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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att undersöka sista årets gymnasieelevers val. Uppsatsen utgår från tre 

frågor. Hur beslutsprocessen ser ut, om någon person påverkat till beslut och att se beslut från ett

samhälls-och skolperspektiv. 

Undersökningens resultat utgjordes av tre teman: Personer som påverkar till beslut och 

”modernitetens följder” och analys av interaktionen av fokusgrupperna. Eleverna val tyder 

på att de känner en viss tillit till personer i sin närhet så som familj och vänner. Framförallt har 

föräldrar en stor roll i beslutsfattandet. Det andra temat ”modernitetens följder”, innefattar att 

dagens samhälle står för möjligheter men även risker som kan vara orsaker till de val som 

människor gör. Det jag kom fram till var att kategorin bred utbildning kan ses som en trygghet 

då framtiden är oviss i och med arbetslöshet. Även kategorin det egna ansvaret kom fram som 

en röd tråd i undersökningen. Eleverna såg det egna ansvaret som en självklarhet där de ansåg att 

det krävdes att de skulle vara aktiva, ta eget initiativ för att få jobb men också för att välja 

utbildning. Frågan om beslutsprocessen kom in i den avslutande diskussionen, och blev den 

sammanställningen av de andra frågorna. Begreppet livspolitik används för att få en helhet i 

beslutsprocessen. 

Det tredje temat utgick ifrån hur metoden fokusgrupper tillämpades och blev en viktig del i 

analysdelen. Mitt resultat frågesatte om alla personer kan ingå i fokusgrupper eller om det krävs 

ett visst intresse och engagemang. Detta då en av grupperna hade svårigheter till dialog, vilket 

ledde till att en klass analys användes 
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1. INLEDNING

Val och beslut i människors vardag är något som fångat mitt intresse. Vad är det som påverkar 

människor till sitt handlande? Vem blir vi påverkade av? Är vi en produkt av vår omgivning eller 

har vi en egen välutvecklad förmåga att bestämma över våra liv och de val vi gör? Blir vi styrda 

av någon och om så är fallet, är vi då medvetna om det? Varifrån får vi vår drivkraft, vår 

motivation och våra framtidsplaner?

Skola och utbildning är stora val som barn och ungdomar hela tiden ställs inför. Det är först upp 

till föräldrarna att sätta barnet på dagis och skola men när grundskolan är klar är det val till 

gymnasiet. Men vad händer efter gymnasiet? Blir valet att vidareutbilda sig på 

universitet/högskola eller att gå ut i arbetslivet?  Vad är det som är avgörande för de valen.

Jag läste en rapport som tog upp skolan och samhället där konsultföretaget Kairos future tog upp 

skolan roll och utveckling. Rapporten gjorde att jag började tänka tillbaka hur jag kände inför de 

val som jag behövde göra i skolväg. Vad var det som gjorde att jag gjorde vissa val?

Det var tio år sedan jag slutade gymnasiet. Jag vill i min undersökning se om det har förändrats 

någonting i själva beslutsfattandet det vill säga olika val som elever gör efter gymnasiet. Fokus i 

denna undersökning är sista års gymnasieelever. Det urvalet gjordes eftersom eleverna är i en 

period där de börjar göra sina egna val. Mot den bakgrunden är mitt syfte med uppsatsen att 

undersöka hur gymnasieeleverna väljer. I undersökningen kommer även metoden fokusgrupper

komma in som en röd tråd och ha en stor roll i bearbetning och analys, men även att rent praktiskt 

tillämpa den.
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2. PROBLEMFORMULERING

Undersökningens fokus ligger på elevers olika val. För det syftet används tre frågor med 

utgångspunkt i min förförståelse. Undersökningen ska belysa den beslutsprocess som hela tiden 

pågår genom ständigt nya val. Den ska också visa om eleverna påverkats eller motiverats av 

någon person till de val de gör. Som tredje område ska undersökningen belysa påverkan i ett 

större perspektiv, det vill säga se på samhällets roll och skolan som institution. Undersökningen 

kommer också att lägga fokus på metoden fokusgrupper. 

3. FÖRFÖRSTÅELSE

Jag tycker det är viktigt att försöka tyda min egen förförståelse innan jag började med min 

undersökning för att komma fram till min problemformulering, dels för att se vad som färgade 

mig i min undersökning och vad som faktiskt kom fram. När jag först började läsa om 

människors valmöjligheter kom det fram begrepp som socialisation, klass, och om vi människor 

är medvetna eller omedvetna om våra handlingar. 

3.1 Social skiktning och klassindelning 

Socialisation är en överföring av normer och beteendemönster. Socialisation ses som en process 

som pågår hela livet. Den primära socialisationen sker under barndomen i familjen som benämns 

signifikant andra . Senare tar den sekundära socialisationen vid, vilket innebär att barnet får mer 

specifika kunskaper som att lära sig läsa, skriva och räkna, vilket är en uppgift som skolan är 

skyldig att ansvara för, skolan är en fostrande institution, en förmedlare av åsikter som påverkar 

elevernas världs- och självuppfattning, vilket är en del av den sekundära socialisationen eller den 

generaliserade andra. I och med socialisationsprocessen formas människor till sociala varelser 

likväl som till individer. Individen formas i ett samspel med andra människor.1

Enligt Pierre Bourdieu har familjen och skolan en stor del i individens liv och är avgörande för de 

olika val som behövs göras. Författaren tar upp att det framför allt är familjen som har en stor 

vinning i vad barnet väljer. Föräldrarna vill vidmakthålla det som de tidigare haft i form av status 

                                                
1 Giddens, A. (2003) Sociologi



- 7 -

eller makt som de har skaffat sig. Genom barnens val vill de hålla kvar sitt varande och bevara de 

möjligheter och privilegier som här har och göra med klassaspekt. 2

Familjens viktiga roll i socialisationen behandlas också av Anders Persson i boken ”Skola och 

makt”. Författaren tar upp hur samhället såg ut och hur det har förändrats. Framför allt att 

familjen förr var det viktigaste socialisationsinstrumentet. Det var i familjen som nya individer 

reproduceras såväl biologiskt som ideologiskt. Men Persson menar att detta delvis har förändrats 

i och med industrialisering. Reproduktionsprocessen har splittras i flera delar till olika 

institutioner som skola, barnomsorg och sjukvård. Även i dagens samhällen ligger den biologiska 

reproduktionen fortfarande i familjen, men den största delen av den ideologiska 

reproduktionsprocessen handhas av skolan. Därmed fyller skolan ett slags tomrum.3

3.2 Skolans påverkan på elever

Jag har läst Joanna Giotas artikel ”Skoleffekter på elevers motivation och utveckling”. Artikeln 

tar bland annat upp olika forskare syn på skoleffekten, det vill säga hur skolan påverkar eleven. 

Rapporten tar upp olika psykologiska processer som kan finnas i skolan.  Där skriver Giota om de 

mål som lärare, skolan och samhället sätter upp för eleverna. Giota ger exempel på mål som 

formuleras i läroplanerna och officiella styrdokument som präglar hur skolan ser ut. Författaren

ifrågasätter om dessa mål som skolan sätter upp faktiskt uppfattas av eleverna, och om dessa 

överensstämmer med de mål som de själva har med sin utbildning. 

Rapporten tar även upp elevers motivation till att lära sig i skolan. Giota menar att det är svårt att 

fånga elevens motivation. För att belysa detta använder hon sig av barns sociokognitiva4

utveckling. Författaren menar att den psykologiska processen är lika kraftfulla faktorer som 

påverkar framtida skolprestationer och skolframgång som intelligens eller läroplaner.

                                                
2 Bourdieu, P (1999) Praktiskt förnuft
3 Persson, A. (1994) Skola och makt.
4 I socio-kognitiv forskning försöker man förstå sociala processer – som exempelvis ledarskap – i ljuset av mer 
grundläggande kognitiva processer som vägleder aktörerna i interaktionen med varandra.
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Författaren menar också att det är viktigt att försöka se vilka elevens mål är, och då försöka förstå 

deras sätt att uppfatta sig själva som elever och sin egen förmåga och kompetens att lära och 

lyckas i skolan. Att utifrån relation vad andra elever har för vilja att lära och lyckas i skolan, och 

se och förklarar deras framgång eller misslyckande i skolan. Hon använder sig av Andersson & 

Strander (2001) som menar att det finns empiriska studier som visar att elevers motivation att lära 

i skolan har betydelse även för deras utbildnings- och yrkesval liksom framtida sysselsättning 

inom arbetsmarknaden.5

3.3 Medvetna eller omedvetna val?

Hur medvetna människor är i sina val och handlingar kommer ofta upp i sociologin. Som jag 

nämnde i inledningen går det att frågestätta om vi är ”en produkt av vår omgivning eller har vi en 

egen välutvecklad förmåga att bestämma över våra liv och de val vi gör? Blir vi styrda av någon 

och om så är fallet och är vi då medvetna om det?”. Det är något som bland annat Antony 

Giddens frågar sig. Är mänskliga handlandet endast ett resultat av omgivande faktorer, eller är

handlandet en konsekvens av den enskilda individens önskningar och målsättningar? Giddens 

menar att förutom att människan förstår sin situation och de villkor som format henne, är det hon 

själv som har skapat dessa villkor.6 För mitt syfte är det då även intressant att se hur vi blir 

påverkade av människor som uppfostrat oss men även av andra personer i vår närhet. 

                                                
5

Giota, J. (2002) Skoleffekter på elevers motivation och utveckling
6 Andersson, B. E. & Strander, K. (2001) Skolan, familjen och framtiden
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4. METOD OCH URVAL

När jag fått en uppfattning om min förförståelse var det viktigt att bestämma vilken metod som 

skulle användas. Jag fick vetskap om metoden fokusgrupper från min handledare. Den metoden 

används bland annat för att fånga in ett område men även för att studera dialog och interaktion i 

grupp. Fördelen med att använda fokusgrupperna är att metoden kan ge en bredare förståelse för 

ett visst ämne som jag tyckte behövdes när det gäller ungdomars val.

Då mitt syfte var att se hur människor väljer, valde jag för denna undersökning sista årets 

gymnasielever och då få fram hur de ser på sina val efter gymnasialutbildningen, om eleverna ska 

läsa vidare eller komma ut i yrkeslivet.

Min metod kommer att vara en stor del i min undersökning, nedan kommer jag att beskriva hur 

undersökningen systematiskt utförts. I analysen kommer även metoden att problematiseras.

4.1 Fokusgrupper som metod

Fokusgrupper som metod används för att få fram människors föreställningar, attityder och 

värderingar inom ett visst ämne. När fokusgruppen används så studeras även interaktionen i de 

olika grupperna. Fokusgrupper kan effektivt användas om det finns lite information att tillgå om 

ett visst fenomen. Genom fokusgrupper erhålls kvalitativ data som ger en djupare förståelse för 

detta område. Det som är intressant med fokusgrupper är att deltagarna i diskussionsgruppen 

tillsammans tänker kring fenomenet och inte hur den enskilda individen tycker. Fokusgrupper 

kan kombineras med andra metoder men i denna undersökning har endast fokusgrupper använts.7

4.1.1 Strukturerade eller ostrukturerade fokusgrupper

Fokusgrupper kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad. I Victoria Wibeckes bok

”Fokusgrupper” (2000) använder sig författaren av David Morgans synvinkel på huruvida 

fokusgrupper ska vara strukturerade eller ostrukturerade. Ju mindre moderatorn (den som leder 

och styr fokusgruppen) blir involverad i fokusgruppen ju mindre strukturerad blir den. Fokus 

ligger på att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt ska tala med varandra och inte med 

moderatorn. Målet med grupperna är att ha en fri diskussion och då göra det möjligt att kunna se 
                                                
7 Wibeck, V. (2000) Fokusgrupper
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interaktionen mellan deltagarna. Genom att koncentrera sig på ett visst ämne kan man få fram 

spontana föreställningar från deltagarna.8

4.1.2 Avgränsningar 

Valet att göra undersökningen på gymnasieelever i avgångsklasser gjordes för den valmöjlighet 

som de just stod inför, alltså valet efter gymnasiet. Det hade varit intressant att även ha med 

personer som gjort det valet för några år sedan och se hur de uppfattar de val som de gjort. Men 

den tanken kom upp efter fokusgrupperna gjorts och tiden var begränsad för att göra den typen av 

undersökning.

I denna undersökning diskuterades inte vad eleverna kände för grundskolan, då mitt syfte framför

allt var att se vad dessa personer väljer efter gymnasiet. Det kunde annars ha varit intressant att se

hela processen som finns under skoltiden och göra jämförelser de emellan. 

4.1.3 Genomförande och urval av fokusgrupper 

När fokusgrupper som metod valts började noggranna förberedelser för att läsa in sig på hur det 

skulle gå till. Först måste en frågeställning eller ett problem som fokusgruppen ska ge svar på, tas 

fram. För att kontakta en lämplig grupp av personer från det området som skulle studeras

kontaktades först rektorerna på tre olika skolor per mail. Då det inte kom någon respons från 

dessa, kontaktas istället tre studievägledare, och genom dem fick jag kontakt med 

gymnasieelever. Två av dessa studievägledare hjälpte till med att hitta elever och platsen där

mötet med fokusgruppen skulle hållas. Mötet hölls i skolan för att få eleverna att känna sig trygga 

men även för att klara det rent praktiskt och inte få för stort bortfall. Den sista gruppen 

kontaktades per telefon, med hjälp av studievägledare. Även här var platsen i den skola som 

eleverna gick i.

Val av de skolor som gjordes utifrån olika inriktningarna av utbildningar. De skolor som valdes 

var elever som gick yrkesförberedande och studieförberedande program. Två skolor var 

studieförberedande och den sista var yrkesförberedande. Den yrkesförberedande gruppen var 
                                                
8Wibeck, V. (2000) Fokusgrupper
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indelad där hälften hade en utbildning som inte ansågs vara helt yrkesförberedande utan ansågs 

mer som studieförberedande. Den indelningen valdes för att kunna göra jämförelser i ett möjligt 

klassperspektiv.

4.1.4 Tillvägagångssätt

Tre fokusgrupper valdes vilket anses vara minimum. När antal grupper väljs så är det bra att inte 

göra för många grupper för att få bra material, då för många grupper kan leda till ett ohållbart 

material och det kan sedan leda till svårigheter att se mönster och tendenser. 9 Synen om hur 

många personer som ska vara i varje fokusgrupp är olika. Wibeck använder sig av R Dunbar som 

menar att den övre gräns för en grupp ska vara vid fyra för att alla ska få uppmärksamhet. När det 

blir flera personer i en grupp får varje person mindre ”livsrum”, vilket också kan leda till ett 

minskat inflytande 10.

4.1.5 Fokusgrupp 1. Elever som studerar på studieförberedande program

Längd: 90 minuter, Deltagare: 6 inbjudna, 3 uteblev, 1 manlig och 2 kvinnliga. 

Utveckling: Alla i diskussionsgruppen kom från samma klass och de kände då varandra. Att 

använda sig av personer som är homogena, i det här fallet i samma klass kan ses på olika sätt. Om 

tanken är att få en diskussion som är mer personlig kan det vara bra, men inte lika bra om målet 

är att jämföra. Eftersom fler grupper involverades framgick ändå nyanser för jämförelse. Tre av 

de personer som blev inbjudna fick förhinder. De som inte kom skulle ha varit från en annan 

klass och inriktning vilket hade kunnat påverka resultatet. 

När en grupp består av tre kan det leda till att en person blir den personen som medlar mellan de 

andra två och den tredje kan känna sig utanför.11 Detta var något som jag lade märke till i denna 

grupp. Det var en person som var väldigt dominant och som ofta hade ordet. En person var 

relativt tyst och den sista fungerade som en medlare. Men det märktes i interaktionen när dessa 

två var medlare och den som var tyst var engagerade, då de tog ton och förde fram sin talan. 

                                                
9 Wibeck, V. (2000) Fokusgrupper sid 48
10 Ibid sid 50
11 Ibid sid 50
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Denna situation gjorde att fokusgruppen blev ganska strukturerad då moderatorn försökte få med 

alla i diskussionen. 

Tiden för denna fokusgruppen blev en och halv timme vilket var i längsta laget för vissa 

deltagare men även för materialets skull. 

4.1.6 Fokusgrupp 2. Elever som studerar på  yrkesförberedande och studieförberedande 

program

Längd: 30 minuter Deltagare: 6 inbjudna, 0 uteblev, 4 manliga och 2 kvinnliga. 

Utveckling: Diskussionen i denna grupp flöt inte på utan moderatorn fick leda samtalet. Alla 

väntade på sin tur och lyssnade på varandra. Det som skedde i denna grupp var att många tappade 

intresset då många skulle berätta om sina upplevelser. Svaren blev då relativt korta, vilket ledde 

till att den fokusgruppen tog kortare tid.

4.1.7 Fokusgrupp 3. Elever som studerar på studieförberedande program

Längd: 40 minuter Deltagare: 4 inbjudna, 0 uteblev, 1 manliga och 3 kvinnliga. 

Utveckling: Även i denna grupp gick eleverna i samma klass. Stämningen blev snabbt lättsam 

och diskussionen flöt på bra. I denna grupp var det ganska jämn fördelning på vem som talade. 

Denna grupp var minst strukturerad.

4.1.8 Diskussionerna 

Alla fokusgrupper var relativt strukturerade vilket gjorde att moderatorn hade en roll som en 

traditionell intervjuare12, med ganska strukturerade frågor. Detta för att alla skulle få möjlighet att 

få tala men även för att en grupp hade svårt att föra en sammanhängande diskussion. 

                                                
12 Wibeck, V. (2000) Fokusgrupper sid 71
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4.1.9 Dokumentation

Fokusgrupperna spelades in med en bandspelare. När första fokusgruppen hade gjorts visades att 

ljudkvalitén var dålig och då användes en mp3-spelare i de andra grupperna för att inte missa 

något. Den första gruppens transkribering tog mycket längre tid på grund av dålig kvalité.

4.1.10 Transkriberingen

Materialet spelades in och transkriberades ordagrant för att få med allt som sades. Sedan när 

transkriberingen hade gjorts fångades situationer in om det i vissa delar var mer engagerande 

eller inte som inte kunde synas i texten.

4.1. 11 Analys

Efter att materialet transkriberats delades det upp i två teman, personer som påverkat eleven till 

beslut och ”modernitetens följder”. Under dessa teman delas sedan olika kategorier in för 

analysen. När fokusgrupper används kan analysen göras på olika sätt. Hur det görs beror på det 

empiriska materialet. Det är upp till forskaren att välja och prova det tillvägagångssätt som denne 

tycker verkar mest användbart.13

                                                
13 Wibeck, V. (2000) Fokusgrupper
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5. ANALYS AV FOKUSGRUPPERNA

När fokusgrupper används är det centralt att hitta mönster, för att göra jämförelser och 

kontrastera olika data mot varandra14. För att kunna läsa ut materialet delades undersökningen 

först in i teman och under dem ett antal kategorier. Denna indelning gjordes enligt min 

problemformulering. I min analys kommer jag att analysera varje tema för sig med de olika 

kategorierna och sedan göra en kort sammanfattning under varje tema. Min första 

problemformulering, alltså hur beslutsprocessen ser ut, behandlar jag först i den avslutande

diskussionen. Jag såg den frågan som en avslutning på min undersökning.

5.1 Personer som påverkar till beslut

Den andra fråga i min frågeformulering tog upp hur eleverna påverkas av någon när man ska göra 

olika val. Det som framkom var att vissa personer hade olika inverkan på vissa val. Det jag har 

kunnat se i min undersökning var att personer som finns i elevernas närhet, som de känner något 

för och litar på kan påverka till beslut. Exempelvis om någon som de litar på ger dem råd följer 

de dem råden. De kategorier jag använder mig av är föräldrars, vänners- och skolans 

påverkan. För att få en förståelse för detta så använder jag mig av Giddens begreppet ”tillit”.

Denna tillit är grundläggande för människor och byggs redan från födseln och kan ses som en 

”skyddshinna” som skyddar mot potentiella hot och faror som finns i det vardagliga livet.15 De 

personerna som påverkar till beslut är framför allt föräldrar. I min undersökning så kommer även 

vänner fram som en stark kategori. Den tredje kategorin som jag kommer ta upp i detta tema är 

skolans påverkan. 

5.1.1 Föräldrars påverkan till beslut

I undersökningen så kom föräldrars påverkan till beslut fram. Det jag kunde se var två olika

inriktningar. Dels att eleverna valt en viss inriktning på studier för att någon förälder på något sätt 

har påverkat till det. Den påverkan behöver inte vara något som föräldrar gör medvetet, utan det 

kan vara att de själva jobbar med det, och sprider då en viss känsla vidare. Något som jag kan se 

är omedveten påverkan. En av personer nämnde till och med att deras förälder rått denne till att 

inte söka till samma område som föräldern jobbade inom. Men i och med att uppfattningen om 

                                                
14 Wibeck, V. (2000) Fokusgrupper
15 Giddens, A. (2005) Modernitet och självidentitet. 
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valet var rätt beslutades det att valet inom det området i alla fall var bäst. Personen kände starkt 

vad hon ville bli och stod upp för sitt beslut.

En annan variant är den där föräldrar har en vilja och önskan om ett visst mål och val men att 

eleven sedan motsatt sig den inriktningen.

En elev sa:

”Om mina föräldrar fått välja hade jag för det första inte gått samhälle, jag hade gått 

naturvetenskap. Om de hade fått bestämma sedan hade jag sökt till läkare eller tandläkare. Men 

när jag först sa att jag vill bli jurist för några sa min mamma, nej vad tråkigt det är torrt och 

allting. Så hon var inte så särskilt positiv från början. Men när hon insåg att jag bestämt mig så 

sa hon ja, men hon vill fortfarande att jag ska bli läkare med, det går inte.”

I det här fallet, verkar det andra valet inte vara helt främmande för föräldrarna heller. Alternativet 

godkändes nämligen av föräldrarna. Föräldrars påverkan av barns val ser jag som något 

självklart. Men det är väldigt intressant att se vad det är som påverkar eleverna, då det kan leda

till vissa val.

Flera av eleverna nämnde just hur självklart det var att de skulle plugga vidare, men att det inte 

var klart vad de skulle läsa. När det gäller beslut till exempelvis gymnasiet så tror jag att familjen 

har en avgörande roll. Det kan till exempel vara att familjen har förväntningar på vilka beslut som 

ska göras. Dessa val kan göras både medvetet och omedvetet val. Genom socialisation tror jag att 

det sker ett viss förkroppsligande på vad som bör väljas, och därmed görs omedvetna val.

Socialisationen och uppväxt har inverkan på de val som görs. Men det jag ser i min undersökning 

är att vänner också kan påverka till beslut.

5.1.2 Vänners påverkan till beslut

Familjens påverkan på barnets utbildning är väldigt viktig. Men det jag ser i min undersökning är 

att även kontakter med vänner har en stor inverkan på vissa beslut. Exempel på det kan vara råd 

till utbildning eller till exempel råd för att skaffa sig information. Det som sägs i undersökningen 

är att vänner har en mer aktuell bild av vad som finns att tillgå. Att vännerna har varit inne i den 

processen själva det vill säga exempelvis att de har pluggat och att de har egna erfarenheter som 
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ligger mer i tiden än de erfarenheter som föräldrar har. Det kan vara råd som kan ha en avgörande 

inverkan på det val som ska göras eller snarare kan göras.

När jag nu har analyserat föräldrars och vänners påverkan tycker jag att det kan vara intressant att 

analysera hur skolan kan påverkan till beslut. Dels för att den togs upp som en del av min

förförståelse men också för att mitt material krävde att kategorin skulle tas upp.

5.1.3 Skolans påverkan till beslut

När jag började min förförståelse läste jag om skolans påverkan och hur det kan vara avgörande 

för beslut. I min undersökning kom det inte fram att skolan hade en avgörande roll för de val som 

eleverna gjorde. En person nämnde att det är faktorer” utanför skolan” som bidrar till det de

väljer. Det som framkom var att skolan kan hjälpa till om eleverna själva vet vart de är på väg. 

Exempel på människor i skolan som nämndes var syokonsulenten och deras lärare. Men som en 

nämner:

”De kan väl ge information men det är inte så att de går och stoppar det i händerna på en, vill 

man ha något så får man be om det”

Det jag tycker är intressant i min undersökning är det eleverna inte säger. En person nämnde att 

en lärare hade pratat med dem om att åka till Norge och få ett bra jobb och tjäna bra med pengar. 

Men de flesta anser inte att skolan och lärare har en avgörande roll i deras val och handling. 

Däremot framkommer det i de olika fokusgrupperna att skolan bör vara en stor del i deras 

beslutsprocess. Men att de i undersökningen inte nämner när och hur. De kan ha olika orsaker till 

det. Dels att eleverna inte ser att skolan och lärare kan påverka dem, då eleverna ser skolan som 

självklart och att skolgången tas för givet. Sedan tror jag även att det handlar om den tidpunkten

de nu befinner sig i. Det vill säga mitt i deras beslut i slutet av deras gymnasietid. Eleverna är här 

och nu och kanske inte ser tillbaka på skoltiden som varit en väldigt stor del i deras liv under 

grundskolan. De tänker nog framförallt på gymnasietiden. En grupp nämner att det inte finns tid 

för att försöka påverka enskilda individer. Skolan ger en mera allmän påverkan.

Den frågan som kommer upp är om det är något som sker omedvetet från skolan? Detta är något 

som jag inte kan svara på men som kan vara intressant att fördjupa sig.
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För att förstå vad det är som påverkar en människa använder jag mig av Giddens begrepp 

”livspolitik”, som jag tycker är väldigt fruktbart. Begreppet livspolitik innefattar både individens 

självförverkligande men också det kollektiva det vill säga där även samhällets påverka ingår. När 

jag använder mig av detta begrepp så har dessa elever en lång väg till den fulländade

”livspolitiken”. När det gäller en persons livspolitik så kan det vara bra att få en helhet för att se 

om dessa val är medvetna eller omedvetna. Vissa val görs säkert på grund av uppväxten och 

socialisationen. Det går inte att bortse från den processen.  

5.1.4 Sammanfattning av personer som påverkar till beslut

Fokusgruppsintervjuerna tyder på att de som påverkar mest är personer som eleverna anförtror 

sig till, känner och litar på, det vill säga föräldrar och vänner. Framförallt har föräldrar en stor 

inverkan på de val som görs. Dels genom hur de själva lever, men även i beslutsfattandet genom 

den uppfattning de har och de råd de ger. Vänner har en stor inverkan på hur man bygger sig en 

uppfattning om vilka beslut som kan fattas. Begreppet ”livspolitik” gör att jag kan få en helhet av 

beslutsprocessen. Det som framkommer i undersökningen är att eleverna anser att det är viktigt 

lyssna på familj, vänner och skolan för att göra sina val. Där själva beslutsprocessen handlar om 

att förverkliga sig själv men även att vara en del i samhället.  

Då jag använt mig av fokusgrupper som metod går det inte att generalisera, utan min analys utgår 

från mitt material. Men jag menar att genom att ha en tillit till andra personer så medför det även 

till att få sitt självförverkligande tillfredställt genom sina val.

När jag nu analyserat vilka personer som kan påverka till beslut så kommer jag nu att diskutera

om samhället kan påverka individen. Det temat som jag valt heter ”modernitetens följder” och det 

kom från Giddens begrepp modernitet och självindentitet. Giddens menar att vi är inne i en 

samhällsförändring där den traditionellt sociala ordningen förändras och att moderniteten gör att 

det i dag i allt högre grad tenderar att finnas allt fler ömsesidiga förbindelser mellan de globala 

påverkningarna och de personliga avsikterna. Det kan ses som en förändring som ständigt pågår 

och som medför en viss osäkerhet där möjligheter och risker kommer in16. Detta tycker jag är kan 

vara fruktbart för min undersökning.

                                                
16 Giddens, A. (2005). Modernitet och självidentitet
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5.2 Modernitetens följder

Med hjälp av temat ”modernitetens följder” vill jag fokuserar på samhället, då jag såg att det har

en stor del i de val som eleverna faktiskt väljer. Därför kommer jag först att beröra samhällets 

påverkan som en kategori som sedan följs av samhällsförändring och det egna ansvaret, bred 

utbildning och att intresse kan spela in på val som görs. Den sista kategorin jag ville fånga upp i 

modernitetens följder och synen på elever och hur samhället ser på dem.

5.2.1 Samhällets påverkan till beslut

När jag gjorde min undersökning så ville jag ha olika perspektiv för att kunna se vad som 

påverkade eleverna till beslut. Som jag ser det är samhällets påverkan stor men jag ville se om det 

framgick hos eleverna. När jag tog upp det visade det sig att begreppet samhälle var 

svårdefinierat. En person i en fokusgruppen kunde inte riktigt relatera till det och vad det stod för. 

En annan person i en annan grupp menade att samhället inte kan ses som något annat än att det är 

vi människor som är samhället, men fortsätter att ”det är något som vi skyller på” och fortsätter

att ”det är ju jag”. Det han antagligen menar är att det är bara vi själva som kan påverka vår 

situation och använda samhället som en orsak till våra val och beslut.  

Denna tanke ligger som en röd tråd i hela undersökningen. Alla eleverna pratar om det egna 

ansvaret. De val som de har gjort till exempel gymnasiet var en inkörsport till en viss bana. 

Exempelvis menar de att har man valt studieförberedande program är det också något som man 

får följa:

”Gymnasiet är bara en sorts förberedande för vidarestudier på något sätt att få en bred bas”.

Senare sägs även: 

”Vi blir ju inga specialister utan vi får prova på”.

Även det är en av de följder som moderniteten har. Den faktorn leder till första kategorin bred 

utbildning i modernitetens följder.
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5.2.2 Beslut till bred utbildning

Att eleverna valt olika inriktningar visar de möjligheter som en utbildning kan ge. De elever som 

valt studieförberedande program menar att de valt dessa utbildningar för att få en bred utbildning.

Dels nämndes svårigheterna att välja utbildning redan när de gick i nian. Men även att val till en 

bred utbildning för att få en bred behörighet och då inte behöva läsa vidare på exempelvis

komvux. Ju bredare utbildning ju flera möjligheter kan det leda till när de senare vet vad de vill 

jobba med eller studera vidare till. 

Som en person sa:

”Antingen så vet man vad man vill och då väljer man det, och vet man inte vad man vill och ska 

plugga så ska man välja något brett”

Att välja en bred utbildning ger nya möjligheter och risker. Det vill säga att eleverna vet att det 

krävs vidarestudier. Flera av eleverna menade att de helt enkelt inte går att få något jobb om de 

inte pluggar vidare: 

”Det känns inte som man har något val, man blir inget direkt på sam-utbildning. Man får inga 

jobb. Du kan ta städjobb eller så men det är väl ingen som vill jobba som städare hela livet. Det 

känns som den enda vägen är att plugga vidare” 

En annan person i en annan grupp:

”Vi får skylla oss själva som väljer detta”

Det egna ansvaret hänger över eleverna hela tiden. Dels i det val som de gjort när de valde 

gymnasium, och nu även när de ska gå vidare. I höst så nalkades antingen jobb eller 

vidareutbildning, men om eleverna inte kommer in på utbildningar så blev alternativet att söka 

jobba. Även här nämndes det egna ansvaret och att inte tro att alla jobb kommer över dem:

”Det är en så jäkla slappig attityd idag bland ungdomar, de tror att de söker sommarjobb och 

ska få chefspositioner på något sätt så måste man börja från botten och skapa sin egen 

erfarenhet. Jag har sökt jobb nu ska sitta i kassan på Willys det är det som man får göra, jag har 

ju inte gjort någonting. Å andra sida vill jag ha det i mitt CV som det står att jag jobbade i 

sommar och satt inte och gjorde ingenting ”
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Det citaten tycker jag är en bra inledning till nästa kategori samhällsförändring och det egna 

ansvaret. 

5.2.3 Samhällsförändring och det egna ansvaret

Det är en bred rubrik som jag använder mig av. Men när jag tidigare nämnde Perssons bild av hur 

familjen och det traditionella samhället så finns en klar samhällsförändring mellan den 

traditionella och moderna världen. Men förändringen sker inte plötsligt utan pågår ständigt.  

Det egna ansvaret går som en röd tråd genom undersökningen. Dessa elever ser de möjligheter, 

men även de faror och risker som förändringen medför.  För att komma in i samhället behöver de 

vara aktiva och söka information om exempelvis utbildningar. Skolan berättar vad de kan göra 

men det finns inget rätt eller fel. Det informationssamhälle som vi lever i idag gör att Internet 

används mycket och verkar som en stor informationsbank. 

Men det handlar även om att ge mycket av sig själv. För att få jobb ska personen vara ombytlig

och visa att man är villig att jobba, att ta extrajobb även om det är ”skitjobb”. Det är viktigt att 

vara så aktiv som möjligt att inte fastna i att inte göra något, att tidigt visa vad man går för,

exempelvis att sommarjobba. Just för att dagens samhälle kräver att personer ska vara aktiv och 

visa att de är villiga att arbeta. Men bara för att man väljer att plugga vidare så innebär det inte att 

man kan förvänta sig ett jobb i framtiden. Här handlar det än en gång om människans eget ansvar. 

Det krävs att ”man ska stå ut från mängden” och dessutom vara ”villig att flytta”. Alla dessa 

möjligheter som finns, men som även kan ses som risker. Eleverna vet vad som väntar där ute. 

Har man inte ”kontakter” så krävs det att de själva måste agera.

Som en grupp nämner i sitt sökande efter sommarjobb:

A. Man får använda sig av sitt personliga brev och ringa och prata 

B. Ringa på Ams hela dagarna.

C Precis

B. Ha platsbanken som första sida.

En annan person:

”Man måste själv ta initiativet och inte sitta och vänta på en chans”
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För att få dessa chanser så ger eleverna exempel för att hitta rätt att leta på Internet, titta på 

arbetsstatistik som kan påvisa hur samhället ligger till arbetsmässigt. Men även när statistik visar 

att ett visst yrke har en hög frekvens av arbetslöshet så blev det uppenbart i undersökningen att 

val och beslut inte bara görs utifrån det som borde väljas exempelvis vad vänner och familjen 

vill, utan även hur viktigt det var att det egna beslutet. Detta ser jag som ett 

självförverkligande17. Ett exempel på det nämnde en person som vill bli lärare, men också är 

medveten om hur det i nuläget ser ganska mörkt ut. Men undersökningen tyder på att flera 

grupper menar att det inte går att välja en utbildning bara för att det inte finns några jobb just nu 

utan att det är viktigt att se utifrån sig själv vad man vill jobba med. Någon sa exempelvis:

” det går inte att taktikvälja sitt yrke”. 

Detta leder till att även om statistiken kan var en väg till beslut, så behöver det inte vara det 

avgörande. En känsla som jag fick i min undersökning var att de val som eleverna gör är ett stort 

steg för dem. En person nämnde just hur mycket man utvecklas i gymnasiet och att det är ”ett 

slags vägskäl” i sin egen utveckling. 

Giddens nämner att moderniteten ger individen oändligt många val men kan inte ge svar eller 

hjälp på vad man bör välja18, något som kan göra att det kan leda till konsekvenser för individen. 

Eleverna ska försöka att vara rationella i sina val då det kan påverka deras liv, men de måste även 

vara sanna mot sig själva och reda ut vad de egentligen vill både här och nu, men även senare i 

livet.  

De ständiga valen kan ge ångest. Oavsett hur man uppfattar sina val och vem man lyssnar på är 

det ändå personen själv som måste stå för sina handlingar, eftersom nya faror och möjligheter kan 

yttra sig i vårt samhälle. 

Alla grupper är överens om hur svårt det är att redan i nian veta vad man vill göra i framtiden. 

Valet till gymnasiet är viktigt för vidarestudier eller arbetsmöjligheter. Men som framgår i min 

                                                
17 Med självförverkligande menar jag den synen som man har av sig själv, vart man befinner sig och vart man är på 
väg. Att vara sann mot sig själv. 
18 Giddens, A. (2005). Modernitet och självidentitet
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undersökning handlar det inte bara om att vara rationell utan även att välja det som man tycker är 

kul och intressant. Val som görs både före och efter gymnasiet.

5.2.4 Välja inriktning för sitt intresse

Kategorin intresse kom ständigt upp i materialet från fokusgrupperna och visar vara en orsak till 

varför de valde olika inriktningar och val. För detta använder jag begreppet illusion19 från 

Bourdieu. Men jag vill använda mig av illusion för att se intresse som en drivkraft och 

engagemang för min analys. Flera elever nämner att deras intresse, det vill säga det de anser sig 

vara bra på är en drivkraft som är en viktig del i deras liv och att det påverkade deras val. 

Begreppet intresset gick även ihop med ordet att brinna för:

”Ett bra jobb är väl ett jobb som man är intresserad av, som jag trivs med” 

Fortsätter:

”Så är det, det känns viktigare att det verkligen är något som man brinner för lite grann så man 

känner att det här kan jag faktiskt jobba med resten av mitt liv i princip”. 

Ett annat ord som kom upp var att deras val skulle leda till något roligt. Att de valde utifrån sitt 

intresse och att sedan intresset skulle leda till något roligt. Detta nämndes när det gäller val som 

på gymnasiet, men som sedan skulle kunna leda till ett roligt arbete i framtiden. 

Det som även sades i den diskussionen var just huruvida lön kom in i det sammanhanget. 

Eleverna menade att värdet av ett roligt jobb var viktigare än lön och pengar. 

”Det spelar ingen roll om man får bra betalt och håvar in en massa pengar och massa status om 

man inte trivs med sitt jobb” 

När det gäller intresse och att få en rolig utbildning eller arbete tror jag har att göra med 

individens självförverkliganden. Hur man uppfattar sitt liv och sina val ”oberoende” av andra.

Det verkar vara viktigt att det eleverna ska jobba med ska vara meningsfullt. Även här kommer 

moderniteten in då alla möjligheter gör att vi ständigt måste se över vår val. Dessa val som vi 

själva måste ta ansvar för.

                                                
19 Bourdieu, P. (1999) Praktiskt förnuft Sid 127
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Men bara för att man hittar ett intressant jobb så behöver inte det innebära att man ska stanna där 

för resten av sitt liv. Något som alla är överens i alla fokusgrupperna är att det inte behöver vara 

helt ”kört” bara för att man valt en utbildning eller en inriktning Antingen som en person nämner 

att väljer man har en bred utbildning så finns möjligheterna till andra titlar och jobb. Men även 

som flera personer är inne på, är det möjligt att plugga vidare till något helt annat senare. 

De olika möjligheterna kan innebära risker. Något som även Giddens tar upp. Författaren nämner 

att moderniteten kan ses som en riskkultur. Dock menar denne att samhället inte är mer riskfyllt 

än förut. Däremot så anser han att det i dag finns flera oberäkneliga faktorer som gör det svårt att 

göra en riskbedömning. Giddens har myntat begreppet ”att kolonisera framtiden”, för att försöka 

stabilisera eventuella utgångar. Den snabba förändringstakt där moderniteten inte kan tas för 

givet. Giddens säger:

”det som i dag ses som acceptabelt/lämpligt/rekommenderat beteende kan betraktas helt annorlunda i morgon till 

följd av förändrade omständigheter eller nya kunskapsanspråk” 20

Detta tycker jag mig se att dessa elever har förstått. De är medvetna om sina val exempel att de 

valt program som är studie- eller yrkesförberedande utbildningar för en viss orsak och det leder 

till antingen jobb eller vidare utbildning. 

Men det jag även vill ta upp i min undersökning är den synen som finns på ungdomar i dag.  Ett 

citat som jag tycker just visare detta:

”Skolan utgör barnets huvudsakliga arbetsplats mellan åren sex/sju år och fram till nitton. Man är barn när man 

börjar skolan och ung vuxen när man slutar” (Jonsson & Lundbom, 2000; Lundbom, 2000).21

5.2.5 Samhällets syn på eleven

Att bli bekräftad och sedd som vuxen kom upp i undersökningen. Några elever menar att de i 

skolan inte bara handlar om viktiga val utan även hur man behöver bli sedd. Eleverna sa själva att 

de ville ha ett större ansvar. En grupp tar upp att lärare ser på dem som elever och inte som 

                                                
20 Giddens, A( 2005) Modernitet och självidentitet sid 161
21 Andersson, B. E. & Strander, K. (2001) Skolan, familjen och framtiden.
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studenter. Begrepp som eleverna menar har en viss skillnad när det gäller hur lärare uppfattar 

dem. De menar att studenter (Det vill säga studenter på universitetet och högskola) anses vara 

mera självständiga.  En person säger:

”Man är ändå vuxna eller man är ganska vuxen och man vill bli behandlad som vuxen, man vill 

inte att någon bara säga, gör så här och så här. Man vill kunna ta ett större ansvar. Och det är 

så att de ska höra med oss och vi ska kunna påverka vår undervisning så hör de med oss och så 

säger de ok, ni tycker så. Men vi kommer ändå att göra så här och så här”. 

Något som slog mig var min egen uppfattning om dessa elever. Jag kommer ihåg att jag tyckte att 

dessa elever var kloka i de olika fokusgrupperna. De var väldigt verbala och hade bra 

resonemang. Dessa elever är faktiskt 18 eller 19 år. Det vill säga vuxna i samhällets benämning 

och bör också bli bemötta som sådana. Den syn vi ska ha på ungdomar är något som bland annat 

Giota försöker att belysa. Deras livspolitik är inte bara val utan även en stor del in i vuxen-

världen och livet. Precis som Giota nämner att när elever inte känner att de kan, påverkas de och 

tappar motivationen22. 

Något som även kom fram i min undersökning var viljan att få den bekräftelse på att de ses som

vuxna. Att förstå att under gymnasietiden blir dessa ungdomar vuxna. Att bli vuxen innebär 

också mera ansvar men även bekräftelse.

                                                
22 Giota, J. (2002) Skoleffekter på elevers motivation och utveckling
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5.2.6 Sammanfattning av modernitetens följder

Det är väldigt svårt att i min undersökning säga någonting om en samhällsförändring. Men vad 

jag ser är att dagens samhälle gör att personer behöver gardera sig för de möjligheter och risker 

som kan tänkas komma till exempel arbetslöshet. De val som görs byggs på deras eget ansvar 

vilket kan bli konsekvenser för individen. För att skydda sig mot detta, tyder min undersökning 

på att bred utbildning som eleverna väljer kan hjälpa dem i det förändrliga samhället, och som i 

sin tur kan ge trygghet. Arbetet är en stor del i människors liv vilket gör att det är stora val som 

behövs göras inför framtiden. Jag menar då att breda utbildningar kan vara ett sätt att fånga in 

modernitetens följder då en utbildning kan leda till något annat än vad man tidigare anat.

I min undersökning så kommer begreppet självförverkligande in. Det jag ser är att eleverna väljer 

utbildning som man är intresserad av och något som man tycker är roligt. Vilket går som en röd 

tråd genom hela undersökningen, som en person nämnde att det inte går att taktikvälja en 

utbildning som sedan kan ge ett speciellt jobb. Utan eleven måste känna att de val som de gör är 

deras eget, om det är helt medvetet kan jag inte säga i den här undersökningen. Men det är en 

viktig del i den beslutsprocessen som de gör.

I min undersökning kommer det eget ansvar fram tydligt. Att vara medveten om vilka risker som 

finns ”där ute” i samhället exempelvis arbetslöshet. Dagens samhälle har olika risker och faror 

och människor måste i dag ta chanser och exempel på det kan vara att flytta för ett jobb och ta 

eget initiativ. Dessa faror kan även leda till att just olika typer av skydd behövs och att vi behöver 

gardera oss för att möta dem. Där exempel en bred utbildning kan vara en möjlighet. De nya 

tiderna ger även nya möjligheter, något som jag tror kan leda till en viss motivation som är viktigt 

att ha för att kunna göra ett bra jobb eller under studietiden.
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5.3 Analys av gruppernas interaktion

När jag valt fokusgrupper som metod läste jag om att metoden användes för att se interaktionen 

mellan deltagarna. Fokusgrupper delades in i de olika inriktningarna det vill säga elever från 

studieförberedande- och yrkesförberedandeprogram för att se om resultatet skulle leda till vissa 

mönster som sedan kunde jämföras. Jag förstod att resultatet skulle bli en viss skillnad mellan de 

olika fokusgrupper, då det är olika förutsättningar för de olika utbildningarna. 

När jag började transkribera mitt material och göra analysen så märkte jag att materialen visade 

på vissa klasskillnader. Det var även något som jag märkte av när fokusgrupperna utfördes men 

det blev mer tydligt när jag samlat in allt material och alla fokusgrupper gjorts. Det jag upptäckte 

var att eleverna som gick det yrkesföreberedande programmen var väldigt kortfattade och inte 

lika villiga att tala om sig själv som de andra personerna i fokusgrupperna. För att förstå detta så 

använder jag mig av Bernsteins studie.

5.3.1 Användning av språket

Bernstein har undersök hur språket skiljer sig mellan personer från arbetarklassen i England och 

arbetarklassen och medel- och överklassen. Författaren menar att det bland annat handlar om 

olika koderna som förknippas med en viss klass (personer i över och mellanklassen) som ger 

andra tillgänglighet till personer som talar och förstår dessa koder.  Användningen och kontrollen 

av dessa koder förs vidare inom familjen men även i skolan och kan ses som social solidaritet 

mellan vissa personer. Bernstein har hittat sex olika språkliga karakteristika punkter som skiljer 

arbetarklassen från medelklassen. De:

1. pratar i korta, enkla meningar, som ofta är ofullständiga . 

2. använder enkla konjunktioner exempel “så”, ”och”, “därför”. 

3. få satsdelar. 

4. Har begränsad och repeterande användning av adjektiv och verb.  

5. Påståenden förväxlas mellan orsaker och slutsatser 

6. Problem i skolan, dåliga IQ poäng, svårigheter med abstrakta begrepp, även generella delar i 

språket fattas.
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Bernstein menar att talet kan ses som en symbolisk kollektiv kultur.23

De första fem punkterna som Bernstein beskriver tycker jag att det finns tendenser till i min 

undersökning. Däremot kan jag inte säga något exempelvis punkt sex det vill säga om problem i 

skolan eller deras IQ . Men några av dessa punkter kom upp i interaktionen. Exempel på det var 

att yrkesförberedande gruppen pratade med korta meningar och att de egentligen inte vill prata 

särskilt mycket om sig själva eller hur de såg på sin framtid. Framför allt handlade den gruppens 

diskussion om hur de bestämt sig till gymnasiet och vad de skulle göra i höst det vill säga inget 

om framtiden eller deras visioner. 

Visst kan det vara så att dessa elever helt enkelt inte visste vad de skulle göra i framtiden. Då det 

kom fram att flera först skulle jobba tills lumpen började nästa år. Vilket innebär att de vet att det 

är där som de ska spendera ett och ett halvt år framåt. Sedan var alternativen att jobba kvar inom 

försvaret eller att ta jobb som de hade utbildat sig till på gymnasiet. 

Som en person nämner när vi pratar vad de ska göra i framtiden:

”Det märks”

Ett kort och koncist svar. Ett svar som skulle kunna betyda att denne kände en sådan trygghet i 

sin utbildning på gymnasiet eller den utbildning som denne skulle få, ( i detta fallet lumpen) att 

det kommer att räcka för en lång framtid. Därför fanns inte några andra direkta inriktningar eller 

visioner inför framtiden. 

Som en annan person nämnde om möjligheter till att få jobb:

1. ” Ja förhoppningsvis”

2. ”Det är väl nästa 100 procent. Det är inte svårt att få jobb som svetsare!

M  ”Här i Karlstad?”

2. ”Det är väl inte svårt någonstans riktigt, om det blir svårt så drar man väl till Norge och 

jobbar där! 

Det kan vara en av orsakerna till svaret men för att få en bredare analys så bör även möjligheten 

ses som språket skiljer sig och det även speglar den personen. Det som ska tas i åtanken när en 

                                                
23 Bernstein,  B. (2003) Class codes and control.
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fokusgrupper används är att det inte går att göra några direkta generaliseringar. Detta då det inte 

det som är det intressant för metoden fokusgrupper. Utan fokus bör ligga mer på interaktionen 

gruppen och vilka mönster som kan ses just där att gå på ett bredare plan. 

Visst kan resultaten i min undersökning ha spelat in på min roll som moderator. Genom den roll 

som jag har att styra och förmedla mitt syfte till fokusgruppen. Något jag tycker är viktigt att ta 

upp i min analys. Men det är intressant att frågesätta om fokusgrupper kan användas med vem 

som helst eller om det faktiskt behövs en viss typ av person för att få en dialog. 

Då undersökningen inte har som syfte att generalisera så var det inte av intresse. Men jag kan se i 

mitt material att det är en skillnad på språket, som påverkat mitt resultat. Den gruppen där 

eleverna studerade på yrkesförberedande program hade svårare att få i gång en dialog.

När analysen om språket används blev det lätt att se de elever som gick studieförberedande 

program som mer ambitiösa än de som gick yrkesförberedande program just för att de pratade 

mycket om deras ambitioner och drömmar inför sin framtid. Det kan tyda på att de använder

språket till att vilja bli sedda på ett visst sätt. 

5.3.2 Sammanfattning av gruppernas interaktion

Att få i gång en dialog mellan deltagarna är en förutsättning för en bra fokusgrupp. Därför tycker 

jag att det är viktigt att ha med språkbruksanalysen. I den gruppen med eleverna från 

yrkesförberedande utbildning var det möjligt att de gick in i denna undersökning utan att veta vad 

den egentligen skulle handla om. Vilket kanske var en av orsaker till varför det inte blev någon 

direkt dialog utan moderatorn fick ta en stor del i interaktionen. 

Givetvis så behövs också en analys på moderator roll för att få bra fokusgrupper. Dels 

förberedelser på det ämne som ska tas upp, men även att kontakta personer som kan och vill vara 

med. Allt detta för att skapa en behaglig känsla i gruppen för bästa resultat. Men jag menar att 

även om den känslan skulle infinna sig så menar jag att språk skillnaderna som fanns i mellan 

grupperna spelade roll för materialet.
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Språket är en viktig del i vårat samhälle och hur vi uppfattar varandra men även oss själva. 

Därför blir det väldigt påtagligt i min undersökning och det ledde till att jag även valde att ha 

med det i min analys. Men frågan kvarstår om alla personer kan fungerar i fokusgrupper som 

andra undersökningar kan granska.
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6. DISKUSSION: BESLUTSPROCESSEN

Hur ser beslutsprocessen ut? Vad är det som avgör hur man väljer? 

De olika teman som jag valt tycker jag har varit fruktbart i min analys. Först personer som 

påverkar till beslut där vissa personer i ens närhet är viktiga för att göra beslut och att det som då 

är viktigt är att det finns en tillit inom familjen och vänner. Vilket kan vara avgörande när man tar 

vissa beslut. För vissa kan det ses som självklart men som jag tycker att det var intressant att 

belysa, då jag menar att socialisationsprocessen är viktig och fortfarande har stor inverkan på 

beslut som görs. Dels inom familjen men att även personer och institutioner har en betydande roll 

för beslut.

När jag började undersökningen var en av frågorna hur beslutsprocessen ser ut. För att få svar på 

den frågan menar jag att begreppet ”livspolitik” är användbart. I min undersökning så är det svårt 

att säga något om hela beslutsprocessen. Men jag menar att livspolitik kan ses som ett svar på 

frågan om beslutsprocessen. De beslut som ständigt tas är en del av en sammanhängande 

livspolitik. Att välja studie- eller yrkesförberedande program är redan det ett led i den livspolitik 

som eleverna är på väg mot. Det jag tycker mig kunna läsa av i min undersökning är att de elever 

som valt studieförberedande utbildningar måste ligga ett steg före i sin utveckling för att söka 

annan utbildning eller söka jobb. För som nämndes tidigare är det kanske inte alltid är möjligt att 

få ett bra jobb när man har gått till exempel en bred samhällsutbildning. Det är här som det andra 

temat kommer in det vill säga ”modernitetens följder”, dagens samhälle erbjuder många 

möjligheter men även vissa risker.

Alla grupper i fokusgrupperna är helt eniga när det gäller att det är omöjligt att byta bana, 

exempelvis välja en ny utbildning eller inriktning inom ett yrke. Den trygghet som till exempel 

en bred utbildning kan ge dem möjlighet till att gardera sig inför framtiden. Den 

samhällsutvecklingen som finns ingår även att människor blir mer aktiva i sina liv. Det gäller att 

inte ligga på latsidan, att vara öppen för att behöva flytta för att få jobb kan inte ses som ett

hinder utan kan snarare vara ett krav. Det handlar om att stå ut från mängden. 

Men det jag också ser i undersökningen är att självförverkligande kan avgöra de val som görs.

Exempelvis väljer man en utbildning även om arbetsstatistiken visar på en hög arbetslöshet. 
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Ungdomarna tar risken för självförverkligandets skull. Det behöver inte innebära att det handlar 

om medvetna val. Beslutet speglar framför allt hur eleverna ser på sig själva och hur de vill bli 

sedda.

De elever jag har mött har alla olika bakgrund och villkor. Därför har metoden fokusgrupp varit 

en väldigt tacksam metod att använda. Att diskutera i grupp om vilka val som de skulle göra har 

varit intressant. Att ha olika inriktningar på elever och program i undersökningen var ett medvetet 

val för att se olika mönster som skulle kunna framkomma. Den indelningen gjorde det möjligt för 

mig att problematisera hur fokusgrupperna faktiskt kan användas i praktiken. Mitt resultat 

frågesätter om det är så att det krävs en viss typ av person och ett visst engagemang för ämnet

som kan vara med i en sådan undersökning. Men det är inget som jag kan säga i denna 

undersökning. Det kan vara så att det inte bara handlar om en viss klasstillhörighet, men det blev 

allt för tydligt i min undersökning för att inte ta upp det. Därför kan det vara intressant att göra 

andra undersökningar och då kanske hitta andra aspekter som svarar på möjligheten om

fokusgrupper endast är till för vissa personer.  Något som kan vara bra för en forskare att ha i 

åtanken när fokusgrupper utförs.

Eleverna som jag träffade har drömmar och visioner. Att arbete och studier ska vara intressant 

och roligt är en av de kategorier som kom fram. De kategorierna skulle rädda eleverna till att inte 

fastna i ett och samma jobb och härda ut. Men bara för att de har drömmar behöver de inte bli 

verklighet som en person nämner.

”Det enda man är säker på att bli, det är pensionär. ”

 Ett svar som jag tycker är klockren och ett bra avslutande på hur vi bör se på dessa elever. Det

ställs stora krav på dem. Samtidigt som de måste vara sanna mot sig själv i sitt 

självförverkligande, men även att behöva ta rationella beslut för framtiden något som just kan 

härröra till ”modernitetens följder”. 

För att komma tillbaka till inledningen och svara på om samhället har förändrat så blir svaret 

både ja och nej. Jag skulle vilja svara till en viss del eller snarare förstärkt det som var. Det gäller 

att hålla sig ajour inom yrkesliv, då kan en bred utbildning vara en av lösningarna. Dels för att det 
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är svårt att välja i nian vad man vill göra i framtiden, men även att framtiden är oviss vilka jobb 

som kommer att finnas. 

Men även om framtiden inte alltid är nåbar för oss så är det viktigt att inte se samhället som något 

abstrakt utan som en person nämner i en fokusgrupp, det är ju jag som är samhället. Har man den 

uppfattningen så ses inte förändring som något som sker ut över vårt medvetande och som något 

främmande och något som vi ska ”skylla på”
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