket intressant och där jag själv håller 
med, är att föräldrars påverkan inte är så stor. Cirka 50 % av de tillfrågade eleverna svarade 
att föräldrar hade en liten påverkan på deras val till gymnasiet, endast 9 % svarade att 
föräldrar haft stor påverkan, och som jag tidigare tog upp så svarade 63 % av de tillfrågade att 
det helt och hållet var deras egna val att söka till byggprogrammet. Henrik Janerin drar den 
slutsatsen att hans undersökning i mångt och mycket stämmer överens med vad litteraturen 
och tidigare studier säger, dock så visar det sig att information och studiebesök haft en större 
påverkan på elevers val än vad den valda litteraturen menar på.13 Något att fundera på inför 
framtiden. 
 

2.3 Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola? 
 
Uppsatsförfattaren Björn Larsson har skrivit en uppsats som mer övergripande handlar om 
elevers val av gymnasieskola. Med hjälp av enkätundersökning och intervju söker Björn 
Larsson svar på vad det är som påverkar elevers val av gymnasieskola. Björn Larsson har en 
hypotes om att elever eller ungdomars gymnasieval beror mer på skolan och skolans rykte, 
snarare än utbildningen i sig.14  
 
I enkätstudien så ingick 276 elever och i intervjustudien två stycken elever, alla gick i årskurs 
1 på gymnasiet. Eleverna är utspridda inom totalt 12 klasser och på åtta skolor i 
stockholmsområdet.15 
 
Precis som i Henrik Janerins fall så ställer Björn Larsson frågan om hur pass viktiga föräldrars 
påverkan är vid valet av gymnasieskola. I Björn Larsson studie visar det sig att omkring 50 % 
av de tillfrågade eleverna anser att föräldrars påverkan är ganska viktig, Björn Larsson 
använder sig av en fem gradig skala som innefattar;  

• Helt oviktig,  
• Ganska oviktig,  
• Varken viktig eller oviktig,  
• Ganska viktig  
• Mycket viktig.16 

 
Med andra ord så skiljer sig Björn Larssons resultat jämfört med Henrik Janerins vilket är 
intressant. Vad som framgår i Björn Larssons studie, jämfört med i detta fall Henrik Janerins, 
är att det främst är föräldrar med högskoleutbildning och med mer studiemotiverade barn som 
påverkar elevernas val av gymnasieskola.17 
 
Till viss del så lyckas Björn Larsson besvara sin tes om att skolans rykte spelar en stor roll vid 
elevers val. När eleverna fick svara på frågan om hur pass viktig den nya skolans rykte varit 
för elevens val så blev resultatet att 50 % eller mer, som högst på en skola med hela 62.1 %, 
ansåg att skolans rykte var ganska viktigt. Det visar sig dock att på senare frågor där 

                                                 
13 Janerin, 2008, Sid. 25 
14 Larsson, Björn, 2007, Vad är det som påverkar elevers val av gymnasieskola? Uppsats vid Stockholms 
universitet, sid. 2 
15 Larsson, 2007, sid. 3 
16 Larsson, 2007, sid. 22 - 23 
17 Larsson, 2007, sid. 22 - 23 
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utbildning ställs mot val av skola så blir resultatet det omvända. Eftersom studien är 
genomförd på totalt åtta skolor och att resultaten bland dessa skolor i vissa fall skiljer sig 
ganska så mycket åt så väljer Björn Larsson att ställa upp sin hypotes mot varje skola. På 
endast en av de åtta skolor så går det att påvisa att hypotesen verifieras medan den på de 
övriga sju skolor falsifieras, tur är väl det, hur skulle vårt samhälle se ut om framtida elever 
väljer gymnasieskola med fokus på skolans rykte snarare än utbildning? Vid verifiering eller 
falsifieringen så väljer Björn Larsson att se på om val av utbildning har en svarsfrekvens av 
50 % eller mer som resultat kontra om skolans rykte har mer än 50 % som svarsfrekvens av 
de tillfrågade eleverna.18  
 

2.4 Nu måste jag välja! – hur ungdomar i år nio upplever och hanterar sin 
beslutsprocess inför gymnasiet. 
 
Marit Busk och Lina Mörk har författat en mycket spännande undersökning rörande elevers 
gymnasieval kallad Nu måste jag välja! – hur ungdomar i år nio upplever och hanterar sin 

beslutsprocess inför gymnasiet. Författarna har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning 
med totalt åtta elever. Syftet med studien är att med utgångspunkt från ett individperspektiv 
försöka finna svar på hur elever upplever och hanterar gymnasievalet. Alla elever som deltagit 
i undersökningen går på samma grundskola och alla i årskurs nio.  Författarna har en väldigt 
spännande hypotes om hur eleverna går till väga när det gör sitt gymnasieval. Man kan säga 
att det är som en stege, typ: 

1. Tanken på valet väcks. 
2. Individens samlar in kunskap om alternativen och om sig själv, vad vill de med 

framtiden. 
3. Individen sammanställer kunskaperna och tankarna. 
4. Individen fattar ett beslut om vad han eller hon ska välja 
5. Individen går till handling med sitt val och väljer det programmet han eller hon 

kommit överens med sig själv om.19 
 
Metoden i undersökningen är som jag tidigare nämnt en intervjumetod, en semistrukturerad 
sådan. Totalt omfattar intervjun fem stycken stora frågor med tillhörande underfrågor. Varje 
intervju tog mellan 30 – 50 minuter. För att nämna några av de mer spännande frågorna, 
frågor som jag själv nästan tänkt ställa, så frågar författarna eleverna om vad det var som 
gjorde att de tog beslutat att söka det gymnasieprogram de sökt, när eleven kom på att göra 
sitt val och hur de tänkte inför valet. Vidare så frågade författarna eleverna om de hade 
tillräckligt med information om det gymnasieval de gjort och om så var fallet, hur de fick tag 
på den informationen. Dessa frågor finner jag som väldigt generella och intressant varpå även 
denna studie kan tänkas innehålla liknande frågor.20 
 
Marit Busk och Lina Mörk kommer fram till att tankar kring gymnasievalet väcks mot slutet 
av årskurs åtta, när betygens sätts. Vad författarna fått fram så är det ofta då som frågan från 
föräldrar, tränare och kompisar väcks samt att syskon och äldre kompisar gör sina 
gymnasieval. Det blir med andra ord en ganska tydlig påverkan på eleverna och eleverna 
börjar själva fundera på framtiden när andra i deras närhet gör sina val. Författarna kommer 

                                                 
18 Larsson, 2007, sid. 60 
19 Busk, Marit & Mörk, Lina, 2007, Nu måste jag välja! – hur ungdomar i år nio upplever och hanterar sin 

beslutsprocess inför gymnasievalet, Uppsats vid lärarhögskolan i Stockholm, sid. 12 
20 Busk & Mörk, 2007, sid. 41 - 43 
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även fram till att många av de intervjuade eleverna känt lättnad när gymnasievalet väl var 
genomfört eller när den preliminära intagningsrapporten kommit. Några av de intervjuade 
eleverna upplevde även en nervositet inför valet, en orsak till denna nervositet menar 
författarna har att göra med oron för om man kommer in på sitt val eller inte.21 
 
Slutsatsen/erna i Marit Busk och Lina Mörk arbete är att det är svårt att med hjälp av 
intervjuer finna generella slutsatser av vad de intervjuade eleverna svarat. Författarna har 
istället letat efter liknande mönster i vad elever svarat på de ställda frågorna för att kunna dra 
slutsatser. Några av de slutsatser som författarna kan dra är att de flesta av de intervjuade 
eleverna hade goda kunskaper om sitt gymnasieval. Vidare så drar författarna slutsatsen att de 
intervjuade eleverna följer den uppställda stegen (se sid. 6) som författarna hade som hypotes. 
Dock så menar författarna att eleverna inte följer stegen slaviskt men att alla element finns 
med i elevernas beslutsprocess. Slutsatsen är att författarna varken kan verifiera eller falsifiera 
sin hypotes givet undersökningen.22 
 

2.5 Litteratursammanfattning. 
 
De flesta av de studier som jag tagit upp här är genomförda med hjälp av en kvantitativ 
datainsamlingsmetod i form av enkäter. Jag kommer istället att göra tvärtom och använda mig 
av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod, alltså likt Marit Busk och Lina Mörk, mer 
om detta i metodavsnittet. Jag tror att man kan få fram mer användbar och intressant 
information från respondenterna om man använder sig av intervjuer istället för enkäter 
eftersom det är jag själv som utformar enkäterna och därmed ”tvingar” eleverna att ge svar på 
frågor som möjligen inte har någon relevans. I intervjusammanhang så är det respondenterna 
som beskriver svaren och inte svara på mina förskriva frågor. Frågor som dykt upp under 
inläsning av litteratur är om respondenter i min studie kommer att beskriva samma faktorer 
som avgörande för deras val av gymnasieprogram. Syftet i arbetet är som bekant inte att ställa 
min undersökning mot andras men det blir en intressant sak att reflektera över vid 
undersökningens genomförande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Busk & Mörk, 2007, sid. 28 & 31 
22 Busk & Mörk, 2007, sid. 32 - 33 



 

9 
 

3. Metod. 
 
Som metod i detta arbete har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer där jag som 
intervjuperson så lite som möjligt ska påverka och styra intervjuerna utan låta respondenterna 
få ge svara och beskrivningar på mina frågor. Kvalitativa intervjuer för mig betyder att jag 
öppnar intervjun med en öppen fråga som sedan respondenten ger svar på. Mitt mål är att så 
långt som det bara går undvika att styra samtalet. Min förhoppning när det gäller att använda 
mig av intervjuer som datainsamlingsmetod, istället för t.ex. enkäter, är att jag ska få mer 
djupgående information som jag sedermera kan använda mig av för att få svar på mina frågor. 
Hade jag valt, som var tanken från början, att istället använda mig av enkäter så hade svaren 
kunnat bli mer vinklade mot mina egna föreställningar om varför elever väljer att söka sig till 
maskinprogrammet. Nu är som sagt min förhoppning att de intervjuade eleverna ska ge mig 
djupgående svar och orsaker på varför de valt att söka sig till maskinprogrammet, 
orsaksförklaringar som jag kanske missat om jag gjort enkätundersökningar. 
 
Förutom det jag tidigare nämnt om intervjuer så finns det ytterligare fördelar jämfört med 
t.ex. enkätundersökningar när det gäller att använda sig av intervjuer. En ganska given fördel 
är att själva utrustningen vid genomförande av intervjuer är billig. Allt man behöver är papper 
och penna samt någon form av inspelningsbar media, typ bandspelare eller mobiltelefon. Man 
behöver alltså inte lägga ner en massa pengar på att köpa en massa papper och färg till 
skrivare som när man gör enkätundersökning. Intervjuer leder även till ett helt annat djup i 
undersökningen. Jag som intervjuare kan gå mycket djupare in och rota i frågor hos 
respondenten, så länge han eller hon är villig att svara. Det gör att följdfrågor mitt under 
intervjun kan dyka upp och att man får en större bredd på det data man samlar in.  
 
Vid enkätundersökningar så är risken överhängande att man råkar ut för bortfall vid insamling 
av enkäter. Antingen så väljer folk att inte lämna in eller så är de inte närvarande vid 
undersökningstillfället. När det gäller intervjuer så har jag som forskaren en mycket högre 
svarsfrekvens. En orsak till detta är att intervjun i förtid är bokad eller så går det att boka om 
intervjun om något kommer emellan. När det gäller enkätundersökning så sker det ofta endast 
vid ett givet tillfälle.23 
 
Precis som det finns fördelar så finns det även nackdelar med att göra intervjuer. En av de 
nackdelar som jag själv kommer att tänka på och som även Martyn Denscombe tar upp är att 
intervjuer på flera olika sätt är väldigt tidskrävande. Att genomföra själva intervjun behöver 
inte ta mer än 45 – 60 minuter men själva hästarbetet kommer efteråt. Vid intervjuer är själva 
dataanalysen väldigt tidskrävande och man spenderar timmar med att både renskriva och 
analysera vad som sades under intervjun. Som i mitt fall där jag kommer göra sex stycken 
intervjuer så kommer utan tvekan detta arbete dominera hela uppsatsens totala tid.24  
 
En annan potentiell negativ del av intervjuer är intervjuns tillförlitlighet. Martyn Denscombe 
tar upp problematiken med intervjuarens påverkan på intervjun. Hur man beter sig som 
intervjuare spelar stor roll på resultatet av intervjun och hur jag ställer mina frågor och hur jag 
som intervjuare beter mig när väl intervjuobjektet svarat kan också spela in. Faran kan här 

                                                 
23 Denscombe, Martyn, 2004, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällskunskaperna, Studentlitteratur, fjärde upplagan, Sid. 161f 
24 Denscombe, 2004, sid. 162 
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finnas att respondenten försöker ge mig de svar jag vill ha och inte det svar han eller hon 
egentligen vill ge mig.25 
 
Precis som i stycket ovan så tar även författarna av boken Examensarbetet i lärarutbildningen 

– undersökningsmetoder och språklig formulering upp problemet med relation mellan 
intervjuaren och respondenten. Författarna Bo Johansson och Per Olov Svedner menar att 
främst finns två fel på vilka en intervju kan gå fel: ”det ena beror på den intervjuade – att 
denne av ett eller annat skäl inte är sanningsenlig. Det andra beror på intervjuaren – att 

denne pressar sina åsikter på informanten eller vinklar frågorna så att alla aspekter av 

frågeområdet inte belyses.”
26 Det gäller med andra ord att under intervjun inte försöka 

påverka respondenten när han eller hon svarar utan endast sitta och lyssna. Det gäller även, så 
tolkar jag det i alla fall, att direkt försöka tolka vad respondenten säger och försöka hitta 
motsägningar eller svar som kan vara sådana svar som respondenten tror att jag söker efter.27 
 
Det finns främst tre typer av intervjuer som man i forskningssammanhang kan använda sig av. 
En av de tre, som jag inte tänker använda mig av, kallas för strukturerad intervju. Den 
intervjumetoden bygger på att forskaren har full kontroll på intervju med både förskrivna 
frågor och förskrivna svar. Denna intervjumetod kan tänkas likna en kvantitativ metod typ 
enkätundersökning. Den andra intervjumetoden, vilken mer kommer likna min, kallas för 
semistrukturerade intervjuer och bygger lika strukturerade intervjuer på förskrivna frågor 
eller ämnen om man så vill. Skillnaden ligger dock i att i semistrukturerade intervjuer så låter 
intervjuaren respondenten tala mer fritt och utveckla sina svar, i den strukturerade 
intervjumetoden så finns det som bekant förskrivna svar. Den sista intervjumetoden kallas för 
ostrukturerade intervjuer och bygger än mer på att det är respondenten som ska svara. I den 
ostrukturerade intervjun ska helst intervjuaren inte försöka styra intervjun alls utan 
intervjuaren ska endast sätta igång intervjun med en fråga eller ett ämne för att sedan låta 
respondenten få utveckla sina tankar och idéer fullt ut. Eftersom jag inte ämnar samla in 
kvantitativ data så kommer mina intervjuer vara av semistrukturerad och ostrukturerad art.28  
 

3.1 Etik. 
 
När man gör undersökningar som denna så är det viktigt att man har ett forskningsetiskt 
förhållningssätt. Med det menas att man håller sig inom vissa ramar för vad som är ok att göra 
vid en undersökning. Bo Johansson och Per - Olov Svedner tar upp att man inom det 
humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram en rad anvisningar för 
forskningsetik när det gäller samhällsvetenskaplig forskning. Bland dessa anvisningar så finns 
en rad mycket viktiga men jag väljer att endast exemplifiera några. Man ska som forskare se 
till så att:29 

• Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte. 
• Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen 

och få sina frågor sanningsenligt besvarade. 

                                                 
25 Denscombe, 2004, sid. 162 - 163 
26 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov, 2006, Examensarbetet i lärarutbildningen – undersökningsmetoder och 

språklig formulering, Kunskapsföretag, Uppsala, fjärde upplagan, sid. 44 
27 Johansson & Svedner, 2006, sid. 44 
28 Denscombe, Martyn, 2004,  Sid. 134ff 
29 Johansson och Svedner, 2006, sid. 29 - 30 
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• Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga 

rapporten skall det inte vara möjligt att identifiera vare sig… elever/barn… 
 
Bland dessa anvisningsexempel så ser jag den sista som den viktigaste. Att skydda 
undersökningens deltagare är för mig mycket viktigt. Att jag som intervjuare gör allt jag kan 
för att se till så att intervjupersonernas konfidentialitet, men även skolans anonymitet, skyddas 
är något jag verkligen kommer se till så att det sker. En annan viktig princip när det gäller 
undersökning på barn/elever som är under 18 år är att man informerar om vad undersökningen 
går ut på och att man även frågar elevers föräldrar om lov ifall deras barn får dela i 
undersökningen. Att göra det fatala misstaget att inte fråga elevers föräldrar om lov kan stå en 
dyrt.30  
 
För att försäkra mig om detta så delade jag ut ett informationsblad till respondenterna som de 
skulle ta med sig hem till sina föräldrar. På detta informationsblad skrev jag ned vem jag var, 
vad syftet med min uppsats var och varför deras barn blivit utvalda att delta i undersökningen. 
Jag skrev även med mina telefonnummer ifall någon eller några av respondenternas föräldrar 
ämnade få mer information. Efter samtal med rektorn om huruvida jag skulle behöva ta 
direktkontakt med föräldrarna med tanke på att respondenterna var under 18år så fick jag till 
svar att så länge jag inte röjde respondenternas eller skolans namn så ansåg rektorn att det 
skulle räcka med att jag delade ut ett informationsblad.31  
 

3.2 Val av intervjupersoner. 
 
Min undersökning är genomförd på en mellansvensk gymnasieskola med omkring 1300 
elever och omkring 300 anställda. Skolan har en rad inriktningar, t.ex. digital design, 
automation, industri och byggprogrammet. Jag har självklart, och som frågeställningen även 
säger, valt att inrikta mig på elever på maskinprogrammet. I min datainsamling så kommer 
sex stycken elever att ingå som intervjuobjekt. När jag gjort mina val av intervjupersoner så 
har jag inte tittat närmare på varken kön eller etnicitet utan jag har endast utgått ifrån att de 
eleverna som ingår i studiens finns nära tillhands. Jag har själv inte undervisat dessa elever så 
någon närmare relation mellan oss finns inte. Jag har blivit presenterad för eleverna och själv 
fått ställa frågan om de skulle kunna tänka sig att anonymt delta i studien.  
 

3.3 Tillvägagångssätt vid urvalet. 
 
När jag kom till den punkten att jag skulle välja elever så tog jag kontakt med en lärare på 
skolan och frågade om han trodde att eleverna i hans klass skulle kunna tänka sig att ställa 
upp på intervjuer. På hans nästkommande lektion så var jag med under en kort period och 
frågade samt förklarade öppet i klassen om varför jag var där, vad syftet med min uppsats var, 
vad jag i min uppsats skulle skriva om och så avslutade jag det hela med att fråga om det 
fanns sex stycken frivilliga som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Det gick 
relativt snabbt att få ihop sex stycken elever. Jag lovade att återkomma med mer utförlig 
information till de aktuella eleverna om exakt hur intervjuerna skulle gå till och framförallt 
om den forskningsetniska delen med anonymitet osv.  
 

                                                 
30 Johansson och Svedner, 2006, sid. 30 
31 Se bilaga 1. 
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3.4 Genomförandet av intervjuerna. 
 
Efter att jag fått fram sex elever som var villiga att deltaga i studien så bestämde jag tid med 
vartdera elev för när intervjun skulle genomföras. Innan varje intervjus genomförande så 
delade jag även ut ett pappar som vartdera respondent skulle ta med hem till sina föräldrar.32  
Vad som var svårast i denna process var att hitta en lämplig lokal för genomförandet av 
intervjuerna. Med intryck av vad som står metodböcker så ville jag undvika smala utrymmer 
och stora bullrande lokaler. Jag fick till sist mig tilldelat ett lagom stort mötesrum där jag 
kunde genomföra mina intervjuer. Varje intervju tog mellan 15 – 25 minuter. 

3.5 Avgränsningar. 
 
Med tanke på den tidsbrist och omfånget i detta arbete så kommer jag, som jag tidigare 
nämnt, endast att genomföra undersökningen på en mellansvensk gymnasieskola. Jag kommer 
endast i undersökningen att intervjua sex stycken elever i årskurs 1. Det innebär att jag inte 
ämnar undersöka elever i årskurs 2 och 3 om varför de valt att söka till maskinprogrammet, 
arbetet skulle helt enkelt bli allt för omfattande då.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Se bilaga 1. 
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4. Den aktuella skolan. 
 
Vad som möjligen gör den skola där jag genomfört min undersökning lite annorlunda mot 
andra tekniska gymnasium, och som även skiljer sig ifrån när jag själv gick på skolan för 
drygt 10 år sen, är att eleverna inte direkt söker programinriktning efter årskurs 9 när de söker 
sig till skolan utan mer söker en generell inriktning. Det innebär att de antingen söker sig till 
en teknisk inriktning eller en natur- och teknik inriktning. Skillnaden mellan SM - T och 
TeNOT inriktningen är att SM – T inriktningen har en mer yrkeskaraktär över sig och TeNOT 
inriktningen mer en högskolekaraktär över sig. Under de första åtta veckorna på skolan får 
eleverna pröva på alla inriktningar som finns på skolan för att sedan under den åttonde veckan 
göra ett aktivt val av programinriktning. Som exempel på olika inriktningar eller profiler som 
skolan väljer att kalla det så har eleverna att välja på Datateknik, Robotik och Maskin. 
Förutom fasta kurser och kärnämnen så innehåller de olika profilerna kurser kopplade till just 
sin profil. I mitt fall som blivande verkstadslärare så hamnar jag under profilen Maskin där 
kurser i t.ex. CNC – teknik ingår.  
 
Från år till år så kan antalet elever på de olika programmen se väldigt olika ut och för att ta ett 
exempel så sökte sig år 2008, höstterminen, hela 24 Notklasselever till maskinprogrammet 
medan det året innan endast var åtta. Att jag väljer att ta med och förklara skolan där jag 
genomfört min undersökning beror på att den som sagt skiljer sig mot andra gymnasier, det 
normala är att elever gör sina aktiva gymnasieval redan i årskurs 9 utan att få har prövat på 
dem.  
 

4.1 Är detta ett bra sätt att lägga upp det på? 
 
Det finns både för och nackdelar med detta. Den största fördelen som jag ser det är att 
eleverna får en möjlighet att ytterligare en gång pröva sitt val för att se om det verkligen är det 
gymnasieprogrammet de ska gå. Vidare så ser jag fördelar med att eleverna får pröva på en 
massa olika saker som ingår i de olika profilerna innan de gör sina val. Förhoppningsvis så 
legitimerar det elevernas val ännu mer. Den största nackdelen med att göra på detta sätt är 
precis motsatsen mot vad jag nyss skrev. Det kan kanske vara ännu mer stressande för 
eleverna att behöva tänka igenom två olika val ganska snart efter varandra. Det kan vara svårt 
för eleverna att efter åtta veckor inse att man inte vill välja någon linje på skolan för att istället 
vilja söka sig därifrån. Har man extrem otur så kan det leda till att man faktiskt måste hoppa 
av skolan och börja om igen hösten året efter, men det är som sagt i extremfall. Precis som vid 
alla val så kan man inte alltid få sitt förstahandsval. Jag tror att det kan vara än mer jobbigt för 
elever som redan går på skolan och som inte får sitt första val medan deras kompisar får det. 
En känsla av avund och lägre motivation inför skolarbete kan visa sig. Jag tror därför i det 
hänseendet att det faktiskt kan vara enklare att hantera att man inte fick sitt första val om man 
inte redan går på skolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 
 

5. Reliabilitet 
 
Reliabiliteten, alltså tillförlitlighet, i undersökningen finner jag som god. Vid intervjuer så har 
jag som intervjuare möjligheten att se respondenten och framförallt, ser hur respondenten 
beter sig vid olika typer av frågeställningar. Det gör att jag kan (förhoppningsvis) tolka hur 
respondenten svarar och på så vis finns tillfällen då respondenten kanske svarar på ett visst 
sätt som han eller hon tror är det sätt jag vill ha svaren på. Intervjuerna var även på 
friviligbasis vilket gör att respondenterna inte kände sig tvingade att delta och på så vis 
faktiskt hade ett intresse av att förmedla varför de valt att söka till maskinprogrammet. Det 
gör att jag anser att svaren på mina intervjufrågor har en hög reliabilitet. 
 

5.1 Validitet. 
 
Får jag verkligen svar på mina frågeställningar med hjälp av mina intervjuer? Svaret på den 
frågan måste jag säga är ja, med motiveringen att jag faktiskt intervjuar elever som precis valt 
maskinprogrammet och inte elever som när undersökningen genomförs står inför det valet. 
Att respondenterna precis valt till maskinprogrammet och precis börjat på det när 
undersökningen genomförs gör att jag faktiskt mäter det jag ska mäta.  
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6. Resultat. 
 
Det finns olika sätt att presentera ett intervjumaterial. Antingen så väljer man att presentera 
varje intervjuperson för sig med respondentens svar på intervjufrågorna eller så väljer man att 
söka liknande svar på intervjufrågorna och presentera det materialet. Jag ämnar presentera vad 
respondenterna svarade via det senare alternativet, med andra ord, att presentera liknande svar 
på frågorna. Givetvis så kommer jag även presentera avvikelser i svaren, alla har ju inte svarat 
exakt samma sak.33 
 

6.1. Varför sökte du till maskinprogrammet? 
 
Jag valde att inleda mina intervjuer med att ställa den mest centrala frågan för hela studien. 
Mycket intressant var de olika svar jag fick av respondenterna.  
 
En vanlig orsak till varför respondenterna valt att söka till maskinprogrammet är 
förhoppningen om att få jobb efter avslutade gymnasiestudier, något fem av sex 
respondenterna har som orsak till varför man valt att söka maskin. Som exempel kan nämnas 
att respondent 3 svarade:  
 

- ”För att du får jobb direkt när du går ut 3:an…” 
 
Respondent 6 såg maskin som en bra utbildning och hade tagit intryck av sin bror som gått på 
skolan. På frågan om varför han sökte maskinprogrammet och varför maskinprogrammet är 
en så bra utbildning svarade respondenten: 
 

- ”För öhh… ja menar, efter gymnasietiden så ska man kunna få mer alternativ… 

antingen jobba direkt efter eller plugga vidare till något bättre och tjäna mer 

pengar… så aaa jag tycker… ja åhh, det man kan bli, det är det jag gillar… som CNC 

– operatör… det är det jag vill… vill bli det…” 
 
Respondent 5 har en väldigt utstakad framtidstro och har under mycket lång tid planerat sin 
framtid. Att söka maskin för respondent 5 var en självklarhet och respondenten har redan koll 
på arbetsmarknaden och var respondenten vill arbeta. Bland annat så svarar respondent 5 
följande på frågan om varför respondenten sökte maskin:  
 

- ”öhmm… för att jag tycker om teknik överhuvudtaget och inom maskin så finns det… 

harkel… stora möjligheter till jobb… å sommarjobb å praktik och sånt dära och 

liksom få komma ut i arbetslivet ganska mycket…” 
 
Hos respondent 2 stod valet mellan datorkunskap och maskin och tillslut så landade valet på 
maskin. Så här svarade respondenten: 
 

- ”Ja, jag sökte till maskin för att öhh… det stor mellan maskin och data så… för data 

dom, där var man tvungen att välja jobb… öhh… plugga vidare… så… ahh… sen så 

tycker jag det ändå var rätt kul med bilen och sen så slapp man jobba vidare på 

maskin… man fick jobb direkt och sommarjobb och sånt…” 

 
                                                 
33 Se bilaga 2 för mallen till intervjufrågorna. 
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6.2 När gjorde du valet att söka maskin? 
 
Som tidigare nämnts så är den aktuella skolan lite annorlunda när det gäller valet till 
gymnasieskola, jämfört med många andra skolor. Eleverna söker som sagt inte ett nationellt 
program direkt utan de söker en inriktning till och börja med på skolan. Maskinprogrammet 
ligger under inriktningen Teknik. När jag gjorde valet att ställa denna fråga upplevde några av 
respondenterna att det var svårt att särskilja på om det var gymnasievalet eller inriktning på 
skolan jag menade. Jag förklarade att det var när de väl kommit till den aktuella skolan som 
jag främst var ute efter.  
 
De flesta av respondenterna svarade att de gjorde valet kvällen innan man skulle ha lämnat in 
sin valblankett. Många av dem var inte helt säkra på om de skulle ha maskin som första val 
eller inte och valde därför att vänta in i det sista med att göra sitt val. Valet för två av 
respondenterna stod mellan Datateknik och Maskin, bägge är dock mycket nöjda med att de 
kom in på maskin. Respondent 2 svarade till exempel följande:  
 

- ”Det var första dagen på morgonen, när de öppnade portarna så… när de öppnade så 

att man kunde välja… ja, dan innan hade jag tänkt på att jag skulle välja maskin som 

första val… ja, och sen blev det så… att det vart första valet…” 

 

En av respondenterna, respondent 5, kom dock med ett ganska överraskande svar på frågan 
när respondenten gjorde valet att söka maskin. Respondenten svarade följande:  
 

- ”I 8:an efter studiebesöket… då hade jag tänkt gå not – maskin men så pratade jag 

med mina föräldrar och då kom vi överens om att not är för mycket plugg för mig och 

då är risken stor att jag hoppar av gymnasiet… och det känns mindre bra så då gjorde 

vi den bedömningen att SMT – maskin blir bättre… för jag har hela tiden stått fast vid 

att jag vill gå maskin”.  
 

6.3 Var maskin ditt första val? 
 
Några av respondenterna svarade att så inte var fallet. För respondent 5 var det dock självklart 
att respondenten skulle välja maskin men som sagt inte för alla. Eftersom skolan har en rad 
med yrkesprogram så var det flera av de intervjuade personerna som tittade med lystna blickar 
mot andra program och hade maskinprogrammet som nummer två på sina listor. Respondent 
4 svarar tillexempel:  
 

- ”Mitt första val var VVS… energiprogrammet… det har också varit något som 

intresserat mig… jag vill ha jobb efter...  ja… ja men senare så… för VVS har jag 

varit inne på nästan… sen 4 år tillbaka att jag velat gå…”.   

 

Datateknik och Auto (meka bilar) var några av de andra alternativen som ett par av 
respondenterna hade. Maskinprogrammet kom dock alltid som alternativ två på listan. Som 
tidigare nämnts så var jobb efter skolan en vanlig orsak till varför respondenterna hade 
maskin som första val. En annan ganska vanlig orsak till varför vissa respondenter inte haft 
maskin som första val hade att göra med att de inte upplevt att de fått tillräckligt med 
information om maskin under introduktionsveckorna. Hade skolan tidigare gått ut och 
förklarat för respondenterna eller eleverna i stort vad maskin innebar, vad man gjorde och så 
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vidare så hade flera av respondenterna valt maskin i första hand istället för som nu i andra 
hand. 

6.4 Praktiskt lagd. 
 
Under intervjuernas gång som kom det fram hos alla respondenter att valet av skola och linje 
ligger stick i stä med att alla respondenter upplever sig själva mer som praktiker än teoretiker. 
Ingen av respondenterna känner för tillfället att de skulle klara av att läsa t.ex. Not – maskin 
tack vare att det innebär mer plugg. Att den aktuella skolan är känd för att vara en mer 
praktisk skola snarare än teoretisk menar några av respondenterna faktiskt leder till att både 
de själva och många av deras kompisar väljer att söka sig dit. Man får både en bra utbildning 
utan en massa pluggande samt att möjligheten till arbete efter gymnasiet är stor.  
 
Exempelvis så svarade respondent 6 så här när jag frågade om respondentens föräldrar ville 
att han skulle söka något annat:  
 

- ”Ja, dom ville att jag skulle ta Not också... Not istället för det är ännu bättre men jag 

sa till dom varför jag inte ville ta… jag är inte en sån som pluggar och så där… jag 

pluggar… alltså… jag gillar inte och plugga… Och det är mycket plugg där och jag 

tror inte att jag klarar det så därför tog jag teknik…” 

 

 I intervjun med respondent 4 framkom det att:  
 

- ”jag har alltid varit intresserad av lite mer praktiska grejor… jag känner inte att jag 

är en kille som vill sitta bakom skrivbord i hela mitt liv…”.  
 

Fler av svaren handlar alltså inte om att respondenterna inte är studiemotiverade, det handlar 
mer om att de är väl införstådda med hur de själva fungerar och väljer därför utbildning 
utefter sina givna förutsättningar. Respondent 4 gav följande svar på frågan om respondentens 
föräldrar hade några planer på vad respondenten skulle välja: 
 

- ”Ja… eller förslag och förslag… dom sa, gå något praktiskt så vi vet att du… du har 

inte ro i kroppen att sitta och skriva och så där hela dagarna… du vill mer vara med 

när det händer liksom... lite så… men annars så har det varit fritt… dom tyckte jag 

skulle gå någon… ja, dom var väl glada att jag kom in på något över huvudtaget.” 

 

När jag frågar samma respondent om vad det är som gör respondenten mer praktisk än 
teoretisk och poängterar att maskinprogrammet faktiskt innebär en del studier så får jag till 
svar: 
 

- ”Ja, det är ju det men jag är så… det blir så… det är ju kul så jag vill ju bli det… jag 

vill ju bli, jag vill ju jobba med sånt… CNC – operatör och då blir det genast mycket 

roligare liksom… hade det vart… hade jag kommit in på VVS och det hade vart… 

krävt matte C, om man hade behövt det, då hade jag ju läst matte C för jag vill  
- verkligen bli, då hade jag ju brunnit för det… nu brinner jag ju för det här…” 
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6.5 Påverkningsfaktorer. 
 
Något mycket viktigt och som i många fall kan vara avgörande när man gör diverse val är vad 
som kan ha påverkan en person att gör det valet. Under mina intervjuer så försökte jag lirka 
fram vad det var som hade påverkat respondenterna att söka till maskin. De flesta av 
respondenterna beskrev att kompisar eller bekanta haft en mycket större påverkan på 
respondenternas val än vad exempelvis föräldrar haft. Man skulle kunna tänka sig att föräldrar 
allt mer lägger sig i vad elever ska välja för typ av skola och linje men i de intervjuades fall så 
beskrev och uppfattade respondenterna att det var kompisar som i mångt och mycket fick dem 
att välja maskin. Ett mycket vanligt svar från respondenterna var att de har eller har haft 
kompisar eller släktingar som gått eller går på skolan och som de fått information ifrån. Det 
behöver nödvändigtvis inte vara personer som går just maskinprogrammet utan som även går 
andra linjer såsom el eller data. De mest tydliga svaren på kompisars påverkan finner vi hos 
respondent 1 och 6 där t.ex. respondent 1 sa: 
 

- ”jag har kompisar i 3:an som går maskin och som sa att det är väldigt bra så jag 

sökte det.” 

 
och respondent 6 sa: 

- ”Jag sökte till maskin för att jag hade hört från många kompisar att det var en bra 

linje och jag hörde från äldre personer som hade gått ut maskin att det var en bra 

linje och att man kunde få bra jobb gymnasietiden…” 

 
När jag så frågade om föräldrars påverkan på respondenternas val så var det endast hos en 
respondent, respondent 5, som man kunde se en antydan till att föräldrarna haft viss påverkan. 
Respondent 5 svarade så här på frågan om respondentens föräldrar haft någon påverka på 
respondentens val att söka maskin: 
 

- ”I 8:an efter studiebesöket… då hade jag tänkt gå not – maskin men så pratade jag 

med mina föräldrar och då kom vi överens om att not är för mycket plugg för mig och 

då är risken stor att jag hoppar av gymnasiet… och det känns mindre bra så då gjorde 

vi den bedömningen att SMT – maskin blir bättre… för jag har hela tiden stått fast vid 

att jag vill gå maskin.” 

 
I flera fall så framkom liknande svar men det verkar med som att föräldrarna till 
respondenterna faktiskt själva fått välja vilken typ av skola och linje de vill gå. Så här svarade 
t.ex. respondent 3 så här på samma fråga: 
 

- ”Dom tyckte att det var bra… att det var nog det bästa valet… bara jag själv ville 

hålla på med det så…”  

 

6.6 Vikten av bra information. 
 
Som en del i min problemformulering så ämnar jag även försöka få fram hur man kan göra 
maskinprogrammet mer attraktivt för elever att söka. Till en början så valde jag att undersöka 
vad som möjligen saknas när det gäller information om maskinprogrammet, både på 
högstadiet och vid gymnasietidens början. Jag försökte även få fram via mina frågor vad som 
behöver förändras, förbättras vid gymnasietidens början. Förändringar som eventuellt gör 



 

19 
 

maskinprogrammet mer intressant att söka. Jag valde därför att ställa en rad frågor till 
respondenterna kring detta område, med mycket varierande svar.  
 
Flera av respondenterna beskriver att de fått tillräckligt med information om 
teknikprogrammet på högstadiet. Dock så upplever vissa att de inte fått tillräckligt med 
information om de olika inriktningarna som finns inom teknikprogrammet, däribland 
maskinprogrammet. Så här svarade respondent 3 på frågan om varför han valde just den här 
skolan:  
 

- ”jo för vi var ju på studiebesök här i 9:an och då fick vi gå runt i alla lokaler och 

kolla på både bygg och alltig… och så… öhh… så visste jag att jag hade ju poängen 

att komma in på själva teknikprogrammet… så det var därför jag sökte hit…”. 
 
Respondent 3 hade ingen kunskap om maskinprogrammet när han började på 
teknikprogrammet, under sin rundtur på öppet hus i 9:an så missade eller fick han inte gå 
igenom maskinprogrammets lokaler vilket han i efterhand tycker är synd. Hade han fått tagit 
del av den informationen tidigare så hade valet att söka maskinprogrammet enligt honom varit 
enklare. Väl på skolan så känner respondent 3 att han fick tillräckligt med information om vad 
maskinprogrammet innebär. Så här svarade han på frågan om han fick tillräckligt med 
information om maskinprogrammet på den aktuella gymnasieskolan: 
 

- ”Ja det fick jag… då fick vi göra den här bilen bland annat… och då fick man ju 

prova på svarva och jobba med händerna liksom… praktiskt… och så fick vi göra ett 

prov också och då såg man ju hur mycket man behöver läsa till för att gå här…” 
 
Det vanligaste sättet för respondenterna att få information inför gymnasievalet är via öppet 
hus på den aktuella gymnasieskolan eller information på högstadiet. Upplevelsen under öppet 
hus är vad som fått flera av respondenterna att välja framförallt teknikprogrammet med 
maskinprogrammet som följd. Bland annat så svara respondent 1 följande på frågan om hur 
respondenten fick kunskap om maskinprogrammet: 
 

- ”Dom var ju på våran skola och berättade… alltså om vad maskin innebär… det var 

på öppet hus eller någonting så där… jag lyssnade lite och så och det lät 

intressesant…” 

 

6.7 Hur hade man kunnat göra maskinprogrammets introducerande del 
mer intressant? 
 
Jag valde att ställa några frågor rörande detta ämne för att försöka få fram de eventuella 
brister som respondenterna upplevt funnits under de introducerande åtta veckorna på skolan. 
Flera av respondenterna var på det stora hela mycket nöjda med introduktionstiden på skolan 
men tog upp en rad intressant saker som man enkelt skulle kunna göra bättre för att på så vis 
göra maskinprogrammet mer attraktivt att söka. En ganska generell sak som många av 
respondenterna upplevde att det saknades under introduktionsveckorna var att de inte fick 
pröva på att hantera CNC – maskinerna. Under introduktionsveckorna, då eleverna kort får 
prova på saker inom alla inriktningar som de kan välja, så arbetar eleverna, däri 
respondenterna inräknade, enbart med manuella maskiner. Respondent 2 svarar till exempel 
följande på frågan om man kan göra introduktionstiden mer intressant: 
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- ”Vore kul att få testa CNC lite tidigare… för nu var det bara svarv… aaa tror jag, det 

var bara svarv…” 

 
Respondent 3 ger ett mycket liknande svar på samma ställda fråga och svarade följande: 
 

- ”Prova dom där CNC grejorna redan ifrån början liksom…”… ”Mm, och få göra 

program och skicka över och så där… för det hade jag inte någon aning om… att vi 

skulle skriva på den där och så där nu i 1:an, utan hade man fått veta det liksom ifrån 

början då hade det varit ännu solklarare att det skulle bli det här.” 

 
På det stora hela så var det alltså främst att respondenterna inte fick pröva på mer CNC under 
introduktionsveckorna som var det man kunde förbättra. Vad som också kom fram var att två 
av respondenterna tyckte att man ska se över informationen i stort. Saker som att det fanns 
begränsat antal platser till maskinprogrammet och att man informerar om framtid lön var 
något man skulle kunna tydligare med eller rent av att ta bort. Respondent 4 sa till exempel 
att:  
 

- ”jag visste att det var, jag visste att det var prova på veckor, 8 veckor, men det jag 

inte visste var att det var begränsat antal… hur många man fick vara… hur många 

dom tog in, jag visste inte… jag trodde det var att man… kom man till, alltså, man 

valde teknik så var det 100 % chans att man kom in på det man sökte… det trodde 

jag… för det hade… det visste jag ingenting om…” 
 

En naturlig följdfråga till detta svar var när den informationen som ovant nämnts kom. 
Respondenten svarade att den informationen kom ett par tre veckor in på terminen. När jag 
frågade hur skolan presenterade denna information så fick jag till svar: 
 

- ”Dom sa bara… nej, de började så här, skrev upp på tavlan… vad man ville… eller 

vad det fanns att välja på… sen sa dom att det är bara att hoppas att ni kommer in på 

det ni vill och då reagerade jag och några andra och så frågade vi om det är 

begränsat antal på hur många dom tar in och då sa dom ja… det visste inte jag om… 

så…” 
 

I en något stressad situation som det faktiskt kan vara att ta ett livsavgörande beslut så förstår 
jag att respondenten med andra likt honom reagerade på att denna information kom relativt 
sent in på terminen. 
 
Respondent 5 riktade viss kritik mot hur man framställde maskinprogrammet. Kritiken 
handlade främst om att man informerar eleverna om vilken eventuell lön man kan få inom 
industrin. Respondenten menade på att det kan få elever som normalt inte skulle kunna tänka 
sig att söka maskin att faktiskt söka maskin. Respondenten tyckte sig se en fara med detta 
eftersom det kan leda till att elever faktiskt gör fel val baserat på vad de egentligen vill gå. Så 
här sa respondenten: 
 

- ”det som jag tror dom gör lite fel, alltså informera om arbetsmöjligheterna, just det 

här om lön och sånt… det tror jag är ganska… för lönen, det är ju ganska höga löner 

direkt när man går ut mellan 19 och 23000 har vi fått uppgifter om… och jag menar 

om man kommer och så är man inte så säker på vad man vill välja egentligen men så 

kanske man är intresserad av bilar och vill hålla på med dom men sen så får man 

höra att man liksom… aa men går man maskin så får man mellan 19 och 23000 i 
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ingångslön… då kan det vara många som slopar liksom det dom vill göra bara för 

pengarnas skull…” 

 
Jag fortsatte intervjun med respondent 5 med frågan om just den informationen var så dålig. 
Om man vågar lägga in en personlig reflektion så tycker jag det är rätt så bra att elever 
faktiskt får den informationen innan man väljer inriktning, då vet men lite mer vad det handlar 
om. Dock så har jag förståelse för respondentens svar eftersom det faktiskt kan påverka 
elevers val. Så här svarade respondenten på frågan om denna typ av information vad dålig: 
 

- ”Det är ju ganska dåligt för jag menar, då får man ju inte… det finns ju 

jobbmöjligheter inom dem andra grejorna också… fast dom gick mest igenom det 

på… maskin… här fick man väldigt konkret liksom vad man kan bli och vad man 

tjänar… på dom andra, då var det nästing ingenting sånt…” 

 

Jag avslutade denna del av intervjun med respondent 5 med att fråga om han ansåg att det var 
mer propaganda på maskinprogrammet än på andra program och svaret på den frågan blev ja. 
Summan av kardemumman är att respondent 5 anser att man kan vänta med denna typ av 
information till dess att elevers gjort sina profilval och inte lägga fokus på att informera om 
lön och så vidare innan profilvalet eftersom det kan påverka elever att göra ”fel” val.   
 

6.8 Resultatsammanfattning. 
 
Resultatet av mina intervjuer visar att arbete efter gymnasietiden är en faktor som påverkat 
respondenterna starkt när de gjorde sina val av gymnasielinje. Respondenterna visade sig även 
vara väl förtrogna med sig själva och i vilken mån de skulle klara av skolan och alla 
respondenter svarade att de valde skolan, i första hand, främst för att de var mer praktiskt 
lagda än teoretiskt. Respondenterna såg inte sig själva som några ”plugg hästar”. Resultatet 
visar även att respondenterna uppfattar kompisar och bekanta som större påverkningsfaktorer 
inför deras val än föräldrars. Endast respondent 5 svarade att hans föräldrar haft viss påverkan 
på hans val av gymnasielinje. 
 
Resultatet av min andra frågeställning visar att respondenterna upplever maskinprogrammet i 
sin nuvarande form som bra och att det inte behöver ske några större förändringar. Dock så 
svarar nästan alla respondenter att hanteringen av CNC – maskiner borde man börja med 
tidigare för att än mer väcka intresse och därmed locka eleverna att söka maskin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 
 

7. Analys 
 
Nedan följer min analys av det resultat jag fått fram via mina intervjuer. Som metod i min 
analys så har jag valt att börja analysera vad respondenterna svarade på frågorna rörande 
varför de valde att söka maskinprogrammet. Vidare så ämnar jag analysera vilka 
påverkningsfaktorer till respondenternas val som respondenterna själva upplevde som 
avgörande för sina val. Avslutningsvis så gör jag en analys av vad respondenterna ansåg om 
maskinprogrammet och vad som möjligen skulle behöva förändras för att göra programmet 
bättre och mer attraktivt för framtida elever att söka. Analysen ställs även mot min 
litteraturgenomgång och vad tidigare forskare fått fram via liknande studier.  
 
Bo Johansson och Per Olov Svedner nämner tre olika metoder, eller huvudalternativ som de 
beskriver det, som en forskare kan använda sig av när det gäller att analyser kvalitativa 
intervjuer. Antingen så väljer man att analysera varje respondent var för sig för att belysa 
varje svar eller så väljer man att analysera respondenternas svar som en grupp om svaren är 
liknande eller så väljer man att kategorisera respondenternas svar med utgångspunkt från 
intervjusvaren. Metod tre kan dock kräva en något större studiegrupp än den jag använt mig 
av. Jag har valt att använda mig av metod två vilken Bo Johansson och Per Olov Svedner 
beskriver så här: ”Analysen av uppfattningar är första alternativet om samtliga intervjuade 

har i stort samma erfarenheter, dvs kan uttrycka samtliga uppfattningar som är aktuella”.
34
 

Att jag inte väljer att analysera varje svar för sig eller att jag inte väljer att kategorisera 
studiegruppen gör jag tack vare att det dels skulle bli en massa upprepningar samt att jag inte 
funnit att respondenternas svar går att göra stora kategoriseringar av.  

7.1 Varför väljer elever maskinprogrammet? 
 
I undersökningen så har det kommit fram en rad intressant data för min frågeställning. I 
mångt och mycket så tycker jag mig finna svar på varför elever väljer maskinprogrammet och 
även vad man kan göra bättre inför kommande generationer. Att en av de största 
anledningarna till varför respondenterna valt att söka maskin skulle vara tron om att få ett 
arbete efter gymnasietiden var föga förvånande. Taktiken med att lova elever arbete efter 
avslutad gymnasietid, om man nu sköter sig på sin praktik, användes även när jag gick på 
skolan. Vad som är intressant är att den faktiskt fungerar. Se bara på t.ex. respondent 6 vars 
bror gick maskin och som nu arbetar på en av stadens största industrier, ett arbete han fick 
direkt efter skolan. Detta sporrade respondenten mycket att söka sig till maskinprogrammet 
och respondentens mål är nu att bli en bra CNC – operatör. Att möjligheten till ett arbete efter 
avslutade studier är stor stämmer väl överens med vad Henrik Janerin får fram i sin 
undersökning om varför elever väljer byggprogrammet. Att få arbete efter avslutade studier 
låg väldigt högt på svarsfrekvensen i hans enkätundersökning.35  
 
Detta ska dock ställas i kontrast till Esad Mehmedovics uppsats som handlar om varför elever 
inte väljer industriprogrammet. Där kommer han ju fram till att elever över lag inte vill arbete 
inom industrin. Men vidare så visar svarsalternativen att 33 % av de som svarade att de kunde 
tänka sig att läsa industriprogrammet att möjligheten till arbete efter avslutade 
gymnasiestudier var en avgörande faktor för att söka programmet. En viktig orsak i Esad 
Mehmedovics studie var att deltagarna satte högskolekompetens högt. Detta var dock något 
som inte framkom i min studie. Endast respondent 5 hade sådana mål att läsa vidare på 

                                                 
34 Johansson & Svedner, 2006, sid. 52 - 53 
35 Janerin, 2007, sid. 13 
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högskola efter att han arbetat några år, även om flera av respondenterna nämnt möjligheten till 
framtida studier under intervjuernas gång.36 

7.2 Praktiskt lagd. 
 
En annan orsak till varför respondenterna valt att söka maskin är att de ser sig själva som mer 
praktiska än teoretiska och ser inte sig själva som några ”plugghästar”. Detta genomsyrade 
alla respondenter i studien vilket för mig tyder på en hög grad av mognad. Precis som Marit 
Busk och Lina Mörk så visar även min undersökning att elever börjar fundera på sitt 
gymnasieval mot slutet av årskurs åtta, detta gäller främst respondent 5. Nästan alla 
respondenter svarar att deras föräldrar lät dem själva välja vilken skola och linje de ska gå, 
dock så har några av respondenterna kommit överens med sina föräldrar om att de inte ska 
välja en linje med hög studietakt. Både föräldrar och respondenter verkar ha insett att 
respondenterna inte skulle klara en hög studietakt. Återigen så visar det för mig på en hög 
mognadsgrad hos respondenterna och de inser faktiskt sina begränsningar och gör det bästa av 
situationen.37 
 

7.3 Påverkningsfaktorer. 
 
Att vi påverkas av alla möjliga saker när vi gör diverse val i livet går väl inte att bortse ifrån. I 
undersökningen så valde jag att ställa en del frågor rörande vad som påverkar respondenterna 
att söka maskinprogrammet. En förutfattad mening som jag själv hade när jag genomförde 
mina intervjuer var att föräldrar skulle haft en stark påverkan på respondenterna när de gjorde 
sitt val. Vad som framkom var det omvända. Det var i princip bara en av respondenterna som 
svarade att föräldrarna haft viss påverkan på gymnasievalet, övriga hade någon annan 
påverkningsorsak till varför de valde maskin. Detta stärker det som Henrik Janerin kommer 
fram till i sin studie om att föräldrar inte har så hög påverkan på elevernas val.38 Men detta går 
emot vad Björn Larssons får fram i sin studie där det faktiskt visar sig att ca 50 % av 
deltagarna i studien svarat att föräldrarna haft påverkan på deras gymnasieval. Vad Larssons 
studie visar på är att det främst är studiemotiverade ungdomars högskoleutbildade föräldrar 
som påverkat mest.39  
 
Till skillnad från de tidigare genomförda studierna som jag tagit upp i detta arbete så visar 
min studie på att kompisar haft en mycket stor påverkan på de flesta av respondenterna. Flera 
av respondenterna svarade att de diskuterat gymnasieskolor och gymnasieprogram med 
kompisar och flera av respondenterna har eller haft kompisar, och i vissa fall släktingar, som 
gått på den aktuella skolan. Alla kompisar har inte gått maskinprogrammet men de har ändock 
påverkat respondenterna på så vis att kompisarna talat väl om maskinprogrammet. Så pass väl 
att respondenterna i många fall valt att söka maskin. Skillnaden i svaren mellan 
respondenterna i denna studie jämfört med utfallet av Henrik Janerins studie är påfallande. I 
Janerins studie så svarade hela 68 % av de tillfrågade att kompisar inte haft någon påverkan 
på deras gymnasieval. Detta ska då jämföras med att det i denna studie var hela fem av sex 
respondenter som blivit påverkade av sina kompisar.40 
 
                                                 
36 Mehmedovic., 2004, sid. 8 – 9 
37 Busk & Mörk, 2007, sid. 28 & 31 
38 Janerin, 2008, Sid. 13 
39 Larsson, 2007, Sid. 60 
40 Janerin. 2008, Sid. 13 
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I Marit Busk och Lina Mörks studie så visar det sig att både föräldrar och kompisar påverkat 
respondenternas val av gymnasielinje, det framgår tyvärr inte i vilken utsträckning det är så. 
Intressant är att det kommit fram i en studie likt denna, alltså i en intervjustudie.41 
 
På frågan om valet att söka maskin var respondenternas eget val så svarade alla ja och de 
svarade med lite extra tyngd på denna fråga. Det verkar som att det är väldigt viktigt för 
respondenterna att påvisa att de själva gjort sitt val utan inverkan av t.ex. föräldrar. Detta 
stämmer väl överens med vad Henrik Janerin fått fram i sin enkätstudie. I Henrik Janerins 
studie så visar det sig att en stor påverkan på elevernas val faktiskt var att de själva fick 
bestämma vilken utbildning de ska gå.42 
 

7.4 Hur kan man göra maskinprogrammet mer attraktivt för elever att 
söka? 
 
En del detta arbete handlade även om att jag ville få fram information om hur man kan göra 
maskinprogrammet mer attraktivt för framtida elever att söka, främst den inledande delen av 
programmet. Jag valde därför att ställa en rad frågor om det till respondenterna. Många frågor 
handlade om den typ av information som respondenterna tagit del av innan sitt val. Frågorna 
blev av varierande art med tanke på att eleverna i de flesta fall faktiskt gjort två val, det ena 
att söka sig till teknikprogrammet på skolan och det andra att efter åtta veckor välja 
inriktning.  
 

7.4.1 Vikten av bra information. 
 
Under intervjuerna så framkom det att respondenterna över lag anser att de fått tillräckligt 
med information om maskinprogrammet. Alla utom en respondent, respondent 3, hade varit 
på öppet hus på skolan och tagit del av den information som fanns att tillgå. Även respondent 
3 hade gått på öppet hus på skolan men ej hunnit ta del av just maskinprogrammets 
information. På öppet hus lade respondenten och hans familj främst fokus på autoteknik och 
missade troligen därför en del information om maskinprogrammet. Flera av respondenterna sa 
även att de tagit del av information från den aktuella gymnasieskolan på högstadiet, då främst 
i årskurs 9. Dock så erkände några av respondenterna att de kanske inte lyssnat med bägge 
öronen utan mer ”flumlyssnat”. Den bästa informationen om skolan och maskinprogrammet 
fick de på öppet hus i årskurs 9.  
 
Väl på teknikprogrammet så upplever även där respondenterna att den information och 
kunskap de fick om maskinprogrammet som helt ok. Under de inledande åtta veckorna så får 
ju årskurs 1 eleverna prova på alla profiler som finns att välja under teknikprogrammet och 
det såg alla respondenterna som något positivt. Inledningsperioden med tillverkning av en 
radiostyrd bil där eleverna fick pröva på att svarva, fräst, läsa ritningar, koppla el och montera 
ihop det hela upplevdes som mycket positivt bland respondenterna. Det gjorde att de faktisk 
såg maskin som något roligt och som de ville söka.  
 

                                                 
41 Busk & Mörk, 2007, 28 & 31 
42 Janerin, 2008, Sid. 13 
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7.4.2 Vad kan förbättras? 
 
Eftersom inget av profilerna inom teknikprogrammet börjar förrän efter de åtta introduktions 
veckorna så får eleverna inte någon fördjupning inom respektive profil utan de får kort prova 
på det som ingår. Maskinprogrammet domineras av CNC – maskiner, alltså maskiner man 
styr med hjälp av t.ex. en dator. En av de saker som respondenterna gärna ville se mer av 
under den introducerande delen av teknikprogrammet var just CNC. Respondent 3 sa t.ex. att 
om de hade fått pröva på CNC under introduktionstiden så hade valet av maskin varit än mer 
självklart. 
 
Ett par av respondenterna tog även upp att man skulle kunna gå ut tidigare med vissa delar av 
den information om maskinprogrammet som lärarna gick ut med. Till exempel att det faktiskt 
är ett begränsat antal elever som kommer in på programmet var något som respondent 4 
tyckte var synd att skolan inte gick ut med tidigare. Respondent 5 ansåg att man inte skulle gå 
ut med information om hur mycket man kan tjäna inom industrin. Respondenten menade på 
att det faktiskt kan få elever att söka maskin enbart för att det är en bra lön och att elever 
därför inte söker det han/hon faktiskt vill läsa. Den typen av information anser därmed 
respondent 5 att man faktiskt kan skippa under introduktionsdelen när man informerar om 
maskinprogrammet och menar att man istället endast hastigt kan nämna den. Så att tidigare få 
prova CNC – maskinerna och en revidering av informationen under introduktionsveckorna 
var de förslag på förändringar/förbättringar respondenterna gav under intervjuerna. 
 

7.5 Analyssammanfattning. 
 
Jag tänker här kort återge vad som framkommit under min undersökning. På den mest centrala 
frågan i själva arbetet, varför väljer elever maskinprogrammet, så visar det sig att arbete efter 
examen är en viktig faktor. För i princip alla respondenter är detta en viktig morot när de stod 
inför valet av inriktning på skolan. De flesta av respondenterna var i årskurs 9 inställda på att 
de ville läsa någon av inriktningarna på teknikprogrammet, dock så var respondent 5 redan på 
det klara med att han skulle läsa maskinprogrammet. Övriga respondenter valde att söka 
maskinprogrammet mot slutet av introduktionsveckorna på skolan.  
 
Redan på högstadiet så har alla respondenter insett att ingen av dem är någon direkt 
plugghäst. Alla respondenter ser sig själva mer som praktiker än teoretiker och därför var 
valet av skola given för dem.  
 
Den vanligaste påverkningsfaktorn för att välja maskinprogrammet kom från kompisar. 
Informationen från kompisar så både läst eller har läst på skolan har i flera fall också varit 
avgörande för respondenterna att söka sig till skolan. Föräldrars påverkan har varit ringa.  
 
De flesta av respondenterna tycker att informationen de fått om teknikprogrammet har varit 
bra, dock så upplever flera respondenter att de fått för lite information om just 
maskinprogrammet. Under introduktionsveckorna så tycker de flesta respondenterna att 
informationen om maskinprogrammet har varit bra, dock så tycker respondent 4 att 
informationen om de begränsade platserna på maskinprogrammet ska komma tidigare, gärna 
direkt vid terminens början. Nästan alla respondenterna tyckte att informationen de fick på 
öppet hus i årskurs 9 var bra och var en bidragande faktor till att de valde att främst välja den 
aktuella skolan. Flera av respondenterna anser även att man tidigare ska kunna introducera 
CNC i utbildningen men att byggandet av den radiostyrda bilen gett dem en bra inblick i vad 
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maskinprogrammet handlar om. Att använda sig av CNC maskiner med allt vad det innebär 
hade t.ex. gjort att respondent 3 tidigare sett valet av maskin som en självklarhet.  
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8. Slutsatser. 
 
Den första slutsatsen som jag kan dra av min studie om varför elever väljer att söka 
maskinprogrammet är att respondenterna har en stark tro på framtidens arbetsmarknad. En 
stor drivkraft bland respondenterna att faktiskt söka maskinprogrammet är att man kan få ett 
arbete direkt efter avslutade gymnasiestudier och det med en bra lön. Att just den orsaken 
skulle vara den dominerade trodde jag inte från början. Jag hade en liten förutfattad mening 
om att det inte skulle vara så mycket pluggande på skolan som skulle dominera 
respondenternas val, det var orsaker som gällde under min tid. Det visade sig dock att skolans 
fokus på studerande faktiskt hade påverkan på respondenternas val. Jag drar dock slutsatsen 
att respondenterna moget övervägde vilken typ av skola och utbildning de skulle välja utefter 
sina egna preferenser. Alla respondenter var väl förtrogna med sig själva när det gällde deras 
egen studiegång. Alla respondenter ansåg sig vara mer praktiska än teoretiska och valde 
därför en praktisk skola. Att man vid sitt gymnasieval har lyckats dra den slutsatsen om sig 
själv visar åter igen att man är mogen och på väg att bli vuxen.  
 
Att kompisar har en större påverkan än föräldrar vid respondenternas val till 
maskinprogrammet är en relativt enkel slutsats att dra eftersom i princip alla respondenter 
påvisat att så är fallet. Alla respondenter hävdar att valet att söka maskinprogrammet är deras 
eget. En slutsats jag drar är att det är svårt att i min studie faktiskt påvisa att det var 
respondenterna själva som gjorde sina val. Allt är tolkningar och min subjektiva tolkning i 
denna fråga är att den påverkan som respondenterna fått via kompisar och föräldrar faktiskt 
format dem att söka maskinprogrammet. Jag tolkar det som att även om respondenterna själva 
lämnade in sina valblanketter så landade valet undermedvetet på maskin tack varför föräldrars 
och kompisars påverkan. Dock så måste jag även dra slutsatsen att inte alla respondenter hade 
maskinprogrammet som första val. Det gör att det hela blir lite svårare att dra slutsatser kring 
och faktiskt mer intressant. Även om det hamnar lite fel nu så skulle jag gärna i framtiden 
vilja göra en undersökning på dessa elever kontra andra elever som går på de program som 
några av mina respondenter valde i första hand för att se vilka som trivdes bäst och vilka det 
gått bäst för resultatmässigt i skolan. Det hela kan bli en typ av motivationsstudie. 
 
Vad gäller min andra frågeställning i undersökningen som handlar om hur man kan göra 
maskinprogrammet mer attraktivt för elever att söka så drar jag slutsatsen att det verkar 
fungera ganska bra. Utefter vad respondenterna svarat så verkar information om 
teknikprogrammet och maskinprogrammet vara tillräcklig. Det framkom dock en del bra 
kritik från främst respondent 4 och 5 om eventuella förändringar i informationen som eleverna 
får om maskinprogrammet och om profilvalen i stort, även om den var ringa. Den största 
förändringen som respondenterna över lag vill se är att det tidigare ska börjas med CNC 
undervisning. Det verkar till och med vara ganska avgörande för respondenterna att de får 
pröva på CNC tidigt. Jag drar slutsatsen att eleverna vill komma så nära verkligheten som 
möjligt och eftersom arbetet med CNC – maskiner är det redskap man använder sig av idag på 
verkstäder så känner nog respondenterna att de snabbt vill börja med det. Vidare så drar jag 
slutsatsen att respondenterna tycker det är spännande med hanteringen av CNC – maskinerna. 
Hanteringen av datorer och datastyrda maskiner ses till en början som mycket spännande över 
lag, även bland årskurs 2:or och 3:or som jag samtalat med.  
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9. Diskussion 
 
Denna studie är en tvådelad studie med syftet att först undersöka varför elever väljer att söka 
maskinprogrammet för att sedan undersöka hur man kan göra maskinprogrammet mer 
attraktivt för framtida elever att söka.  
 
Jag måste säga att resultatet av min studie förvånar mig lite. Jag trodde inte att respondenterna 
i studien skulle vara så säkra på sig själva och sitt gymnasieval. Jag minns själv hur ängslig 
man var över gymnasievalet och jag visste inte alls var jag skulle välja för gymnasieprogram. 
Det samma gäller det stora flertalet av kompisar och syskon vid deras gymnasieval. Bland de 
tidigare studier som jag tagit del av i studien så upplever jag inte svaren på liknande frågor 
skiljer sig så mycket åt. Själva avstampet för min studie tog jag från Henrik Janerins uppsats, 
som bekant om varför elever väljer byggprogrammet. Studietakten på byggprogrammet i 
Henrik Janerins fall och på maskinprogrammet är inte så hög och programmen bygger inte på 
att eleverna ska behöva hårdplugga. Bägge program är yrkesförberedande program med fokus 
på bygg och industrin. Detta visar sig i mitt resultat eftersom flera av respondenterna svarat 
att de tillsammans med sina föräldrar kommit till den insikten att de ska välja en 
gymnasielinje som är mer praktisk än teoretisk. Detta för att respondenterna inte är teoretiskt 
lagda rent studiemässigt. En fråga som här väcks är om det möjligen kan vara så att föräldrar 
till mindre studiemotiverade elever möjligen är ”nöjda” med att deras barn genomgår en 
gymnasielinje oavsett vilken. Detta till skillnad mot föräldrar med en högskoleutbildning som 
det visar sig i Björn Larssons studie. Men det är kanske att sticka ut hakan för mycket. 
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10. Kritisk granskning av arbetet. 
 
Så här i efterhand så måste nog en diskussion om metoden väckas till liv. Som tidigare nämnts 
i metoddelen så finns det både för- och nackdelar med användandet av olika typer av metoder. 
Jag valde efter visst övervägande att använda mig av intervjuer som metod och så här i 
efterhand så är jag hyfsat nöjd med mitt val. Fördelen jag ser nu är att jag inte hade något 
bortfall i studien utan svarsfrekvensen var 100 %, med det menar jag att alla respondenter 
som från början skulle deltaga i studien sedermera deltog. Vad som dock var svårt vid 
genomförandet av intervjuerna var frågeställningen. Den mall jag tog fram hjälpte mig 
mycket men inledningsvis så upplever jag en svårighet när det gäller styrningen av 
intervjuerna. Med det menar jag att jag i efterhand upplevde situationen som stressande. Vid 
de tillfällen som det blev tyst var det svårt att inte bryta in och fortsätta med nya frågor. De 
första två intervjuerna blev lite av det slaget, även om jag fick fram bra information från 
respondenten. De intervjuer som jag i efterhand upplever gick bäst var intervju 5 och 6 vilket 
kanske är ganska naturligt, övning ger färdighet.  
 
Vidare så var det svårt att inte ställa för ledande frågor. Precis som vid enkäter så är det svårt 
att inte ha förutfattade meningar om t.ex. olika typer av påverkningsfaktorer för 
respondenterna när de valde att söka maskin. Men över lag så gick det bra att inte ställa 
ledande frågor till respondenterna, även om min mall kan se ut att ha den karaktären.  
 
Själva renskrivningen av intervjuerna visade sig vara precis det hästarbete som 
metodböckerna beskrev. Att lyssna på samma svar om och om och om igen var ibland väldigt 
tröttsamt men ett måste. Det tog i snitt två timmar att renskriva varje intervju som i snitt låg 
på ca 15 minuter styck. Jag vågar inte ens drömma om hur lång tid det skulle ha tagit om 
vardera intervjua varit på 30 – 40 min.  
 
Så här i efterhand så är jag faktiskt nöjd över mitt val av metod. Det fanns dock en fundering 
på att blanda in enkäter också men då känner jag att jag inte skulle hinna klart. Att 
sammanställa, analysera och dra slutsatser av både intervjuer och enkäter skulle bli för stort 
och ta på tok för lång tid med tanke på den kunskap jag har idag om intervjumetoden.  
 
För att få en bättre helhetsbild så skulle jag så här i efterhand nog velat bredda arbetet och 
även intervjuat årskurs 3 elever. Det hade varit spännande att få se hur de svarat på samma 
frågor och hur de efter snart tre år på maskinprogrammet vill att maskinprogrammet ska se ut 
i framtiden. Men det får bli en framtida forskning.  
 
När det gäller min reliabilitet och validitet så tycker jag att jag uppfyller bägge. Jag styr inte 
mina intervjuer på ett sådant sätt att jag visar respondenterna vilka svar jag vill ha och jag får 
fram bra information som jag kan använda mig av i arbetet. Jag känner även att 
respondenterna givit mig ärliga och tillförlitliga svar över lag, dock så kan man i vissa fall 
ställa sig frågande till hur ett par av respondenterna svarade på mina frågor. Men det har nog 
mer med min förutfattade mening av hur elever på maskinprogrammet ska vara och har säkert 
ingen grund i verkligheten.  
 
Avslutningsvis så känner jag att jag kommit i mål med min undersökning och att jag fått fram 
bra svar på min frågeställning. Min förståelse till varför dessa elever valt att söka just 
maskinprogrammet har ökat och jag har fått fram bra information om vad som möjligen kan 
behöva förändras för att locka framtida elever att göra samma val som respondenterna. 
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Bilaga 1. 
 

Brev till föräldrar. 
 
Hejsan. Mitt namn är Andreas Larsson och jag är lärarstudent vid Karlstad Universitet och 

just nu genomför jag mitt examensarbete. Mitt examensarbete är en undersökning som 

handlar om varför elever väljer att söka till maskinprogrammet. Undersökningen är en 

intervjuundersökning och din/er son/dotter har på frivilligbasis gått med på att delta i 

undersökningen. Undersökningen i sig är konfidentiell, dvs. att inga namn på elever, klass 

eller skola kommer att framgå i undersökningen utan skolan kommer beskrivas som en 

mellansvensk gymnasieskola, elevers namn kommer ersättas med ett nummer t.ex. respondent 

1 osv. Du/ni har givetvis möjligheten att neka mig att använda ert barn i undersökningen.  

 

Har ni några frågor rörande arbetet och kanske rent av vill ha en kopia av arbetet när jag 

färdigställt det kan nå mig på mobilnummer: xxx-xxxxxxx eller via email: 

xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx. 

 
Mvh 
/Andreas Larsson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. 
Mall för intervjufrågor 

 
1. Varför sökte du maskin? 
1. När gjorde du valet? 
2. Var maskin ditt första val? 
3. Hade du kunskap om maskinprogrammet innan du sökte till 
gymnasiet? 

4. Fick du tillräckligt med kunskap om maskinprogrammet innan du 
gjorde ditt aktiva val? 

 
2. Vad påverkade dig att söka maskinprogrammet? 
1. Var det du själv som tänkt igenom ditt val? 
2. Vilken påverkan hade din familj på ditt val? 
3. Vilken påverkan hade dina kompisar på ditt val? 
4. Hade media någon inverkan på ditt val? 

 
3. Var den information du fick på skolan tillräcklig för att du skulle känna 
dig säker i ditt val? 
 
4. När du gjorde ditt val, kände du då att någonting saknades för att göra 
maskinprogrammet mer intressant? 
1. Lärarna? 
2. Rektorn? 
3. Lokalerna? 
4. Vad du fick göra vid introduktionen av tiden innan ditt aktiva val? 

 
5. På vilket sätt tycker du att man kan göra tiden innan valet av maskin 
mer intressant? 
1. Vad tyckte du saknades vid det aktiva valet för att du direkt skulle 
känna att du ville söka maskin. 

2. Vid samtal med dina kompisar, vad fick dem (om några) att inte söka 
maskin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3. 
 
Specialutformat Teknikprogram - lokal inriktning T 
På Specialutformat Teknikprogram - lokal inriktning T (teknik) lägger du tonvikten på teknikkurser som 
en förberedelse för att gå ut i arbetslivet direkt efter skolan.  

Under termin 1, efter åtta veckor, gör eleven ett profilval som han/hon sedan följer under resterande 
studietid på teknikprogrammet. För SM-T-eleverna har profilerna mer praktiskt inriktade profilkurser, 
medan TE NoT-elever har mer teoretiskt inriktade profilkurser. 

Om det blir fler sökande till en profil vid profilvalet än det finns platser, sker urvalet via meritvärdet från 
avgångsbetyget i årskurs 9. 

 
Poängförteckning 
Ett gymnasieprogram är uppbyggt av minst 2 500 poäng. Nedan finns en förtckning över hur vi planerar 
våra poäng. Alla våra utbildningar innehåller minst 2 500 poäng. Mer detaljerad förteckning finns under 
respektive profil.  

Med reservation för eventuella förändringar. 

 
Kärnämnen 750 poäng 
Svenska A och B 
Engelska A 
Matematik A 
Estetisk verksamhet 
Idrott och hälsa A 
Naturkunskap A 
Religionskunskap A 
Samhällskunskap A  

 
Gemensamma kurser på våra teknikprogram 550 poäng 
Datorkunskap 
Verkstadsteknik 
Företagsekonomi 
Etik 
Matematik B 
Teknik, människa, samhälle 
Teknikutveckling och företagande 
Projektarbete  

 
Lokalt individuellt val minst 150 poäng 
Engelska B 
Matematik C 
Historia A 
Biologi A 
Småföretagande B 
Karaktärskurser  

 
Profiler mer än 1 050 poäng 
Autoteknik 
Maskin 
Datateknik 
Digital design 
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Teknikprogrammet lokal inriktning NOT 
Du får behörighet till alla ingenjörsutbildningar på Universitet och högskolor genom att du har möjlighet 
att läsa alla behörighetsgivande kurser i matematik, fysik och kemi.  

Under termin 1, efter åtta veckor, gör du ett profilval som du sedan följer under resterande studietid på 
teknikprogrammet. För Te NoT elever har profilernas kurser fler teoretiska inslag medan SM-T-eleverna 
har mera praktiskt inriktade profilkurser. 

Om det blir fler sökande till en profil vid profilvalet än det finns platser, sker urvalet via meritvärdet från 
avgångsbetyget i årskurs 9. 

 
Poängförteckning 
Ett gymnasieprogram är uppbyggt av minst 2 500 poäng. Nedan finns en förtckning över hur vi planerar 
våra poäng. Alla våra utbildningar innehåller minst 2 500 poäng. Mer detaljerad förteckning finns under 
respektive profil.  

Med reservation för eventuella förändringar. 

 
Kärnämnen 750 poäng 
Svenska A och B 
Engelska A 
Matematik A 
Estetisk verksamhet 
Idrott och hälsa A 
Naturkunskap A 
Religionskunskap A 
Samhällskunskap A  

 
Gemensamma kurser på våra teknikprogram 550 poäng 
Datorkunskap 
Företagsekonomi 
Etik 
Matematik B 
Teknik, människa, samhälle 
Teknikutveckling och företagande 
Projektarbete  

 
Te (NoT) 700 poäng 
Engelska B 
Matematik C, D och E 
Fysik A och B 
Kemi A  

 
Profiler mer än 500 poäng 
Autoteknik 
Maskin 
Datateknik 
Digital design 
Teknikhumanism  
Industriell design 
Robotik  

 
Eventuellt utökad studiekurs 
Småföretagande B 
Historia A 
Biologi A 
Engelska C 

 


