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Teknik eller inte?

Uppsatsen handlar om hur elever i grundskolan resonerar inför sina val till 
gymnasieskolan.

Attityder, beteende, nyfikenhet och intresse är nyckelord genom hela 
undersökningen där vi får ta del av ungdomars tankar om framtida studier och 
yrken. Via fokusgruppsamtal får grundskoleelever komma till tals. I de samtal 
som förs lyfts frågor om exempelvis intressets betydelse, vilka personer som har 
påverkat dem och övriga motiv som har varit avgörande när det gäller framtida 
studievägar. Bland annat samtalas det om orsaker till varför många ungdomar 
fortfarande väljer traditionellt könsstereotypt och varför man i stor utsträckning 
undviker utbildningar med teknisk inriktning. I processen har Grounded Theory 
använts som metod för såväl genomförande som analys. I den modell som 
teorin bygger upp är begreppen attityd och intresse gemensamma nämnare för 
merparten av samtalen. 

Studiens övergripande resultat visar att ungdomarna är väl införstådda med 
arbetsmarknadens krav på utbildning och att de anser att de i allmänhet tar 
självständiga beslut när det gäller studieval.  

Studien visar på de möjligheter och hinder som ungdomar möter i deras väg till 
att finna en yrkesidentitet. Den bidrar med beskrivningar av grundskolelevers 
förhållande till skolarbete i allmänhet och ämnet teknik i synnerhet.      
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Sammanfattning  

Teknik eller inte? Attityder och intressen bakom  

grundskoleelevers val av framtida studievägar 

 

Grundskoleelever står inför ett av sina mest avgörande 

utbildningsbeslut när de skall välja gymnasieutbildning. I denna 

studie har samtal i fokusgrupper genomförts med elever från årskurs 

9. Syftet med samtalen har varit att finna vilka motiv som ligger till 

grund för elevernas beslut när de väljer gymnasieprogram. Ett 

speciellt intresse har riktats mot orsaker att välja, eller välja bort, 

utbildningsvägar med teknisk inriktning. Skillnader mellan hur 

flickor och pojkar resonerar kring sina gymnasieval har undersökts. 

Samtalen genomfördes på två olika skolor i en mindre kommun i 

Mellansverige. Det var totalt fyra samtalsgrupper med vardera 4-6 

deltagare. Fokusgruppintervjuerna föregicks av en enkät riktad till 

drygt 300 elever som redan hade genomfört sina val till 

gymnasieskolan. Enkätresultaten har varit vägledande för 

frågeställningarna i fokusgrupperna. 

 

De ljudinspelade gruppintervjuerna transkriberades och analyserades 

därefter. För genomförande och analys har Grounded Theory använts 

som metod. Resultatet visar i en teoretisk modell att nyckelbegrepp 

för elevernas beslutsprocess är attityd, beteende, intresse och 

nyfikenhet. Ovan nämnda begrepp har formats utifrån de mest 

frekventa och betydelsefulla delarna i gruppintervjuerna.  

 

Undersökningen visar att ungdomarna i allmänhet tar självständiga 

beslut gällande framtida utbildningar och att de är väl medvetna om 

de förväntningar på utbildning som arbetsmarknaden har. 

Utbildningsvägar med tekniska inriktningar lockar fortfarande fler 

pojkar än flickor. Dock visade det sig att en friskola i kommunen med 

industriteknisk inriktning var attraktiv för såväl pojkar som flickor. 

 

Nyckelord: Teknik, intresse, attityd, flickor, gymnasieskola, 

fokusgrupper, Grounded Theory.  
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Abstract  
 
Technology or not? Attitudes and interests affecting 

upper-secondary school students’ choices of future 

studies 

 

In Sweden students make one of their most crucial educational 

decisions in the transition from compulsory school to upper- 

secondary school. In this study interviews has been held in focus 

groups with students aged 15 and 16 years old. The purpose of using 

focus groups talks was to identify factors of importance when 

secondary school students talked about their future study options. A 

special focus in the talks was to find arguments why students choose 

or avoid educational paths including Technology. Differences between 

how girls and boys reason about their upper- secondary program 

choices has been analysed. The focus group talks were held in two 

different schools in a smaller municipality in central Sweden. There 

were a total of four groups, each with 4-6 participants. The focus 

group interviews were preceded by a paper-based questionnaire given 

to more than 300 students who already had made their choices to 

upper secondary school. The results’ from the questionnaire have 

been guiding the discussions in the focus groups. 

 

The audio recorded group interviews were transcribed and then 

analysed. Grounded Theory has been used as a method through the 

process. The result shows in a theoretical model that the main 

concepts for the students’ decision making are attitude, behavior, 

interest and curiosity. The concepts outlined above have been 

constructed by the most frequent and important parts of the group 

interviews.  The study indicates that the adolescent’s make 

independent decisions in general and that they are well aware of the 

educational expectations from the employment market. Educational 

pathways with focus on Technology still attract more boys than girls. 

However, a free school in the municipality with focus on industrial 

technology was attracted to girls as well as boys. 
 

Keywords: Technology, interest, attitude, girls, high school, focus 

groups, Grounded Theory 
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Kapitel 1. Inledning 

Det fungerar! –Varför då?  

Lina har just kopplat ihop några elektriska komponenter och får en 

summer att ljuda. Hon tittar förvånat upp och begriper inte hur i 

allsin dar det kan fungera. 

 

Händelsen utspelar sig under en lektion på lärarutbildningen och 

Linas spontana reaktion är en av många liknande när jag har mött 

personer som har förutfattade meningar om att teknik är svårt och 

något som inte angår dem.  Att ha tillit till sin egen förmåga och 

därmed kunna lägga grunden till ett tekniskt grundsjälvförtroende är 

fundamentalt för att utvecklas i teknikens värld. Lina kom senare att 

bli trygg i sitt laborerande och jag är övertygad om att hon nu är en 

kunnig lärare, med inspirationsförmåga och goda möjligheter att 

hjälpa barnen med utmaningar i deras sökande efter ny kunskap. Lina 

var som lärarstudent inte ensam om att vara skeptisk inför 

teknikkursen trots att den tidigare skolgången enligt gällande 

kursplaner borde ha gett dem både intresse för, och grundläggande 

kunskaper om, teknik som allmän företeelse och skolämne. I ett allt 

teknikintensivare samhälle är behovet av såväl bredare 

allmänbildning som djupare kunskaper stort. Trots det är 

förhållandet gentemot teknik många gånger tyngt av könsstereotypa 

och fördomsfulla föreställningar (se exempelvis Nordberg, 2005; 

Skoogh, 2007; Jidesjö, 2012; Lerman et al., 2003). Det är mönster 

och attityder som har grundlagts i unga åldrar och senare i livet 

kommer att påverka ungdomarnas studieval.  

 

Attityder har inte bara påverkat Linas förhållande gentemot ämnet 

teknik. Attityder och intressen är det som har varit avgörande för 

hennes tidigare studieval. Det är dessa begrepp som jag har kommit 

att fördjupa mig i när samtal har förts med ungdomar om deras 

framtida skol- och yrkesval. Attityder, intresse, nyfikenhet och 

beteende har varit stommen när denna undersökning har byggts upp, 

genomförts och utvärderats. Se illustration figur 1.    
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Figur 1. Stommen till undersökningen utgörs av begreppen attityd, beteende, 

intresse och nyfikenhet.  

 

 

För ett antal år sedan genomfördes en regional studie om skolämnet 

teknik. Lärare som undervisade i teknik i grundskolan svarade på en 

webbaserad enkät (Nordlander, 2011). När jag något år senare fick 

förmånen att på deltid börja en forskarutbildning föll det sig naturligt 

att återigen se över resultaten från studien och de möjligheter som 

dessa gav till fortsatt forskning. Enkätsvaren låg i en databas vilket 

gjorde det möjligt att göra en mängd olika sökkombinationer. En 

väsentlig del av studien behandlade frågor om hur läraren uppfattar 

att elevernas kön och/eller etnicitet på något sätt kan vara avgörande 

för intresset för teknik i skolan. Detta skapade en viss nyfikenhet och 

jag bestämde mig att gå vidare och nu vända mig mot eleverna för att 

se hur de förhåller sig till frågeställningar som rör teknik som 

företeelse och eventuella framtida studieval i teknik. Att hitta en 

lämplig undersökningsmetod för ändamålet var ingen självklarhet, 

men efter att ha blivit uppmuntrad att pröva fokusgruppintervjuer 

fördjupade jag mig i denna metod och fick snart möjlighet att träffa en 

grupp elever som gick en sommarskola med inriktning mot teknik. 

Jag hade en timmes givande gruppsamtal med några av dessa elever 

och där och då togs beslutet att gå vidare med kvalitativa 

gruppintervjuer som metod för den stundande undersökningen. 

 

Syftet med denna avhandling är att lyfta fram de faktorer som görs 

betydelsefulla då grundskoleelever talar om sina framtida studieval 

med speciellt fokus på hur de resonerar kring utbildningsval med 

tekniska inriktningar. Ett av målen är att identifiera viktiga 
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påverkansfaktorer när eleverna väljer gymnasieprogram. Av speciellt 

intresse är huruvida elevens biologiska kön är betydelsefullt för deras 

beskrivning av teknikintresse och val av tekniska utbildningsvägar. 

Flickor utgör fortfarande en minoritet av antalet elever på dessa 

program. Det är av stor vikt att finna grogrunden till de inställningar 

som gör att ungdomar fortfarande gör traditionella studieval trots de 

insatser som görs för att de ska välja obundet av kön och social 

bakgrund. 

 

En kommun med ett flertal deltagande lärare i den tidigare regionala 

studien medverkar i denna undersökning och empiriinsamlingen 

bland grundskoleelever har gjorts i denna kommun. Undersökningen 

genomfördes via kvalitativa fokusgruppintervjuer med elever från 

årskurs 9. Intervjuerna var semistrukturerade, d.v.s. att det fanns en 

intervjuguide men samtalen var inte låsta av i förväg givna frågor. 

Intervjuerna ljudinspelades och inspelningarna transkriberades 

därefter. Fokusgruppintervjuerna föregicks av enkäter som 

besvarades av 315 elever från årskurs 9 i Mellansverige. Eleverna som 

besvarade enkäten hade gjort sina programval till gymnasieskolan och 

resultaten från denna enkät har varit vägledande för 

frågeställningarna i fokusgruppintervjuerna.  

 

Elevernas attityder har affektiva dimensioner och är ofta ett resultat 

av påverkan från lärare, föräldrar och kamrater (Jidesjö, 2012). 

Frågor om attityder och påverkan är centrala i denna undersökning 

och de kommer att lyftas. Ambitionen är att de skall ge ett bra 

underlag för analys.  

 

Den teoretiska utgångspunkten för arbetet är Grounded Theory, GT. 

De transkriberade fokusgruppintervjuerna kategoriseras stegvis och 

konvergerar mot en skapad teori där orsaker till ungdomarnas beslut 

om utbildningsval utkristalliseras. GT, förväntas, i dess genuina form, 

vara opåverkad av andra teorier. I denna avhandling är dock arbetet 

inte helt opåverkat, bl.a. har teorier om genus påverkat analysen. 
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Bakgrund 

 

Detta avsnitt ger en kort sammanfattning av faktorer som påverkar 

ungdomar i deras funderingar om framtida utbildningar. Begreppet 

”teknikintresse” är en viktig del av detta och kopplingen mellan teknik 

och genus är central. Jag har i denna del valt att återge och reflektera 

över litteratur och tidigare forskningsresultat på området. Speciellt 

utrymme ges till resultat där ungdomarnas biologiska kön är 

betydelsefullt. En redovisning av resultatet från projektet ”tjejer i 

teknik” tas upp separat. Resultat från enkäten som delades ut till 315 

elever i årskurs 9 redovisas också separat. 

 

Att välja teknik i sin utbildning 

 

Elever gör sina avgörande yrkesval i de tidigare tonåren (Lindahl, 

2003). Konsekvenserna av deras val har effekt inte bara på dem själva 

utan också, i ett vidare perspektiv, på samhällsutveckling och 

nationell ekonomi (Gaotlhobogwe, Laugahrne & Durance, 2011). Att 

leda ungdomar i en riktning mot demokrati, jämställdhet och hållbar 

utveckling är inte enbart föräldrarnas och lärarens uppgift utan det är 

alla medborgares ansvar. En generellt hög kunskapsnivå i teknik är 

nödvändig eftersom vi alla är beroende av teknik och är delaktiga i 

tekniska system i någon form (Klasander, 2010). 

 

I den nationella kursplanen för teknik i den svenska grundskolan, Lgr 

11, betonas att en av dess huvuduppgifter är att bidra till att 

undervisningen skapar ett intresse för teknik (Skolverket, 2011). 

Ahlbom (2011) beskriver med några exempel hur svenska 

högstadieelever definierar begreppet teknik och han reflekterar över 

att intresset är personligt och kontextualiserat. Med detta som 

utgångspunkt ser man vikten av att teknik ses ur ett vidare perspektiv 

än att bara vara ett skolämne. Teknik och kunskap om teknik berör 

oss alla. Därmed menar jag att det finns skäl att se bortom 

skolväggarna när man söker efter faktorer som påverkar elevers 

attityder gentemot teknik.   
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ROSE-undersökningarna (Sjöberg, 2010) visar upp flera intressanta 

iakttagelser. Sjöberg påpekar att ungdomars framtida utbildningsval 

baseras på attityder, motivation och intresse. De söker utbildningar 

som ger arbeten med hög frihetsgrad och bra status. Han säger också 

att vi måste respektera ungdomarna för dem de är och inte vad vi 

tycker att de borde vara. ROSE-projektet utgår från elevernas 

perspektiv och deras intressen. Projektet har för avsikt att stimulera 

lärande och att se glädjen i naturvetenskap och teknik för att öka 

rekryteringen på området (Sjöberg, 2010).  Utbildning i teknik och 

naturvetenskap handlar ofta om att förbereda sig för högre studier. 

Utbildningsuppdraget har en dubbel karaktär: att rekrytera och att 

allmänbilda (Jidesjö, 2012). 

 

Vad påverkar skolresultaten? 

 

Betyg är det urvalsinstrument som används vid ansökan till 

gymnasieskolan. Studieresultaten, som betygen skall avspegla, är 

därför av största vikt när ungdomar bestämmer sig för vilket program 

de skall söka till gymnasieskolan. Att erhålla goda studieresultat är 

angeläget hos de flesta elever då det ökar möjligheterna till valfrihet 

när man skall söka vidare till högre utbildningar.  

 

Studier har gjorts för att se vilka faktorer som generellt påverkar 

elevers studieresultat i svenska grundskolan. Gustafsson och Myrberg 

(2009) sammanfattar en del av den forskning som är gjord på 

området och slutsatsen är att kvaliteten och kompetensen hos lärarna, 

i synnerhet den didaktiska, är av stor vikt för elevernas studieresultat. 

Betydelsen av lärarens ämnesdidaktiska förmåga i teknik beskrivs i en 

metastudie av Rohaan, Taconis och Jochems (2008). Där konstateras 

att lärarens ämneskunskaper i teknik likväl som den didaktiska 

förmågan påverkar elevernas resultat i, samt intresse och attityd till 

ämnet teknik.  

 

Klasskamraterna har en avgörande betydelse för den enskilde elevens 

skolresultat. Deras påverkan är viktigare än lärarens kvaliteter och 

andra insatta resurser. Detta påvisas av Rosén (2009) som hänvisar 

till forskning som undersöker vilka sociala faktorer som påverkar 



13 

 

 

skolresultaten. Hon påpekar också att klasskamratseffekten inte 

systematiskt har undersökts i de svenska skolorna, men vi kan anta 

att internationella forskningsresultat på området även kan tillämpas i 

Sverige. Betydelsen av elevernas socioekonomiska bakgrund är stor 

och i takt med att skolorna har homogeniserats, d.v.s. elever med 

likartad bakgrund samlas i samma skolor, ökar betydelsen av stöd 

från föräldrar och kamrater. Detta bekräftas av Palme (2008) som i 

sin avhandling har intervjuat elever från gymnasiet med olika sociala 

förutsättningar. Han talar om ”social reproduktionsstrategi” som 

medför att elever med goda socioekonomiska förutsättningar väljer 

gymnasieskolor och program med den klart uttalade strategin att de 

skall få så bra möjligheter som möjligt när de senare skall söka till 

eftergymnasiala utbildningar (Palme, 2008). Vi vet också enligt Rosén 

(2009) att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den enskilt viktigaste 

faktorn för elevens skolresultat och att ett system med skolor som är 

uppdelade efter elevernas prestationer missgynnar lågpresterande 

elever och ger generellt sämre skolresultat. I samma rapport ser vi att 

elever med migrationsbakgrund har sämre utgångsläge att nå bra 

skolresultat jämfört med de med svensk bakgrund. Elever med 

migrationsbakgrund har ofta höga ambitioner och bra stöd hemifrån, 

men deras föräldrar har generellt lägre utbildningsbakgrund. Därtill 

har deras föräldrar lägre inkomst beroende på större svårigheter att ta 

sig in på arbetsmarknaden (Sandell, 2007).  

 

Att det finns tydliga könskillnader i skolresultaten i svensk 

grundskola beskrivs bland andra av Björnsson (2005). Han säger att 

det ibland kan påvisas att könsskillnaden i skolresultat mellan elever 

med migrationsbakgrund kan vara ännu tydligare, men att detta 

skulle gälla generellt är en myt.  Fördelningen mellan elever som 

väljer studieförberedande program och yrkesförberedande program 

skiljer sig inte nämnvärt åt bland elever med migrationsbakgrund 

jämfört med  de elever som har svensk bakgrund. Betydligt större 

skillnader mellan dessa programkategorier uppvisas när man jämför 

kön och socialt ursprung. Ser man på enskilda program kan man 

finna att vissa program, exempelvis naturbruks- och industritekniska 

programmet, är överrepresenterade av de med svensk bakgrund 

medan hantverksprogrammet och handels- och administrations-

programmet har förhållandevis högre andel elever med 
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migrationsbakgrund. Introduktionsprogrammet (tidigare individuella 

programmet) har också en högre andel elever med 

migrationsbakgrund (Hertzberg, 2007).1 

 

I diskussionerna om hur vi skall förbättra skolresultaten lyfts ofta 

frågan om klasstorlek. Betydelsen av att reducera antalet elever i varje 

klass är överskattad, även om det bevisligen har högre effekt för elever 

som är socialt och utbildningsmässigt missgynnade. Elever med 

invandrarbakgrund har generellt mer nytta av att klasstorlekarna 

reduceras (Gustafsson & Myrberg, 2009).   

 

När gör eleverna sina val?  

 

I den avhandling som lades fram av Lindahl (2003) presenteras en 

longitudinell studie där en grupp med 85 grundskoleelever följdes 

under fem år med målsättningen att finna orsaker till deras framtida 

studieval i gymnasiet. Värt att notera är att Lindahl (2003) 

konstaterar att elever redan i årskurs 5 har klara föreställningar om 

sin framtida yrkeskarriär och att de som 11-åringar har klart för sig 

vilket gymnasieprogram de skall välja. 

 

Dessa resultat motsägs i en studie gjord av Bjurulf (2010). Hon 

intervjuar sex personer med yrken som har en klar teknisk profil. 

Bjurulf vill ha svar på frågan varför man väljer en teknisk 

yrkesutbildning. Hennes studie visade att fyra av de sex 

informanterna var osäkra på sina framtida yrkesval i de tidigare 

tonåren. Det som var gemensamt för samtliga var att de ”ville arbeta 

med händerna” men endast två av dem hade en klar yrkesönskan. 

 

En reflektion över detta hittar man i en text av Winch och Gingell, 

(2004): “Young people expect to make educational choices leading 

                                                

 
1 Statistik på  fördelningen mellan elevers ansökningar till gymnasieskolan och hur elever med svensk 

resp. migrationsbakgrund söker t.o.m. läsåret 2014/15 finns tillgänglig på Skolverkets hemsida: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/skolor-och-

elever   [Åtkomst 2015-11-12] 
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them to lifelong professions, but choosing where to work is different 

from learning how to work” (Winch & Gingell, 2004, s.111). 

 

Exempel på dilemman som elever ställs inför i sitt navigerande mellan 

olika utbildningsval finner man i Pérez Prietos (1992) avhandling. Där 

synliggörs f.d. elevers svårigheter att göra icke traditionella studieval. 

Avhandlingen är fortfarande aktuell i flera avseenden. 

Respondenterna är f.d. elever som kan se på sin skolgång ur andra 

perspektiv jämförda med elever som befinner sig mitt i skolgången. 

De kan sålunda se och värdera konsekvenserna av de studieval som de 

tidigare har gjort. Vidare berättas det om hur skolmiljön har format 

dem som elever såväl som människor i samhället. Att ta del av 

tidigare elevers tankar ger dimensioner som bör beaktas. 

 

En intressant kommentar har gjorts av Lindahl (2003) då hon 

konstaterar att elever med svensk bakgrund ”vet” att teknik- och 

naturvetenskapsprogrammet i gymnasiet är svårt medan elever med 

invandrarbakgrund inte räds dessa program av samma skäl. Lindahl 

fokuserar på de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik, 

men de flesta av hennes observationer gällande attityder och intresse 

bör, på grund av ämnenas släktskap, vara tillämpbara även för 

skolämnet teknik. Hon uttrycker en oro för det auktoritära sätt på 

vilket dessa ämnen undervisas och hon efterlyser mer undervisning i 

naturvetenskap och teknik i de yngre skolåren. 

 

Teknik och genus 

 

Chatoney och Andreucci (2009) hävdar att det finns manliga 

könsstereotyper inom teknikområdet. Dessa stereotyper har sina 

rötter i psykologiska och sociokulturella traditioner. Författarna 

påpekar att många artefakter har könsattribut. I deras 

fenomenologiska ansats drar de slutsatsen att flickor är mer känsliga 

för metoder och material som inte är neutrala ur ett genusperspektiv. 

Tekniska arbeten är i högsta grad kopplade till form och material. 

Mitcham (1994) betonar detta när han refererar till Aristoteles. 

Tekniken imiterar naturen genom att förena form och material i ett 

speciellt föremål. Formen är idén i konstnärens medvetande men 
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formen kan inte tvingas på ett material, materialet självt leder 

utformningen. Med detta i åtanke bör vi vara medvetna om att den 

teknik som presenteras i skolan i hög grad har formats av konstnären, 

d.v.s. läraren.  

 

Genus är processen där det biologiska könet transformeras till ett 

socialt konstruerat kön, benämnt manligt eller kvinnligt. Vissa yrken 

har på detta sätt fått en könsetikett. Denna stigmatiserade bild bygger 

på fördomar, rädsla för det okända, eller bristande kunskaper i 

allmänhet (Cooper, 2003). En av frågorna som beaktas i föreliggande 

undersökning är om dessa konstruerade stämplar har någon effekt på 

grundskoleelevers val till gymnasieskolan. 

 

Sambandet mellan kön och etnicitet och hur de påverkar framtida 

studieval mot teknik är till viss del beforskat. Hughes (2008) 

genomförde en undersökning på en internationell skola i Hong Kong. 

I undersökningen fokuserade man på frågan varför elever ratar en del 

av de ämnen som ligger inom ramen för teknik. Hughes reflekterar 

över huruvida kön och etnicitet har någon inverkan på besluten om 

framtida studier. Studien är begränsad och han efterlyser framtida 

forskningsprojekt på området. Hughes betonar bl.a. föräldrapåverkan 

och betydelsen av att ha icke-stereotypa förväntningar på elevernas 

attityder. Hughes studie genomfördes i Hong Kong och man kan ha 

vissa reservationer för huruvida resultaten skulle vara desamma om 

den utfördes i Europa. Uttrycket “Ethnical background” kan tolkas 

olika beroende på var på jorden det tillämpas. 

 

I en studie gjord av Ali och Price (1996) i Manchester, undersöktes 

skillnader i elevers studieval. Man jämförde attityder gentemot teknik 

hos elever i åldern 8-10 år från olika etniska minoriteter i södra Asien 

med attityder hos elever från europeiska länder. De flesta av de 

europeiska eleverna var bosatta i Storbritannien. En av hypoteserna 

som ställdes var att variationerna i elevernas studieval var orsakade 

av familjepåverkan. Undersökningsmaterialet var litet och det fanns 

inga entydiga resultat som visade på skillnader mellan grupperna. 

Noterbart var dock att det fanns ett samband mellan elevers etniska 

bakgrund och lärarens bedömning av elevens kreativitet. Elever med 
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migrationsbakgrund uppfattades av lärarna besitta en högre kreativ 

förmåga i teknik.  

 

Nordlander (2011) har sammanfattat några intressanta observationer 

från den regionala studie där teknikämnets roll och status i 

grundskolan undersöktes. Studien grundar sig på frågor besvarade av 

ca 300 lärare som undervisar i ämnet teknik på grundskolan. Här 

följer några intressanta iakttagelser som Nordlander lyfter fram: 67 % 

av de lärare som svarade är kvinnor. 43 % av lärarna hade ingen 

utbildning i teknikdidaktik. En majoritet av lärarna anser inte att det 

är svårare att nå ut till flickor än till pojkar i sin teknikundervisning. 

Nordlander (2011) avslutar med några relevanta frågor: Varför tappar 

flickor i de tidiga tonåren intresset för teknik i större utsträckning än 

vad pojkarna gör? Är det möjligt att med didaktiska metoder undvika 

framtida könsstereotypa studieval? 

 

Frågan hur man kan rekrytera fler kvinnor till tekniska utbildningar 

är inte ny. I Ottemos (2008) översyn av sökbilden till EDITZ-

programmen kan man läsa om olika skäl för kvinnor att välja, eller 

snarare avstå, tekniska utbildningar. 2  Det framgår med all önskvärd 

tydlighet att glättiga reklamkampanjer inte är någon långsiktig 

lösning på problemet. Det krävs djupare motivation än så (Ottemo, 

2008). Det påpekas ofta att våra könsroller befästs redan i 

förskoleåldern och att skolan har en stor del av ansvaret när det gäller 

att inspirera och ge alla en möjlighet, oavsett kön, att ta del av 

tekniken. Aurell (1999) lyfter fram exempel på hur tekniken beskrivs 

utifrån männens värld i sin skrift ”…för jag gillar att använda 

huvudet”. Hon ger flera exempel på hur kvinnorna lämnas utanför 

och mycket av texten visar att vi med enkla medel kan välja 

undervisningsexempel som är mer genusneutrala (Aurell, 1999).     

 

Positiva upplevelser av teknik, förståelse om vad teknik är och när 

man i skolan får börja arbeta med teknik är avgörande faktorer för att 

skapa en tekniktrygghet hos eleven. Skogh (2001) jämför 

tekniktrygghet hos flickor med regelbunden teknikundervisning från 
                                                

 
2 EDITZ-programmen är de program som innehåller ämnena elektronik, data, IT och automation på 

Chalmers tekniska högskola. 
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tidiga år med tekniktryggheten hos flickor som inte har fått 

teknikundervisning lika tidigt och i samma utsträckning. 

Undersökningen visar ett samband mellan flickornas tekniska 

självförtroende och teknikundervisning från tidiga skolår. Ett 

konstruktivistiskt synsätt på lärande förutsätter tillgång till verktyg 

och material när våra kunskaper skall konstrueras och möjligheterna 

till detta bör ges från tidiga skolår.    

 

Genom att vidga perspektiven kan man finna en del intressanta 

studier gjorda på hur studieresultaten varierar beroende på elevens 

kön och/eller etnicitet. Elstad och Turmo (2010) genomförde en 

studie i Norge med 16-17 år gamla elever på gymnasiet. De tittade 

bl.a. på skillnader i användningen av strategier för inlärning i 

naturvetenskap samt interaktionen lärare-elev i de 

naturvetenskapliga ämnena beroende på skillnader i kön och etnisk 

bakgrund hos eleverna. Resultatet visade att flickor är mer 

motiverade än pojkar för studier i naturvetenskap samt att 

föräldraengagemanget skiljde sig mellan pojkar och flickor i etniska 

minoritetsgrupper. Elstad och Turmo (2010) hävdar att pojkarna i de 

etniska minoritetsgrupperna har starkare stöd hemifrån vilket kan 

bero på att flickorna kan vara mer självgående. De ger också exempel 

på studier som motsäger de resultat som de själva har fått.  Det skulle 

vara intressant att få klarlagt om resultaten är tillämpbara för 

skolämnet teknik i lika stor utsträckning.  

 

Den föreliggande undersökningen strävar efter ge ytterligare bidrag 

till hur elever resonerar kring tekniska utbildningar och de samband 

som påverkar deras framtida studieval.    
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Projektet ”Tjejer i teknik”, slutsatser från ett tidigare 

forskningsprojekt. 

 

Ett flertal kommuner i Sverige erbjuder sommarskolor på frivillig 

basis för flickor mellan 8:e och 9:e klass. Dessa sommarkurser har 

benämningar som exempelvis "Flickor och teknik" och ”Tjejer i 

teknik”. Vanligtvis samarbetar kommunen med ett närliggande 

universitet eller högskola samt regionala företag. Det kan vara värt att 

notera att den dåvarande Skolöverstyrelsen initierade möjligheten att 

erhålla statsbidrag för denna typ av verksamhet i mitten av 1980-

talet. Den möjligheten togs dock bort 2005 (Björnsson, 2005). 

 

Exempel på aktiviteter i sommarskolan kan vara geomatik, GPS-

mätningar, CAD-konstruktion, grafisk design, automatisk styrning, 

bildbehandling, energiomvandling och elektronik inklusive lödning.  

 

I denna studie har jag valt att hämta statistik från grundskoleelevers 

val till gymnasieskolan. Deltagare i sommarskolan "Tjejer i teknik" för 

flickor mellan årskurs 8 och årskurs 9 i en mindre kommun i 

Mellansverige valdes som ett primärt objekt och statistik från 

kommunen för samtliga flickor i samma ålder används som 

jämförelse. Aktiviteten i sommarskolan har följts mellan år 2005 och 

år 2011. Statistiken är uppdelad i val av olika gymnasieprogram, såväl 

de med teknisk inriktning som övriga. Eftersom antalet deltagare i 

sommarskolan är ganska låg (15-39 deltagare varje år) jämfört med 

den officiella statistiken för alla flickor från samma åldersgrupp (cirka 

250-300) i kommunen, kan tillförlitligheten ifrågasättas. Variationer 

mellan olika år i ungdomarnas utbildningsval är att förvänta, då nya 

program erbjuds och andra läggs ner. I denna presentation behandlas 

alla tekniska program (såväl teoretiska och praktiska) som en helhet, 

vilket gör den statistiska tillförlitligheten större. 3  Det bör påpekas att 

valet av gymnasieprogram som kategoriseras som ”tekniska” grundar 

sig på den högskola som samarbetat i detta projekt. Högskolan har 

valt att låta programmet i sommarskolan spegla innehållet i de 

                                                

 
3 I kategorin tekniska program i denna undersökning ingår gymnasieskolans teknikprogram, 

industritekniska program, byggprogram, elprogram samt fordonsprogram.  
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ingenjörsutbildningar som man erbjuder vid högskolan med avsikt att 

sommarskolan skall skapa intresse för dessa program. Det innebär att 

gymnasieprogram som har motsvarande innehåll (teknik, industri, 

bygg och el) har fått etiketten ”tekniska program”. Det förklarar varför 

exempelvis hantverksprogrammet inte finns representerat i denna 

kategori. Jag har låtit denna definition av tekniska program vara 

densamma i den senare presenterade enkäten och i 

huvudundersökningen med fokusgrupper.   

 

Diagram över samtliga år från och med 2006 till och med 2011 finns 

tillgängliga men här presenteras endast en sammanfattning. 

Från den statistik som samlades in visas andelen flickor som valt alla 

tillgängliga tekniska gymnasieprogram i kommunen i tabell 1 och 

diagram 1. I diagrammet har som jämförelse också andelen av 

samtliga flickor i samma åldersklass i Sverige som har valt tekniska 

program, lagts till. 

 

Tabell 1.  Andel flickor som valt ett tekniskt orienterat program till         

    gymnasieskolan. 

 

 

Antagnings- 

år 

 

Sommarskola 

 

 

Kommunen 

 

Sverige 

 

 

2006 

 

18,8 % 

 

10,2 % 

 

3,9 % 

2007    7,7 %    7,1 % 4,6 % 

2008  27,8 %  13,9 % 5,2 % 

2009  27,3 %    9,4 % 5,1 % 

2010  20,0 %     7,1 % 4,7 % 

2011   14,3 %  10,6 % 4,8 % 
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Diagram 1. Stapeldiagram som visar flickors val till 

gymnasieskolans tekniskt orienterade program i utvald kommun år 

2006-2011. Blå staplar = andelen flickor som deltog i sommarskolan, 

röda staplar = andel av alla flickor i kommunen. Som jämförelse 

finns också gröna staplar som visar samtliga flickor i samma 

åldersklass i Sverige. n står för totala antalet flickor i respektive 

jämförelsegrupp. 

 

Statistik över hur deltagarna i sommarskolan har valt till gymnasiet 

samlades in för varje år.  Den har sedan jämförts med statistiken för 

samtliga flickor i samma årskurs i den valda kommunen. Resultaten 

varierar mellan åren för olika gymnasieprogram, men den allmänna 

trenden är att deltagarna i sommarskolan är mer benägna att välja en 

teknisk utbildning (teoretisk eller praktisk) jämfört med de andra 

flickorna från kommunen i samma åldersgrupp. Det är också 

anmärkningsvärt att kommunen jämfört med Sverige som helhet har 

nästan dubbelt så hög andel flickor som söker till tekniskt orienterade 

program. Jag misstänker att den stora industri som kommunen är 

helt beroende av är orsaken till detta. Det stora företaget driver en 
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friskola som lockar förhållandevis många flickor. Att detta skulle vara 

den enda förklaringen är dock inte säkert.  

 

Naturvetenskapsprogrammet är också av intresse i detta avseende, 

eftersom flertalet studenter som väljer tekniska utbildningar på 

universitetet och högskolor har denna utbildningsbakgrund. Tabell 2 

visar andel sökande till naturvetenskapsprogrammet från 

sommarskolans deltagare jämfört med samtliga flickor i kommunen. 

 

 

Tabell 2.  Andel sökande till Naturvetenskapsprogrammet i den undersökta                

    kommunen. 

 

 

År  Sommarskolans Samtliga flickor i 

 deltagare  kommunen 

 

 

2006:     6,3 %  5,4 % 

2007:   15,4 %  5,2 %  

2008:    11,1 %   6,3 % 

2009:        0 %   4,1 %  

2010:   13,3 %  8,4 % 

2011:                      20,0 %  7,3 %  

 

 

Endast år 2009 är andelen sökande till Naturventenskapsprogrammet 

lägre för de som hade deltagit i sommarskolan jämfört med samtliga 

flickor i kommunen. 
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Enkät till niondeklassare 

 

Resultaten från den tidigare undersökningen som riktades till lärare i 

regionen ligger i en databas som möjliggör kombinationer där 

relevanta frågor kan särskiljas och analyseras (Nordlander, 2011). 

Under analysen kunde man utläsa skillnader mellan lärarna i deras 

uppfattning gällande elevernas intresse för teknik som företeelse och 

teknik som skolämne. Vidare kunde man se att lärarna visade olika 

tilltro till flickors respektive pojkars förmåga att lyckas i skolan. 

Frågor som handlade om elevers intresse för teknik och 

naturvetenskap kunde i databasen samköras med deras eventuella 

migrationsbakgrund.4 Med detta som bakgrund konstruerades en 

enkät (se bilaga 1). För att få ett statiskt acceptabelt utfall delades 

enkäten ut till 315 elever i årskurs 9. Av de 315 deltagande eleverna 

gick 74 i friskolor och 241 i kommunala skolor. Lärare i de aktuella 

klasserna har distribuerat enkäterna. Eleverna svarade på enkäten 

manuellt under lektionstid för att erhålla största möjliga 

svarsfrekvens. Svarsalternativen gavs företrädesvis i en likertskala och 

frågorna berörde attityder med målsättning att se huruvida intresset 

för tekniska utbildningar är beroende av kön, etnicitet, kamrat-, lärar- 

eller föräldrapåverkan. Med tekniska utbildningar avses samma 

definition som tidigare. 5  Lärarna som distribuerade enkäten till 

eleverna informerades om detta. Likertskalan är lämplig för att 

sammanställa attityder (Robson, 2011). Antalet enkäter (315) är 

tillräckligt stort för att resultaten skall kunna generaliseras.6 Svaren 

på de frågor som ställs ligger till grund för de fördjupade 

fokusgruppintervjuerna i nästa skede. Enkäten hade ett begränsat 

antal frågor som är snabba och enkla att besvara. Frågorna prövades 

på en pilotgrupp bestående av kollegor och lärare i grundskolan. 

Målsättningen var också att det skall vara relativt enkelt att 

                                                

 
4 Med begreppet migrationsbakgrund avses Statistiska centralbyråns och Skolverkets tolkning av 
utländsk bakgrund, att man är född utomlands eller att båda föräldrarna är födda utomlands. 

5 I kategorin tekniska program i denna undersökning ingår gymnasieskolans teknikprogram, 
industritekniska program, byggprogram, elprogram samt fordonsprogram. 

6 Resultat hämtat från en stickprovsberäknare. Internet: http://www.raosoft.com/samplesize.html. 
Räknat på att antalet elever i en gymnasieårskurs är 100 000 ger 315 enkäter en konfidensnivå på 
93%. 
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sammanställa enkätsvaren. När enkäten var genomförd lades 

resultaten in i en databas vilket möjliggör undersökning av olika 

kombinationer av elevernas synpunkter. Exempelvis kan man ta reda 

på vad kvinnliga elever med migrationsbakgrund tycker har påverkat 

dem mest i valet till gymnasiet.  

 

Enkäterna delades ut i maj 2013 till 315 elever i årskurs 9. Svaren från 

dessa har därefter lagts in i en databas (Microsoft Access). Detta 

möjliggör kombinationer av variabler som kan ge indikationer på hur 

ungdomarna resonerar. På detta sätt har jag av enkätsvaren fått ett 

starkt stöd i min planering av fokusgruppintervjuerna.  Några av 

svaren presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3.  Sammanställning av några svar från enkäten som delades ut till 315 

    elever i åk 9 efter det att de hade gjort sina val till gymnasieskolan. 

 

 

 

Påstående 

 

Andel av flickorna som 

svarade ”Stämmer till 

viss del eller stämmer 

mycket väl” 

 

 

Andel av pojkarna  

som svarade 

”Stämmer till viss del 

eller stämmer mycket 

väl” 

 

Killar är slöare än tjejer i skolan 

 

 

55 % 

 

49 % 

 

Betygen är viktiga, jag jobbar hårt 

för att få så bra betyg som möjligt i 

alla ämnen   

 

 

92 % 

 

 

85 % 

 

Teknik är tråkigare än andra 

skolämnen 

 

42 % 

 

 

15 % 

 

Teknik är svårare än andra 

skolämnen 

 

44 % 

 

16 % 

 

 

NO är tråkigare än andra 

skolämnen 

 

47 % 

 

44 % 

 

 

NO är svårare än andra skolämnen 

 

59 % 

 

 

45 % 

 

Killar förväntas välja 

gymnasieprogram med 

teknikinriktning i större  

utsträckning än vad tjejer gör 

 

 

 

56 % 

 

 

63 % 

 

 

 

Jag har i detta urval jämfört flickornas svar med pojkarnas. Gruppen 

elever med migrationsbakgrund är också av intresse, i synnerhet när 

de går att kombinera med andra parametrar som exempelvis kön. I 

undersökningen var det 40 st. deltagande elever med 

migrationsbakgrund. Det motsvarar 13 % av samtliga enkätsvar och 

ger ett för litet underlag för att kunna säga att de skulle svara 

avvikande på något av påståendena ovan.  
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Det som kan tyckas anmärkningsvärt är skillnaden mellan pojkars 

och flickors uppfattning om skolämnet teknik, både vad det gäller 

frågan om hur svårt det uppfattas och hur tråkigt det uppfattas. 

Skillnaden mellan pojkar och flickors attityd till NO-ämnena är 

knappt märkbar. Lindahl (2003) visar i en undersökning att flickor i 

årskurs 9 tycker att NO-ämnena är mindre roliga än vad pojkarna 

tycker. Det anmärkningsvärda i hennes undersökning är dock att 

attitydmönstret skiljde sig klart mindre åt i årskurs 9 än i årskurs 8. 

En motsvarande enkät, som den presenterade, för årskurs 8 kan 

möjligen visa om attityden till teknikämnet ändras mellan årskurs 8 

och 9.      

 

På frågan om vad som påverkade valet till gymnasiet mest svarade en 

övervägande majoritet att det egna intresset var allra viktigast. I 

övrigt visade sig påverkan från pappan vara något mer betydelsefull 

än påverkan från syskon, kompisar eller mamman. Speciellt stor var 

påverkan från pappan för de flickor som hade sökt till program med 

teknisk inriktning. Där påpekade mer än 60 % av flickorna att pappan 

var en av de som hade påverkat gymnasievalet mest medan knappt 20 

% av pojkarna som valt tekniska program hade nämnt pappan som en 

av de viktigaste påverkansfaktorerna. När det gäller övriga program 

var det ingen större skillnad i hur flickorna hade svarat jämfört med 

pojkarna gällande vilken person som hade påverkat dem mest. I en 

SOU-rapport från 2004 tillfrågas ett antal gymnasieelever från 

årskurs 3 vem de tror har påverkat deras yrkesval mest. Där 

framkommer det att en lika stor andel av pojkarna som flickorna 

hävdar att de påverkats av pappan. Däremot så är det en klart högre 

andel av flickorna jämfört med pojkarna som anser att de har 

påverkats av mamman. Pojkarna har i högre utsträckning påverkats 

av ”förebilder” andra än mamman och/eller pappan (SOU 2004:43). 

Studien har inte inriktats programspecifikt utan gäller generellt för 

alla gymnasieprogram. Denna studie behöver således inte motsäga 

enkätresultatet som visade att flickor som har valt tekniska program i 

hög utsträckning har påverkats av pappan.  

 

För att erhålla bra resultat i skolan anser en klar majoritet att det 

egna intresset är viktigast. Därefter kommer lärarens pedagogiska 
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förmåga. Att det är lugn och ro i klassrummet anses viktigare än att 

man har föräldrar som är kunniga och hjälper till för att erhålla goda 

studieresultat. Det kan tyckas något förvånande att eleverna har den 

åsikten då föräldrarnas utbildningsbakgrund är avgörande för 

betygen enligt tillgänglig statistik.7   

 

De flesta eleverna i undersökningen ansåg det egna intresset som 

viktigast och den avgörande faktorn när man valde gymnasieprogram. 

I övrigt är möjlighet till fortsatta studier och möjlighet till jobb något 

som betecknas som avgörande när man söker till gymnasieskolan. 

Noterbart är att de som har sökt naturvetenskapsprogrammet i klart 

högre utsträckning jämfört med övriga tycker att möjligheten till 

fortsatta studier är viktigt.   

 

Syfte och forskningsfråga  

Syftet med denna undersökning är att lyfta fram de faktorer som blir 

betydelsefulla då grundskoleelever talar om sina framtida studieval. 

Ett speciellt fokus läggs på attityder och hur de resonerar kring 

betydelsen av intresset för teknik och utbildningsval med tekniska 

inriktningar. 

 

De specifika forskningsfrågorna är:   

 

 Vilka bakomliggande intressen och attityder görs betydelsefulla 

då grundskoleelever talar om sina framtida studieval?  

 

 Vilka slutsatser angående elevens val, eller bortval av tekniska 

utbildningar kan dras av studien? 

 

Att söka efter explicita motiv till elevernas val av gymnasieutbildning 

innebär att hänsyn skall tas till betydelsen av exempelvis lokala 

kontexter, elevens kön och samhällsinsatser för teknik.   

                                                

 
7 Statistik om grundskolebetyg och föräldrars utbildningsbakgrund finns tillgänglig på Skolverkets 

hemsida: siris.skolverket.se 
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Kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter 

    

“GT is the discovery of what is there and emerges. It is NOT 

invented. It will always be as good as far as it is taken, especially 

when developing new categories and their properties”  (Glaser,1998 

s. 4) 

 

Citatet är från Barney Glasers bok “Doing Grounded Theory, Issues 

and Discussions” och ger en aning om möjligheterna med Grounded 

Theory (fortsättningsvis också benämnt GT) som metodansats. 

Samtidigt beskriver citatet den utmaning som forskaren står inför. 

 

I denna studie som syftar till att se vilka faktorer som görs 

betydelsefulla när ungdomar resonerar om framtida studieval får GT 

anses vara en framkomlig och möjlig metodansats i såväl 

genomförandeprocess som analysarbete. 

 

Bakgrund om Grounded Theory 

 

GT utvecklades under 1960-talet av forskarna Barney Glaser och 

Anselm Strauss. Metoden presenterades i boken The discovery of 

Grounded theory (Glaser & Strauss, 1967). De beskrev hur man, via 

olika kvalitativa metoder, induktivt kan generera nya teorier. 

Metoden var kontroversiell och utmanade de mer etablerade 

vetenskapliga områdena som exempelvis positivism och behaviorism. 

Att bryta mot det traditionella mönstret kunde också vara ett tidens 

tecken på uppror mot samhälleliga och akademiska hierarkier. Glaser 

och Strauss var inte ensamma om att se på kunskapsinhämtandet 

med nya ögon. Jürgen Habermas, en tysk sociolog och filosof, kom 

1968 ut med boken ”Knowledge and human interest” där han skiljer 

på tre olika kunskapsintressen: Det tekniska, det historiskt-

hermeneutiska och det emancipatoriska. Av dessa handlar det 

tekniska om att förstå och kunna kontrollera objektifierbara 

processer. De övriga ger kunskap som genereras av mänskliga 
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intressen och kan inte bedömas med andra autonoma processer 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Glaser och Strauss ansåg att det på många sätt var befriande att utgå 

från data för att skapa egna teorier. Det gav forskaren möjlighet att 

fördomsfritt undersöka den sociala världen och bearbeta de data som 

samlades in (Forslund Frykedal & Thornberg, 2009). Den klassiska 

GT-metoden utgår från att man väntar med att läsa in annan 

litteratur så långt som möjligt under processen för att förhindra 

påverkan av andra teorier och därmed riskera att undersökningen 

kontamineras av icke relevant data (Forslund Frykedal & Thornberg, 

2009).    

 

Glaser och Strauss gick senare skilda vägar. De utvecklade metoden 

på var sitt håll till egna versioner och blev alltmer kritiska till 

varandras arbetssätt. Glaser höll fast vid den mer fundamentala GT-

tolkningen och menade att Strauss och hans nya medarbetare Corbin 

lät sig påverkas av förutfattade data och att deras resultat ger en 

beskrivning som är byggd på förutfattade idéer. Strauss och Corbin 

beskriver i sin bok ”Basic of qualitative research” hur olika tekniker 

används när data bearbetas vilka tolkas av Glaser som avsteg från den 

ursprungliga grundidén. Lindqvist (2002)  menar att Glaser är 

konsekvent trogen målen och kategoriskt riktar kritik mot Strauss och 

Corbin. De senare har dock fått stort genomslag i forskarvärlden och 

många GT-forskare refererar till deras texter (Forslund Frykedal & 

Thornberg, 2009). Ytterligare versioner av GT har utvecklats, 

exempelvis av Charmaz (Thornberg, 2012).              

 

GT:s utveckling av Glaser och Strauss bygger på en metodologisk 

kvalitativ inriktning i USA i början av 1900-talet som benämns 

symbolisk interaktionism. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 

att den i sin tur har sina rötter i tre inspirationskällor: Pragmatism, 

där praktisk användbarhet är ett nyckelord; Nykantianism, vilket 

förordar forskning om enskildheter före massdata; samt Tysk 

historicism som betonar kvalitativ forskning framför kvantitativ 

forskning. Viss rivalitet uppkom således mellan förespråkare för 

kvalitativa metoder och de som förordar kvantitativa metoder. GT har 

traditionellt en kvalitativ metodetikett. Alvesson och Sköldberg 
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(2008) uttrycker att kvalitativa metoder var något som följde med 

från tidigare metodologiska inriktningar, främst den symboliska 

interaktionismen, när Glaser och Strauss formade sin GT. De säger 

vidare att kvantitativa metoder är sekundära och förberedande medan 

de kvalitativa upptäcker mer allmängiltiga principer.  

 

Beträffande kvalitativa kontra kvantitativa data behöver det inte 

föreligga ett motsatsförhållande. De kan snarare komplettera 

varandra. Nordänger (2002) refererar till Glaser och Strauss som 

hävdar att de genererade teorierna är oberoende av vilken typ av data 

som har använts, trots att GT i litteraturen ofta benämns som en 

kvalitativ ansats. Det finns flera exempel på GT-studier som använder 

kvantitativ data. Forskningsfrågorna och analysprocessen är 

avgörande för valet av relevant datainsamling (Forslund Frykedal & 

Thornberg, 2009). GT skiljer sig från andra teorier genom att inte 

bara vara beskrivande utan också teorigenererande.   

 

Pragmatism nämns som en av inspirationskällorna för GT. 

Pragmatism står för social nytta och att sanningen skall sökas i den 

mänskliga praktiken där den sökande skall hålla sig nära den 

praktiska empiriska verkligheten. Av vissa är den att betrakta som en 

antiteoretisk filosofi (Alvesson & Sköldberg, 2008). William James 

var den pragmatiska filosofins främsta företrädare, medan den som är 

mest känd för allmänheten när det gäller pragmatism är John Dewey. 

Dewey inspirerades av James och utvecklade en egen variant av 

pragmatism (Lindqvist, 2002). Dewey uppmuntrade sociala, 

intellektuella och emotionella dygder och inte bara de traditionellt 

moraliska. Dewey talade om utveckling i olika steg men uppfattade 

andra filosofers stegtänkande som alltför rigida (Nodding & Slote, 

2003).  Det bör påpekas att Dewey tidigt var influerad av Kant och 

Hegel men hans mer progressiva och pragmatiska inriktning tog 

senare överhand. Att ha ett pragmatiskt förhållningssätt till 

teorigenerering innebär att man ständigt omprövar och söker nya 

data. Tomrum, eller tillstånd av tvivel, tvingar forskaren att söka nya 

data att grunda teorin i. 
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Ontologisk utgångspunkt för GT och koppling till fenomenologi  

 

Nordänger (2002) menar att GT har sin ontologiska utgångspunkt i 

det postpositivistiska paradigmet och att det inom detta utgörs av det 

som benämns ”kritisk realism”. Verkligheten är begreppsberoende 

men inte begreppsbestämd enligt den kritiska realismen. Det finns 

kopplingar till fenomenologi och hon säger vidare att ”världen finns, 

trots att vi aldrig kan se den utan vårt begreppsberoende filter och 

således aldrig kan avtäcka eller bevisa några av dess egenskaper i 

egentlig mening” (Nordänger, 2002, s.25).  Djurfeldt (1996) väljer att 

endast använda begreppet realism. Realismen är kritisk mot 

positivismen och de vetenskapsteoretiska tendenserna. Det materiella 

och mänskliga existerar, oberoende av vår uppfattning om den, och de 

har bestämda egenskaper. Han menar vidare att användandet av 

teorier är ett sätt att komma ifrån förgivettagande. Det självklara kan 

på detta sätt framstå som märkligt och i behov av förklaring 

(Djurfeldt ,1996).  Fenomenologins beröringspunkter med GT styrks 

av Szklarskis (2009) som hävdar att fenomenologi är en bra ansats 

när forskaren vill utgå från ett empiriskt material i stället för en teori. 

Bryant och Charmaz (2007) påpekar att Glaser och Strauss i sin första 

bok stöder den induktiva ansatsen med en hängiven fenomenalistisk 

syn.   

 

Informed GT 

 

Tidigare nämndes att GT befinner sig i det postpositivistiska 

paradigmet. Lindqvist (2001) hänvisar till Annells (1996) som menar 

att Strauss och Corbins vidareutveckling av den klassika GT:n snarare 

hamnar i det konstruktivistiska paradigmet. Även Charmaz 

utvecklade något som kan betraktas som konstruktivistisk GT. 

Forslund Frykedal & Thornberg (2009) beskriver hur det ofta 

hänvisas till Glaser och hans företrädares ”klassiska” GT med 

tolkningen att så lite som möjligt skall påverka emperiinsamling och 

analys. Det inbegriper inte bara teoretiska ramverk utan all litteratur 

som indirekt kan påverka undersökningen.  Han beskriver problemen 

med detta synsätt och får stöd av Robson (2003) som hävdar att givna 

teorier måste användas som stöd. Problem med att inte ta hänsyn till 
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relevant litteratur i ett tidigt stadium har av Thornberg (2012) 

presenterats i sex punkter. Kortfattat kan de beskrivas på följande 

sätt: 

 

För det första skulle det te sig märkligt om forskaren inte tar del av 

övrig expertis på området.  Kan man dessutom vara helt nollställd 

innan man går in i undersökningen och går det att bli en ”teoretisk 

jungfru”? Personligen tror jag att det är svårt även om man medvetet 

försöker att vara så opåverkad som möjligt.  

 

För det andra kan GT uppfattas som en ursäkt för att låta bli att läsa 

in annan litteratur vilket kan betraktas som om man har valt en mera 

lättframkomlig väg med lägre krav på teoretisk fördjupning. Detta 

medför minskad trovärdighet.  

 

För det tredje, utgå från att forskaren undviker att läsa relevant 

litteratur men läser annan litteratur kopplad till andra fält. Detta 

rekommenderas av Glaser (1978) för att höja den teoretiska 

sensibiliteten. Då är risken stor att man målar in sig i ett hörn 

eftersom antalet forskningsfält som man inte har läst in sig på 

reduceras. Om man vill göra fler studier inom samma område är 

förförståelsen ofrånkomlig.  

 

För det fjärde kommer man att stöta på problem när man skall söka 

forskningsmedel utan att ha en teoretisk koppling till det tänkta 

projektet. Vidare skall viss forskning genomgå etisk prövning vilket 

kräver grundliga redogörelser för strategi och genomförande. 

  

För det femte är ett ignorerande av etablerade teorier och tidigare 

forskning ett onödigt sätt att inte utnyttja kunskap. Risken att åter 

uppfinna hjulet är överhängande likväl som att återupprepa andras 

misstag. På denna punkt skiljer sig Strauss och Corbin (2008) från 

Glasers traditionella GT. De menar att det är bra att aktivt utnyttja 

annan litteratur så länge den inte låser kreativiteten och skymmer 

sikten i undersökningen.  
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För det sjätte är rädslan för kontaminering och påverkan från andra 

teorier klart överskattat. Det är att undervärdera forskarens förmåga 

att reflektera över egna analysen och andra teorier (Thornberg, 2012)      

 

Dessa sex punkter är bärande argument för något som Thornberg 

kallar för informed GT . Kortfattat kan man säga att han har utvecklat 

Corbins och Strauss (2008) syn på GT ytterligare. 

Forskningsprocessen inom ett GT-ramverk kan mycket väl vara 

underbyggd med tidigare forskningsresultat och relevanta teorier 

(Thornberg, 2012).   

 

Sammanfattningsvis ser jag på detta som att det ligger ett stort ansvar 

på forskaren att vara ödmjuk inför uppdraget och inte tillåta sig att bli 

bekväm så att förväntningar ges utrymme att styra processen.  

Lärarerfarenhet säger att bristen på överensstämmelse mellan 

observation och förväntan utgör en störning. Denna störning kan rätt 

utnyttjad, skapa lärandesituationer. GT handlar om att ge denna 

störning möjlighet att gro till en teori, opåverkad av förväntningar 

men ändå med stöd av tidigare kunskap.  

 

Närliggande användbara teorier 

 

I den föreliggande studien tas också hänsyn till flickors val, eller 

snarare bortval, av tekniska utbildningar. Det medför att det finns 

anledning att förvänta sig genusrelaterade frågor som en del av denna 

kontext. Det inbegriper genusperspektivet, då teknik ses som ett 

område tyngt av könsstereotypa mönster. Hirdman (2003) ger med 

sitt ”genuskontrakt” förklaringar till relationer mellan män och 

kvinnor. Harding (1998) påstår att genusfrågor inte kan ses isolerade. 

De har kopplingar till frågor som rör såväl klass som etnicitet och 

skall ses i en social kontext. Detta kommer att beaktas när 

förklaringar till eventuella könsstereotypa mönster söks i 

undersökningen.  
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GT som metodansats  

 

Nalle Puh lär ha sagt att ”Det bästa är att veta vad man letar efter 

innan man börjar leta efter det”. Rationellt och som vanligt kloka ord 

av en av vår tids största tänkare. Nu är det emellertid så att 

forskningsarbetet inte alltid är så självklart. 

 

Kärnan i GT är att bortse från förgivettagandet. Datainsamlingen sker 

förutsättningslöst och ytterligare insamling planeras inte i förväg. 

Grunden för den framväxande teorin utgörs av idéer som har vuxit 

fram ur insamlade data (Lindkvist, 2002). Datainsamlingsprocessen 

och även analysen beskriver en icke-linjär progression som kräver ett 

öppet sinne och mycket tålamod. I den föreliggande undersökningen 

utgörs datainsamlingen i första hand av fokusgruppintervjuer, vilket 

beskrivs senare i metodavsnittet. Grundidén för att skapa egna teorier 

ligger i ett kodningssystem som av Glasers benämns substantiv 

kodning och teoretisk kodning. Den substantiva kodningen delar 

Glaser upp i öppen kodning och selektiv kodning. I den öppna 

kodningen läser man grundligt igenom datamaterialet (i föreliggande 

fall transkriberade gruppintervjuer). Gemensamma nämnare som är 

bärande söks i texten. Dessa ges senare en kod. Denna kod skall vara 

konkret och lättidentifierad i empirin, som en kort minnesanteckning. 

När ett antal koder har skapats kan dessa samlas i undergrupper som 

därefter utvecklas till kategorier.  

 

I den selektiva kodningen gäller det för forskaren att välja ut de koder 

som uppfattas som mest viktiga, eller möjligen mest frekventa. Med 

den selektiva kodningen har man tagit fram kärnkategorin, vilken 

utgör som namnet antyder, kärnan i datamaterialet. Mönstret för 

denna växer fram i analysen och blir vägledande för den fortsatta 

processen (Forslund Frykedal & Thornberg, 2009). 

 

När de substantiva koderna är identifierade återstår att utveckla en 

teoretisk modell. Forslund Frykdahl och Thornberg (2009) menar att 

de teoretiska koderna är ett sätt att begreppsliggöra de substantiva 

kodernas relation till varandra. Detta möjliggörs via teoretiska koder.   

Glaser (1998) ger exempel på ett antal kodfamiljer som kan användas. 

Några exempel på dessa är ”Kultur”, ”Typer”, ”Identitet” och 
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”Enighet”. Den teoretiska modell som sedan byggs upp kan gestaltas 

med grafiska modeller eller teoretiska berättelser (Forslund Frykedal 

& Thornberg, 2009). Corbin och Strauss (2008) ger flera exempel på 

hur detta kan ske. De talar om begreppsintegration och förklarar bl.a. 

hur beskrivande meningar kan utvecklas till teoretiska förklaringar. 

Metodmässigt menar de att sorteringen kan göras med hjälp av 

skriftliga minneslappar, olika typer av diagram eller speciellt 

anpassad mjukvara. Kombinationer av dessa ger också möjlighet att 

vara pragmatisk och illustrativ. I den modell som jag senare beskriver 

har jag valt att dela upp kodningen i tre steg: Substantiv, mer generell 

kodning med en första kategorisering som följs av selektiv kodning 

som kännetecknas av kärnkategorier. Dessa bygger sedan upp en 

teoretisk modell.  Det innebär att den teoretiska modellen indirekt 

förklarar relationen mellan de substantiva koderna. 

 

Kodningen är ett omfattande arbete. En undersökning kan utgöra 

hundratals sidor och det finns egentligen inga genvägar. Nykodade 

data jämförs med tidigare data och när inga nya mönster kan ses 

uppnås en form av teoretisk konsensus som benämns teoretisk 

mättnad. Lindkvist (2002) menar att man aldrig kan vara säker på att 

man har funnit sanningen om man inte har prövat flera alternativ. Att 

ständigt jämföra är en procedur som är nödvändig inom GT. Så länge 

det finns tvivel söks nya data upp. När tvivel övergår till vetande har 

ett tillstånd av mättnad uppstått.    

 

Att utveckla och formulera egna teorier utifrån empiri är att arbeta 

induktivt. GT betraktas i allmänhet som en metod som övervägande 

är induktiv eftersom den härleds från data. Glaser och Strauss var 

alltid ivriga att påvisa att deras metod var induktiv och de utmanade 

det deduktiva arbetssättet (Bryant & Charmaz, 2007). Det finns också 

de som anser att det är något trångsynt att kategorisera något som 

antingen induktiv eller deduktiv. Prawat (1999) förordar en abduktiv 

metodansats. Han talar om en ”learning paradox” och problemet där 

det induktiva ställs mot det deduktiva. Induktion visar vad det är, 

deduktion visar att något måste vara och abduktion ger förslag till hur 

det kan tänkas vara, enligt Prawat (1999). Ambitionen i föreliggande 

arbete har varit att hitta en abduktiv strategi i analysprocessen.  Det 

innebär att inte ha förutfattade meningar, att inte låta empirin svälla 
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över okontrollerat, utan snarare argumentera för passande slutsatser i 

undersökningens kontext.  

 

Fördelar och nackdelar med GT  

 

Kvalitativa intervjuer genererar ofta kunskap som ligger utanför det 

fält och den riktning som forskaren har stakat ut. I det föreliggande 

projektet tillåts ny kunskap och fakta att styra intervjuprocessen och 

en förutsättning är då att designen är flexibel. GT ger möjlighet att 

kategorisera informationen utan att binda sig till givna mönster. 

Robson (2011) nämner några av fördelarna med GT. Exempelvis är 

metoden lämplig när inga andra teoretiska ramverk ses som givna. GT 

är, trots att metoden är flexibel, systematiskt och lättkoordinerad.   

Analysförfarandet av kvantitativa data kan ses som tydligt. 

Metodansatsen är lämplig här eftersom den tar hänsyn till 

förändringar, sociala interaktioner och den kontext som 

respondenterna befinner sig i. Det finns dessutom mängder av studier 

och exempel gjorda med GT som metodansats att lära av.  

 

Det som talar emot GT är, enligt Robson (2011), att den inte kan 

användas som ensam metod. Den behöver stöd från andra teorier. Det 

kan också vara svårt att se när man har erhållit teoretisk mättnad 

vilket kan driva undersökningen i oändlighet. Robson (2011) varnar 

vidare för att det kan var svårt att hitta passande kategorier. 

 

Glaser (1998) vittnar om personer som uttrycker att: ”GT is a 

sophisticated, complex, research method, full of nuances, which 

cannot be conducted by neophytes with no training or 

guidance”(Glaser, 1998, s.5) Glaser själv håller dock inte med. 

Metoden är utmärkt även för oerfarna forskarstudenter. Den är 

lättillgänglig, den går att avgränsa och har alltid något relevant 

innehåll. Glaser fortsätter och menar att metoden är formativ och 

kommer att bli en hörnsten i den framtida forskarkarriären. Det finns 

dock en risk att forskaren har för höga ambitioner och ger en alltför 

detaljerad beskrivning så att man missar kärnan i metoden. GT är 

rigorös men ändå enkel (Lindkvist, 2002)  
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Kapitel 3. Metod  

Resultaten från den regionala undersökningen som genomfördes 

2008 (Nordlander, 2011) har använts för att urskilja intressanta och 

betydelsefulla synpunkter från de svarande lärarna. Hänsyn till dessa 

synpunkter har tagits när en elevenkät riktat till elever i årskurs 9 

senare konsturerades. Resultaten från denna enkät har därefter varit 

vägledande för att skapa fokusgruppkonstellationer samt en 

intervjuguide för de stundande samtalen. Enkätresultaten blir inte 

bara stöd för frågeguiden. De blir även ett analysredskap. Att nyttja 

kvantitativa data där det är möjligt ger ytterligare stöd till tolkandet 

av data (Glaser, 1998). Flödesgången i hela projektet kan följas i  

Figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Figur 2: Flödesschema över projektets gång 
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utvalda elever i grundskolans åk 9.8 Den genomfördes i en annan 

kommun än den som ingår i det ordinarie forskningsprojektet. 

Eleverna valdes ut i samråd med lärare och skolledare på så sätt att 

det var såväl flickor som pojkar i gruppen samt minst en med 

migrationsbakgrund. Deltagarna i gruppen kände varandra väl. När 

det gäller storleken på gruppsammansättningen i en fokusgrupp finns 

det olika teorier. I alla gruppkonstellationer finns en social 

komplexitet och när gruppstorleken överstiger 4 personer blir det 

svårt med delaktigheten från samtliga i gruppen (Dunbar, 2007). Han 

grundar sina uttalanden på observationer bland primater och 

hänvisar till hur vi har agerat i grupp genom den mänskliga 

evolutionen. Robson (2011) menar å andra sidan att den optimala 

storleken på gruppen ligger i intervallet 6-12 deltagare när han 

hänvisar till Morgan (1998). Att denna gruppstorlek är användbar 

bekräftas av Stewart och Shamdasani (1990). De menar att färre 

gruppdeltagare möjliggör för vissa personer att bli alltför dominanta i 

samtalet.   

 

Wibeck (2010) sammanfattar att ett lämpligt antal personer i en 

fokusgrupp ligger mellan 4-6 personer. Fler än 6 deltagare medför en 

risk för subgrupper och att vissa känner sig utanför samtalet.  I 

föreliggande undersökning valdes gruppstorleken 6 personer i såväl 

pilotundersökningen som de ordinarie undersökningarna. Det är 

mest av praktiska skäl som antalet sattes till 6 deltagare. Å ena sidan 

vill jag ha in så många synpunkter som möjligt under samtalet, men å 

andra sidan skall det vara praktiskt möjligt att urskilja deltagarnas 

röster vid ljuduppspelningen. En mikrofon med stereoupptagning 

gjorde det möjligt att vid intervjun ha tre respondenter på vänster 

sida och tre st. på höger sida. Detta underlättade röstidentifieringen 

vid uppspelning. 

 

Pilotundersökningen genomfördes i en mindre skollokal. 

Ljudinspelningen var på under hela samtalet. Samtalet i 

pilotundersökningen handlade i huvudsak om vilka faktorer som 

                                                

 
8 Från början var det bestämt med 6 elever men en elev var frånvarande på grund av sjukdom 
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ligger bakom elevernas tänkbara val till gymnasieskolan och då i 

synnerhet val, eller bortval, av program med teknikinnehåll.     

 

Pilotundersökningen har därefter analyserats och utvärderats med 

avsikt på gruppsammansättning, längd och innehåll. En intervjuguide 

konstruerades därefter till de kommande fokusgruppintervjuerna. 

Utfallet från pilotstudien är vägledande och målsättningen har varit 

att få igång samtal i gruppen som rör attityder samt påverkan från 

föräldrar, kamrater och lärare. Antalet fokusgrupper är satt för att 

vara tillräckligt utan att göra avkall på reliabilitetskravet. 

Utgångspunkten var således fyra olika grupper med vardera sex 

deltagare. Möjlighet att sammanställa fler fokusgrupper skall finnas 

för att erhålla s.k. teoretisk mättnad (Wibeck, 2010). Hylander (1998) 

hävdar att minst tre fokusgruppdiskussioner bör genomföras för att få 

tillräckligt analysunderlag.  

 

Procedur 

   

Det är viktigt att fokusgrupperna sammansätts så att deltagarna 

känner sig bekväma i gruppen. Avsikten är att de skall vara bekanta 

med flera i gruppen och inte behöva riskera att avvikande åsikter 

leder till känslor av obehag. Deltagarna i samtliga fokusgrupper är 

elever från årskurs 9. Wibeck (2010) hänvisar till Jarret (2003) och 

menar att människor med gemensamma intressen och erfarenheter är 

mer villiga att dela åsikter med varandra, vilket motiverar att gruppen 

skall vara homogen med avseende på sociala bakgrundsfaktorer. I 

föreliggande undersökning bestod gruppkonstellationerna av elever 

från samma skolklass och det har inte funnits några ambitioner att 

söka efter andra gemensamma bakgrundsfaktorer. Skälet att välja 

denna typ av gruppsammansättning är i första hand praktisk. Att 

kunna ha tillgång till en grupp elever innan skoldagen har avslutats 

innebär att man får anpassa sig till schema och rådande 

studiesituation. I två av grupperna är båda könen representerade. Jag 

uppfattar inte att sociala skillnader mellan deltagarna kan utgöra 

något hinder för ett fritt samtalsklimat. Det kan snarare vara en fördel 

då jag lättare kan urskilja variationer i deras åsikter och resonerande 

om sina framtida studieval. Fokusgrupperna träffades en gång 
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vardera i en mindre skollokal i den aktuella kommunen. En av 

grupperna var sammansatt av elever från en skola utanför tätorten. 

Anledningen var att se om det möjligen kan vara så att de resonerar 

på ett annat sätt än eleverna i tätorten, när det gäller attityd till skola 

och framtida studieval. Samtalen fördes enligt en uppgjord 

intervjuguide baserad på erfarenheter från den föregående enkäten 

och pilotundersökningen. Intervjuguiden var konstruerad så att 

deltagarna skulle ges möjlighet att fritt föra fram synpunkter om 

påverkansfaktorer beträffande framtida utbildningsval. Frågor 

rörande kamrat-, lärar- och föräldrapåverkan har särskilt beaktas 

eftersom de visade sig betydelsefulla i såväl enkäten som 

pilotundersökningen. Det bör påpekas att intervjuguiden inte får 

hindra deltagarna från att gå vidare med den tråd som de tycker är 

intressant. Samtalen ljudinspelades och pågick i ca 45 minuter per 

fokusgrupp.  Efter pilotundersökningen gjordes en bedömning att 

videoinspelning inte var nödvändig för att exempelvis registrera 

respondenternas reaktioner och minspel. När den första 

fokusgruppintervjun var genomförd transkriberades ljudinspelningen 

och analyserades. Därefter genomfördes fokusgruppintervju 2, 3 och 

4. Erfarenheter från den första intervjun har delvis påverkat 

tillvägagångssätten i nästkommande intervjuer. Det bör nämnas att 

gruppdynamiken har varierat stort i de olika grupperna vilket har 

varit svårt att förutse. Det innebär att det har varit svårt att bygga 

intervjuförberedelserna på de tidigare genomförda intervjuerna. När 

samtliga gruppintervjuer var genomförda, transkriberade och 

analyserade ansåg jag att underlaget vara tillfredsställande för att 

teoretisk mättnad anses skulle vara uppnådd.  Det vill säga att ingen 

ny information rimligtvis skulle framkomma i ytterligare data 

(Wibeck, 2010). 

 

De transkriberade intervjuerna analyserades och en första öppen 

kodning genomfördes. Jag noterade bland annat vilka och vad som 

har påverkat ungdomarna när de diskuterade sina gymnasieval. Det 

var exempelvis föräldrapåverkan, vilka intressen som styr dem och 

hur de förhåller sig till teknik och naturvetenskap. Respondenternas 

svar kodades på så sätt att en kortfattad minnesanteckning gjordes 

vid de svar som jag ansåg vara betydelsefulla. Andra yttre faktorer 

som kan påverka svaren noterades också.  Anteckningarna gavs sedan 
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en kod. Kvar fanns ett antal koder som var mer eller mindre bärande 

och som därefter sammanfördes till några kategorier. Efter 

transkribering och efterföljande analys samt en första grovsorteringen 

blev de första kategorierna: ”ungdomars tentativa yrkesidentitet”, 

”förväntningar”, ”påverkan” och ”uppfattningar om teknik”. 

Sorteringen skedde manuellt. Valet av dessa kategorirubriker grundar 

sig på hur frekvent ämnet dök upp i samtalen samt min känsla över 

vad som beskrevs som betydelsefullt av ungdomarna.  Noterbart är att 

parallellt med transkriptionsprocessen som bidrog till den första 

kodningen gjordes anteckningar om deltagarnas uttryck för känslor 

och åsikter som inte uttryckligt uttalades. Det kunde vara en nickning, 

skakning på huvudet eller liknande gest.          

 

De övergripande rubrikerna i analysmaterialet gav en bra översikt där 

tendenser kunde urskiljas. Analysprocessen konvergerade slutligen 

mot nästa kategoristeg via en selektiv kodning, varefter slutsatser 

drogs. Dessa utmynnar sedan i en teoriskapande modell.   

 

Intervjuguide 

   

Målsättningen var att samtalet skulle föras under relativt fria former 

men med en struktur som var förutbestämd. En semistrukturerad 

intervju är beroende av en intervjuguide. En intervjuguide i ett 

fokusgruppsamtal bör, enligt Krueger (1998), vara uppbyggd enligt 

principen att starta med en öppningsfråga som gör att 

gruppdeltagarna känner tillhörighet i gruppen och att de inser värdet 

av sitt deltagande. Den behöver inte beröra kärnämnet. 

Öppningsfrågan följs av en introduktionsfråga för att introducera 

ämnet. För att komma åt vissa kärnfrågor använder man sig av 

övergångsfrågor. Kärnfrågorna bör lämpligen vara mellan två och fem 

st. Avlutningsfrågor rundar av intervjun, se tabell 4. I tabellen 

framgår exempel på frågor som har använts i intervjuerna. 
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Tabell 4. Intervjuguide med exempel på frågor som användes i intervjuerna. 

 

 
 
Öppningsfrågor 

Berätta vad du heter, var du bor, vilka fritidsintressen du har och vad du har tänkt söka för 
gymnasieprogram 
 

 
Introduktionsfrågor 

Vad är det som övertygar dig att du skall söka just till detta program? 
 
Berätta mer om ditt fritidsintresse, hur har det påverkat ditt skolarbete och dina tankar om 
gymnasievalet?  
 

 
Övergångsfrågor 

Är det något i skolan som har fått dig intresserad av just detta? 
 
Hur har du fått information om innehållet i just detta program? 
 

 
Kärnfrågor (med uppföljningsfrågor) 

Vilka, förutom du själv, har varit med att påverka beslutet när du nu skall välja gymnasieprogram? 
(Kamrater, syskon, föräldrar...) 
 
Att tjejer och killar väljer olika program vet vi, vad tror du är orsaken? Följdfråga… vad tror du krävs 
för att söka ett program som traditionellt har dominerats av det motsatta könet? Finns det 
könsstereotypa mönster som är rotade?  
 
Hur är det med killar jämfört med tjejer i skolan? Tjejer har bättre betyg i skolan, beror det på att 
tjejerna har högre ambitioner med skolarbetet? 
 
Betyder det något om man har föräldrar som har flyttat in från ett annat land, har man andra 
förväntningar på sig då? Ge exempel.   
 
Intresset för naturvetenskap och teknik är lågt, hur uppfattar du dessa ämnen i skolan? 
 

 
Avslutningsfrågor 

Är det något som vi inte har talat om nu som du tycker är betydelsefullt beträffande era tankar om 
gymnasievalet? 
 
Är det något annat som du tror kan vara värdefullt att berätta? 
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Styrkor och svagheter i relation till vald metod 

 

Att genomföra en undersökning där frågor om påverkan och attityder 

ingår är vanskligt. Enbart en större enkät hade varit en möjlig utväg, 

men i föreliggande fall anser jag att semistrukturerade kvalitativa 

undersökningar i form av fokusgruppintervjuer är ett nödvändigt 

komplement för att täcka de luckor rörande känsloyttringar m.m. som 

är svåra att registrera med en enkät. Wibeck (2010) hänvisar till 

Morgan (1993) som har beskrivit hur ett antal forskare betonat vikten 

av att data från fokusgrupper trianguleras, d.v.s. jämförs med data 

insamlade med andra metoder, exempelvis enkätundersökningar.   

 

En förberedande enkät med ett relativt stort antal svar samt en 

pilotintervju med en fokusgrupp ökar validiteten. Därtill krävs 

noggranna förberedelser inför intervjutillfällena.  

 

Reliabiliteten stärks av den föregående kompletterande enkäten. I 

övrigt finns det svagheter i och med att antalet respondenter i 

gruppintervjuerna är begränsat. Det innebär att man bör vara 

försiktig med att se resultaten som generaliserbara. Det ligger i sakens 

natur att denna typ av kvalitativa undersökningar snarare ger 

trovärdiga exempel än att uttalat vara generalisbara. Med detta som 

bakgrund kan det tyckas något motsägelsefullt att ”skapa en teori”. 

Wibeck (2010) konstaterar att ”Fokusgrupper är istället en metod 

som kan användas för att få en djupare förståelse av människors 

tolkning av ett problemområde” (Wibeck, 2010, s. 147). Jag ser 

Grounded Theory som ett verktyg att skapa denna förståelse. 

 

Robson (2011) manar till en viss försiktighet och hänvisar till 

Houtkoop-Steenstra (2000) som menar att kvalitativa intervjuer av 

denna typ endast kan tolkas när man förstår den situation och kontext 

som respondenterna befinner sig i. Det är inte alltid som 

respondentens verkliga synpunkt lyfts fram. Att välja fokusgrupper 

som metod förutsätter ett ödmjukt förhållningssätt och kräver 

noggranna förberedelser. Samtalen och framförallt transkriberingen 

är tidskrävande. Jag uppfattar också att fokusgrupper som metod för 

empirinsamling passar in i ett teoretiskt ramverk där Grounded 

Theory utgör analysverktyget.  
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Etiska överväganden 

 

Under fokusgruppsamtalen förekommer frågor som kan uppfattas 

vara av känslig natur. Till exempel frågor som rör religion och 

etnicitet. Direkta frågor om respondenternas religionstillhörighet kan 

inte ställas men i ett gruppsamtal kan enskilda deltagare lyfta frågan. 

På samma sätt kan man inte försäkra sig om att andra frågor av 

känslig natur inte kommer upp i fokusgruppsamtalet. Deltagarna 

informeras tydligt, såväl skriftligt som muntligt, om sin rätt att när 

som helst avbryta sin medverkan och att inte behöva besvara känsliga 

frågor. Nödvändig information rörande etiska överväganden hämtas 

från Codex hemsida.9 Ett korrekt handhavande av insamlad 

information medför att det inte uppstå några risker eller obehag för 

inblandade personer. Bedömningen är att ansökan om etisk prövning 

inte är nödvändig. 

  

                                                

 
9 http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml Åtkomst 2015-12-05 
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Kapitel 4. Resultat 

Resultatredovisningen följer en tankegång som baseras på GT.  

Glasers och Strauss uttryck: ”gather your data while you may” 

beskriver kortfattat att resultat och analys är en parallell process 

(Bryant & Charmaz, 2007). Fokusgruppintervjuerna genererar 

fortlöpande information som har analyserats och kategoriserats. 

 

 

Fokusgruppintervjuer 

 

I det första avsnittet redovisas erfarenheter från pilotunderökningen. 

Därefter följer korta presentationer av fokusgrupperna och deras 

deltagare. En kortare sammanfattning av det som avhandlades i 

gruppsamtalen lyfts fram efter varje gruppresentationen.  

 

Därefter ges en mer generell beskrivning av hur ungdomarna 

resonererar kring sina studieval. Denna beskrivning grundar sig på de 

kategorier som har vuxit fram ur den första öppna kodningen. 

Återkommande teman i samtalen har varit vägledande och jag har, för 

att sortera dessa, valt att lägga dem under kategorirubrikerna 

”ungdomars tentativa yrkesidentiter”, ”förväntningar”, ”påverkan” 

och ”uppfattningar om teknik som skolämne och företeelse”.  

 

I den avslutande resultatdelen görs ytterligare en uppdelning med nya 

rubriker, efter en så kallad selektiv kodning.  Efter att de öppna 

koderna sammanfördes till de första kategorirubrikerna har jag 

analyserat dem vidare och låtit dem ”kondensera” ner i selektiva 

koder, att sålla agnarna från vetet.  Dessa har sedan sorterats in under 

någon av de huvudrubriker som jag har valt att kalla för ”konstruktion 

av kön”, ”motiv till beslut”, ”lokala kontexter” samt ”samhällsinsatser 

för naturvetenskap och teknik”. Jag har valt att fortlöpande lägga in 

mina kommentarer i resultatredovisningen. 
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Fokusgruppernas sammansättning 

 

I detta avsnitt presenteras fokusgrupperna kortfattat. De deltagande 

eleverna presenteras med sina uttalade studieambitioner och 

fritidsintressen. En kort sammanfattning från respektive gruppsamtal 

följer därefter.  

 

 

Pilotundersökningen 

 

Pilotundersökningen genomfördes i en skola i en mindre kommun i 

Mellansverige. Denna kommun ingår inte i det ordinarie 

forskningsprojektet men den är geografisk närliggande. Dess sociala 

struktur, med en dominant industri och relativt låg utbildningsnivå 

bland föräldrarna, gör att den inte skiljer sig nämnvärt från 

kommunen i den ordinarie undersökningen. 10 Elevunderlaget från 

pilotgruppens skola kan anses vara snarlikt det i 

huvudundersökningen. I pilotgruppen var det 5 utvalda elever i åk 9 

som deltog, tre pojkar och två flickor.  Ytterligare en flicka som ingick 

i gruppen var frånvarande vid intervjutillfället. Deltagarna valdes ut i 

samråd med en lärare. Jag såg ingen anledning att söka efter ett mer 

slumpmässigt urval. Det var viktigt att i detta samtal samla på sig 

erfarenheter för de framtida intervjuerna. Önskemålet var att sätta 

ihop en grupp med sex elever med båda könen representerade. Om 

möjligt skulle gruppen innehålla någon eller några elever med 

migrationsbakgrund och det var också önskvärt att det i gruppen 

skulle finnas en viss spridning mellan elevernas sociala och 

ekonomiska förhållanden. Pilotgruppen skulle helst representera ett 

brett urval för att ge mig så mycket erfarenhet som möjligt. Den 

utvalda gruppen svarade mot dessa förväntningar. 

 

En lärdom av pilotprojektet var att försäkra sig om gruppens 

sammansättning innan intervjuerna genomförs. I pilotgruppen som 

hade plockats ut av en lärare fanns ett tvillingpar.  Det var i och för sig 

                                                

 
10 Enl. statistik från skolverkets databas Siris. 
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inga problem för själva intervjun men rädslan att notera fel person 

under samtalet gjorde att aktuellt namn alltid fick anges i mikrofonen 

då rösterna var oskiljaktiga.  

 

Samtalet föll väl ut och det fortlöpte under goda former. Jag noterade 

vikten av att försöka få ett avslappnat samtalsklimat och att inte inta 

någon auktoritär forskar- eller lärarroll. Intervjuguiden, se tabell 4, 

var vägledande men samtalet fick till stor del löpa fritt. Eleverna 

förebereddes på att deras intervjumaterial kan komma att användas 

som undersökningsmaterial även om ursprungstanken var att 

använda det som pilotundersökning. Nedan följer några noteringar ur 

samtalet där jag har valt att plocka ut några meningar från var och en 

av ungdomarna. Urvalet av noteringarna motiveras av att de beskriver 

ungdomarnas fritidsintressen och deras framtida studieplaner.  P står 

för pojke och F för flicka. Index markerar pilotundersökningen. 

 

Pp1: Är intresserad av fiske och spelar fotboll på fritiden. Kan tänka 

sig att vara kvar på orten och har ännu inte bestämt sig för vilket 

gymnasieprogram han skall välja. För tillfället står det mellan 

byggprogrammet och industritekniska programmet, under alla 

omständigheter något praktiskt. Han har en äldre kompis som 

rekommenderar industritekniska programmet. Föräldrarna stöttar 

hans tankar kring gymnasievalet.  

 

Fp1: Bor utanför tätorten varannan vecka hos pappan och varannan 

vecka hos mamman. Rider och orienterar på fritiden. Hon har tänkt 

välja naturvetenskapsprogrammet. ”Går man natur kan man bli vad 

som helst”. Hon tycker att det skulle vara kul att bli forskare, inom 

miljö. Miljön är väldigt viktig, anser hon. Hennes äldre bror går 

teknikprogrammet.  

  

Pp2: Bor i tätorten, född i asiatiskt land. Han spelar fotboll på 

fritiden. Han har funderat på handels- och administrations-

programmet eller vård- och omsorgsprogrammet men är ej säker på 

om betygen räcker för att komma in. Mamman vill att han skall välja 

”något där man lagar mat och så…”. Hon har jobbat med att servera 

på restaurang och vill att han skall göra det. På frågan om pojkar och 

flickor resonerar olika kring sina gymnasieval säger han: ”Killar 
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skiljer sig från tjejer genom att de gillar dataspel och att bygga”. ”Jag 

tycker också att det är kul att ladda ner program och rita hus”.  

 

Fp2: Tvillingsyster med Fp1 och bor utanför tätorten. Hon gillar 

ridning och orientering. Hon har sökt till ett idrottsgymnasium men 

är osäker på om hon kommer in. När samtalet kommer in på om killar 

är slöare än tjejer tycker hon att den bilden stämmer bra in på hennes 

bror som enligt henne är slö och mest ägnar sig åt datorspel.  

 

Pp3: Tränar kanot och håller på med musik i olika former. Han har 

funderat på estetiska programmet med musikinriktning men är även 

inne på något med teknisk inriktning. Han började spela gitarr när 

han var tre år. Föräldrarna ser gärna att han väljer estetinriktningen. 

Säger att ”Tjejer pushar på mer och får bättre betyg. Alla vill in på 

gymnasiet men man kämpar olika mycket”. Han har en kompis som 

går ekonomiprogrammet. 

 

Att notera från pilotundersökningen är att alla talar om att söka till 

gymnasieskolor som ligger i andra kommuner. Eftersom de bor i en 

mindre kommun har gymnasieskolan följaktligen inte fullt 

programutbud. Att dagspendla upp till 5 mil är inget som avskräcker 

dem. Pp3 valde mellan det estetiska programmet eller det 

industritekniska programmet. Han hade dessutom varit inne på att 

söka till ett idrottsgymnasium. Han förklarade att han har planer på 

att vidareutbilda sig till musikproducent. Tvillingarna är båda 

intresserade av naturvetenskap och miljöarbete. Känslan är att 

fritidsintressena som syskonen delar, ridning och orientering, bidrar 

till miljöengagemanget. Fp1 nämnde att hon kunde tänka sig att forska 

om miljö i framtiden.  Pp2 säger då att forskare ”är nördiga och går 

alltid omkring i vita rockar”. Var han har fått denna nidbild ifrån 

framgick inte.             

 

När vi kom in på teknik som företeelse och skolämne nämnde Pp3 att 

teknik är mer praktiskt och inte så mycket teori. Att trimma bilar var 

teknik och Pp2 påpekade att det byggs en del EPA-traktorer bland 

deras kamrater, vilket enligt dem, är praktiskt arbete och teknik. 
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Ordinarie undersökningar 

 

Efter transkription och analys av pilotstudien följde arbetet med de 

ordinarie fokusgrupperna. Eftersom erfarenheterna från pilotgruppen 

var goda fann jag ingen anledning att göra några förändringar i 

intervjuproceduren. De ordinarie undersökningarna startade ca två 

månader efter den genomförda pilotstudien och alla fyra 

gruppintervjuerna genomfördes under en månads tid. Det innebar att 

det inte fanns tid att djupare analysera varje enskild gruppintervju 

innan nästa tog vid. Anledningen till denna forcering var att jag ville 

genomföra samtliga samtal under den period då eleverna var inne i 

processen att välja gymnasieprogram. Urvalet gjordes i samråd med 

den utvalda kommunens skolchef. Kommunen har tidigare ställt sig 

positiv att delta i forskningsprojekt som rör skolans område. Det bör 

nämnas att det tidigare beskrivna projektet ”tjejer i teknik” 

genomfördes i samma kommun. Vi kom överens om att genomföra tre 

av gruppintervjuerna på en större kommunal grundskola med ett 

brett elevunderlag. Klasserna består av elever med olika sociala 

bakgrunder och de bor i olika bostadsområden. Min uppfattning är att 

de representerar ett tvärsnitt av kommunens befolkning.  Den fjärde 

samtalsgruppen var från en kommunal skola i ett mindre samhälle ca 

en mil från tätorten. Denna grupp valdes med avsikt för att se om det 

gick att urskilja skillnader i ungdomarnas sätt att resonera kring valet 

till gymnasieskolan beroende på skolans geografiska hemvist och 

deras uppväxtmiljö. De fyra genomförda gruppintervjuerna 

presenteras i följande avsnitt. Observera att samtliga namn är 

fingerade. 

 

Fokusgrupp 1 

 

Denna grupp består av tre pojkar och tre flickor i kommunens tätort. 

De går i samma klass. Två av flickorna och en av pojkarna har 

migrationsbakgrund. I detta samtal var spontaniteten något högre 

jämfört med pilotstudien och eleverna gick oftare in med egna frågor 

och funderingar.  
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Mitra: Född i asiatiskt land. Gillar att rita och drömmer om att bli 

arkitekt. Hon har ett estetiskt tillval i grundskolan. Intresset för 

teckning har inte kommit från någon annan, utan det har hon 

utvecklat själv. Hon vill gå teknikprogrammet. På frågan om hon 

känner någon press hemifrån svarar hon nej. Hon har själv satt upp 

sina höga ambitioner. Hon är relativt tystlåten under samtalet.  

  

Donia: Född i asiatiskt land och har bott i Sverige i 9 år. Hon spelar 

basket på fritiden. Hon har funderat på att välja 

naturvetenskapsprogrammet och har en vilja att bli tandläkare 

eftersom man tjänar bra och hon har velat bli tandläkare sedan hon 

var liten. Ingen från familjen har lett in henne på dessa tankar. 

 

Samuel: Sportar på fritiden och säger ”jag är fysisk, jag har alltid 

gillat att hålla på att bygga och greja så jag ska välja bygg till 

gymnasiet. Har alltid gillat att bygga och snickra. Ganska självklart att 

jag inte ska sitta inne på kontor och så…” Något inom bygg blir det. 

Det finns 22 olika inriktningar.  ”Alltså vi har någon inom släkten som 

är byggare. Mamma gillar att man håller på fysiskt så hon tycker att 

det är bra.” 

 

Sam: Intresserad av datorer och hur de fungerar. Sam säger: ”Jag ska 

gå IT. Jag ska försöka bli programmerare. Man tjänar rätt så bra och 

det är intressant och det behövs ju.” Datorintresset är självupptäckt, 

”Ja, jag har alltid varit intresserad av teknologi och det är väl så det 

är”.  Han kommer att söka IT-inriktning i framtiden vilket innebär att 

han måste resa till en annan kommun under gymnasietiden vilket inte 

avskräcker honom. 

 

Lisa: Har inga speciella fritidsintressen. ”Jag ska nog gå Sam11. För 

det finns många saker man kan bli efteråt. Jag siktar nog mest på att 

bli polis. Det är mitt eget beslut, mina föräldrar är lite rädda för att jag 

ska bli det”. 

 

                                                

 
11 Samhällsvetenskapsprogrammet. Författarens notering. 
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Leonel: Född i Sydamerika och bor nu utanför tätorten. Spelar 

fotboll på fritiden.  ”Om jag ska välja så är det något fysiskt, 

praktiskt”.  Kanske blir det byggprogrammet men det framgår att han 

egentligen inte är så intresserad av att bygga. Föräldrarna tycker att 

han ska satsa på att bli polis, men han är inte överens med dem i den 

frågan. 

 

Sammanfattning av samtalet med grupp 1 

 

I samtalet var det ett par av pojkarna som tog initiativ och de kom 

ofta in med spontana kommentarer. Frågan om flickor är ambitiösare 

i skolan togs upp. Där framkom synpunkter om att pojkarna lägger 

ner mindre tid på skolarbetet eftersom de sportar mer på fritiden. 

Pojkarna är i allmänhet nöjda med mer medelmåttiga resultat. ”Vi 

killar är kanske snäppet smartare”, ”men vi är inte så boksmarta… ” 

Att det som kille skulle betraktas som lite annorlunda att vara 

ambitiös och lyckas bra i skolan är ett påstående som de inte höll med 

om. I deras klass skulle ingen kille känna på det viset.  

 

Eftersom polisyrket nämndes av två av eleverna som tänkbart yrke 

togs den frågan upp och svaren blev: ”Man ser på filmer och det är 

coolt och spännande”. Vi diskuterade också teknikintresse där 

användare av teknik jämfördes med dem som var med och utvecklade 

tekniken. Alla utnyttjar den moderna tekniken men endast en elev, 

Sam, såg en framtid med att vara med och utveckla tekniken. Det var 

endast IT som berördes som teknikgenre. Flickorna med 

migrationsbakgrund fick frågan om de kände att de hade högre 

förväntningar än sina klasskompisar att lyckas i skolan, de hade ju 

båda höga studieambitioner.  Jag var nyfiken på om deras 

framtidsdrömmar var grundade på egna beslut. De sa att ingen av 

dem upplevde i alla fall någon högre förväntan från föräldrarna i det 

avseendet. Deras föräldrar har ingen högre utbildningsbakgrund men 

Donia har en bror som studerar till läkare.  Noterbart är att Lindahl 

(2003) menar att ungdomar med migrationsbakgrund inte räds 

teknik- och naturvetenskapsprogrammet på samma sätt som 

ungdomar med svensk bakgrund. Detta avspeglas dock inte i de 

senaste söksiffrorna till gymnasieskolan. Tillgänglig statistik från 
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Skolverket gällande läsåret 2014/15 visar att en något högre andel av 

ungdomarna med migrationsbakgrund väljer naturvetenskaps-

programmet. Däremot är andelen som söker teknikprogrammet något 

lägre. Hertzberg (2007) har intervjuat några ungdomar med 

migrationsbakgrund och visar exempel på ungdomar med höga 

studieambitioner. Samtidigt konstaterar han att det rent statistiskt är 

svårt att se om det är skillnader mellan hur ungdomar med 

migrationsbakgrund och de med svensk bakgrund söker till de 

nämnda programmen. 12  

 

Samuel hävdade bestämt att han skulle gå på ett praktiskt 

gymnasieprogram. Han nämner ju att han inte ”ska sitta på kontor 

och så…” och fortsätter ”…fast jag har betyg att komma in på sådan 

här saker också (andra program). Jag skulle inte klara av att bara 

sitta still och så. Tråkigt”.  Han säger vidare att han har fullt stöd för 

sina tankar hemifrån: ”Mamma gillar att man håller på fysiskt så hon 

tycker att det är bra”. 

 

Frågan om att välja gymnasieprogram som domineras av ettdera 

könet togs upp i gruppen och det framkom att det var enklare för 

flickor att söka program där pojkar är i klar numerär majoritet 

jämfört med pojkar som väljer att söka utbildningar där flickor är i 

klar majoritet. Detta ämne utmynnade i en kort diskussion om 

könsstereotypa val och normer som tycks gälla i skolan.  

 

Lärare och studievägledare på grundskolan hade inte påverkat dem 

nämnvärt i deras funderingar om gymnasievalet. Samtalet fick mig att 

notera att flera av ungdomarna var målmedvetna och hade klara 

yrkeambitioner. Endast Leonel var osäker på sitt gymnasieval. Jag ser 

detta som en bekräftelse på att flera av ungdomarna gör sina yrkesval 

i de tidiga tonåren, vilket i detta fall bekräftar Lindahls (2003) 

observationer.    

  

                                                

 

12 Skolverkets hemsida om statistik och utvärdering: http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/statistik-i-tabeller/gymnasieskola/skolor-och-elever/skolor-och-elever-i-

gymnasieskolan-lasar-2014-15-1.227337 . Åtkomst 2015-11-19. 
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Fokusgrupp 2 

 

Grupp 2 bestod av tre pojkar och tre flickor från kommunens tätort. 

De går i samma klass och har samtliga gjort ett tillval mot 

naturvetenskap. Trots att dessa elever känner varandra väl blev 

dynamiken i detta gruppsamtal inte lika tydlig som i övriga grupper. 

De var något tystlåtna och det var sparsamt med spontana reaktioner. 

Kortfattat om gruppdeltagarna: 

 

Emilia: Gillar att hålla på med naglar och smink. Hon har bestämt 

sig för att söka en stylistutbildning, vilket innebär att hon måste gå 

gymnasieskolan i en annan kommun. Hon är övertygad om att hon 

gör rätt yrkesval. 

 

Oskar: Kör motocross på fritiden och vet ungefär vilka val han skall 

göra till gymnasiet. Det står mellan industritekniska programmet och 

elprogrammet. Motocrossintresset kommer från släkten men valet av 

utbildning är hans eget. 

 

Hanna: Umgås med kompisar på fritiden. Hon skall försöka att 

komma in på en friskola med teknikinriktning, fortsättningsvis 

benämnd Ahlgrenska. Mamman är ingenjör vilket har gjort henne 

intresserad av teknik. Hon säger att hon möts av uppmuntrande 

kommentarer av lärarna när hon talar om sina tankar om gymnasiet. 

Hon har tidigare blivit uppmuntrad av lärare att ägna sig åt någon 

form av skrivande sysselsättning. Journalistyrket har funnits med i 

hennes yrkesdrömmar. 

  

Filip: Sportar, spelar fotboll på fritiden. Han är intresserad av teknik 

och har för avsikt att söka till samma skola som Hanna, d.v.s. 

Ahlgrenska. Han har hört att det är en bra utbildning. 

 

Sebastian: Umgås med kompisar på fritiden och sitter ofta vid 

datorn. Han har inga bestämda planer för framtiden men det lutar åt 

samhällsvetenskapsprogrammet. Datorintresset är inget som han 

avser att utnyttja i framtida yrkesplaner.  
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Shanna: Född i asiatiskt land och gillar att se film på fritiden. Hon 

har tänkt välja hotell- och turismprogrammet som finns i 

grannkommunen. Hon gillar att resa och se nya saker. 

 

Sammanfattning av samtalet med grupp 2 

 

Två av deltagarna, Hanna och Filip, skall söka till Ahlgrenska och ett 

tidigare besök där har varit avgörande för dem.  De har blivit 

påverkade av släktningar i valet av skola och de har båda ambitioner 

att studera vidare efter gymnasiet. Hanna har dessutom deltagit i den 

speciella satsningen ”tjejer i teknik” som beskrevs i tidigare avsnitt. 

Hon berättar också att hon för ett par år sedan hade ambitionen att 

bli journalist, uppmuntrad av en lärare. Emilia nämner att hon väljer 

det program som hon i första hand är intresserad av. Om hon vill 

studera vidare senare finns möjligheter att komplettera. Den 

grundskola som de går på har tre olika inriktningar, vilket i praktiken 

innebär att man har en extra timme i veckan av den valda 

inriktningen. I denna grupp har alla tillvalet naturvetenskap. De är 

alla eniga om att betydelsen av att ha valt just naturvetenskap är 

överskattad. De fick intrycket att det var en ”nyckel” till framtida 

studier när de skulle välja inför årskurs sju. Det kan påpekas att i 

samband med detta tog jag del av den tillgängliga statistiken från 

Skolverket gällande resultaten från nationella prov för att se om 

denna skola, med klasser som har speciell naturvetenskapsinriktning 

hade lyckats bättre i NO-proven jämfört med proven i matematik och 

svenska. Jag såg ingen sådan tendens. Osäkerheten, med bl.a. ett litet 

statistiskt underlag, var dessutom för stor för att kunna dra någon 

slutsats.  

 

Vi talade också om det nya betygssystemet som, framförallt av 

föräldrarna, kan te sig något svårbegripligt. Betyget E betraktas av 

vissa som lägre än gamla betyget G. Lärarnas betydelse togs upp och 

deras insats är viktig ur flera perspektiv. Lärarna som förebild är 

också viktig men ingen av ungdomarna har haft en tanke på att 

eventuellt bli lärare i framtiden.  Skolämnet teknik och NO-ämnena 

betraktades som mindre viktiga än kärnämnena matematik, svenska 

och engelska.  
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Fokusgrupp 3 

 

Fokusgrupp 3 bestod av sex flickor som alla kände varandra väl. De 

går i samma klass i kommunens tätort. Det var stundom livliga 

diskussioner och alla var delaktiga. Transkriberingen har varit 

tidskrävande då det var svårt att särskilja deras röster vid 

transkriberingen.  Denna grupp har också tillvalet naturvetenskap i 

grundskolan.  

 

Malin: Tänker söka naturvetenskapsprogrammet. Spelar fotboll och 

innebandy på fritiden. Framförallt innebandyn är viktig och hon vill 

gärna gå en idrottsinriktning som erbjuds på naturvetenskaps-

programmet. 

  

Adana: Skall söka naturvetenskapsprogrammet och vill jobba inom 

vården. Hon är född i afrikanskt land och har föräldrar som arbetar 

inom vården. Spelar basket och umgås med vänner på fritiden.  

 

Maria: Tänker söka hotell- och turismprogrammet i grann-

kommunen. Hon gillar att resa. Hon jobbar sedan ett halvår extra på 

en restaurang på fritiden och har inte tid med några andra 

fritidsaktiviteter.  

 

Judith: Har bakgrund från ett afrikanskt land. Hon vill söka till 

media (samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning media). Hon har 

blivit uppmuntrad till det av lärare, vänner och bekanta. Drömjobbet 

är programledare. Hon håller på med dans på fritiden. 

 

Linn: Söker till friskolan med teknikinriktning. Hon tycker att teknik 

är roligt och tänker plugga vidare till civilingenjör. Tidigare var det 

läkare som var drömyrket. Hon spelar i ett band på fritiden och håller 

på med kampsport. Hon säger att fritisaktiviteterna är viktiga och hon 

vill inte försaka dem. 

 

Elsa: Tänker söka ekonomiprogrammet och tänker studera vidare till 

advokat senare. Hon håller på med musik på fritiden och hon spelar 

både instrument och sjunger på fritiden. 
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Sammanfattning av samtalet med grupp 3 

 

I denna grupp var dynamiken stor. Samtliga deltog med stor 

entusiasm i samtalet. Ett par av eleverna var väldigt pratsamma.  Två 

elever tänker söka naturvetenskapsprogrammet. De är medvetna om 

att det förväntas mer skolarbete av dem då. Adanas föräldrar arbetar 

inom vården och de uppmuntrar henne att sikta på något vårdyrke i 

framtiden. Linn talar sig varm om Ahlgrenska. Hon har varit där på 

besök ett par gånger och uppskattar deras alteranativa upplägg. Jag 

påpekade för henne att det är lite ovanligt att man som 15-åring säger 

att man vill bli civilingenjör. Hon säger då att hennes systers pojkvän 

går på KTH och han har pratat mycket om det. Friskolans upplägg 

kommenterades av fler. De har längre skoldagar, läser mer 

koncentrerat och temainriktade. Flera i gruppen tyckte att denna 

form av upplägg också skulle tillämpas i alla program i den 

kommunala gymnasieskolan. 

 

Vi talade också om betydelsen av att gymnasieskolan finns på orten. 

För några var det viktigt, för andra spelade det ingen roll så länge 

man kan dagpendla.  Malin tycker att det är viktigt att vara på 

hemmaplan eftersom det finns en speciell satsning på innebandy där. 

 

I klassen går det fler pojkar än flickor och de tycker att killarna 

generellt är slöare än tjejerna. De upplever killarna som mer 

mottagliga för grupptryck. Lärarna har för eleverna uttryckt att 

flickorna i deras klass är mogna, trevliga och duktiga, vilket flickorna 

själva inte håller med om. Många berättar om hur de tycker synd om 

lärarna i deras klass på grund av elevernas beteenden.  

 

Maria skall söka en friskola i grannkommunen. Föräldrarna motsatte 

sig det, men efter att ha granskat skolan kom de överens om att det är 

ett klokt val. I samband med att detta togs upp kom samtalet in på 

risken med att välja en friskola. Eleverna var medvetna om att det 

finns friskolor med ekonomiska problem. De anser inte att 

inriktningen mot naturvetenskap på grundskolan har haft någon 

större inverkan på vare sig intresse för, eller resultat i, dessa ämnen. 

De berättar att det var mer en slump i årskurs 6 när de skulle välja 
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inriktning. Det blev ofta samma val som kompisarna. Övriga 

inriktningar är samhälls- respektive idrottsinriktning. 

 

Judith är övertygad om att mediabranschen är hennes framtid. Hon 

tycker att det verkar vara roligt och ett besök på gymnasieskolan 

övertygade henne om att välja medieinriktningen. Hon är väldigt 

pratsam och kommer ofta in med kommentarer när övriga talar.  

 

Jag fick en känsla av god samhörighet mellan flickorna i gruppen och 

de verkar trivas bra i skolan, trots att de beskriver det som stökigt 

många gånger. Ingen uttryckte någon längtan till att gå på någon 

annan grundskola.  Alla i denna grupp hade fritidsaktiviteter som de 

prioriterade högt. 

 

Under gruppsamtalet slog det mig att ungdomarnas yrkesdrömmar 

var konkreta och genomtänkta. Det var inte något som spontant 

nämndes i förbifarten. De hade klara idéer om vad de olika yrkena 

innebar. Processen att identifiera sig med ett yrke hade startat.  

  

Fokusgrupp 4 

 

Fokusgrupp 4 består av fyra pojkar från en skola i en mindre ort i 

kommunen. Orten benämns Stenfors i denna undersökning. Det skall 

nämnas att 6 st. elever var tillfrågade och förväntades komma till 

gruppintervjun. Utöver de fyra pojkarna skulle två flickor delta. Den 

ena av dem hade insjuknat och den andra uteblev av okända orsaker.   

Stenfors ligger ca en mil utanför den tätort där de övriga grupperna i 

undersökningen har sin hemskola. Pojkarna går i samma klass och 

umgås även på fritiden. Detta gruppsamtal varade längre än övriga 

och samtliga i gruppen var mycket delaktiga i samtalet. Orsaken att 

denna intervju tog längre tid än övriga var allas engagemang i 

frågorna. De hade alla bestämt sig för att söka teknikinriktade 

gymnasieprogram och teknikintresset präglade gruppintervjun.  

 

Erik: Söker Ahlgrenska skolan i första hand och 

Samhällsvetenskapsprogrammet i andra hand. Sysslar med datorer 

och fotboll på fritiden. Den enda i gruppen som inte har moped. 
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Jakob: Gillar också att hålla på med datorer. Han söker också till 

Ahlgrenska skolan i första hand och i andra hand har han valt en IT-

inriktning på en friskola i grannkommunen. 

 

Emil: Även han har valt Ahlgrenska skolan i första hand. I andra 

hand har han valt byggprogrammet. Han bor utanför tätorten och 

åker motocross samt mekar mycket på fritiden. 

 

Albin: Har också sökt till Ahlgrenska skolan i första hand. Han har 

ett stort fiskeintresse och på fritiden går den mesta tiden åt till fiske. 

Han har dock inga planer på att fisket skall bli mer än en 

fritidssysselsättning.  

 

Sammanfattning av samtalet med grupp 4 

 

Deltagarna i grupp 4 var frispråkiga och det var ett gott 

samtalsklimat. De var alla intresserade av teknik och tre av pojkarna 

ägde mopeder. Mopederna var mer än bara fortskaffningsmedel och 

de beskrev ingående hur de, med hjälp av bl.a. internet, inhämtade 

kunskaper om hur mopedens effekt kunde höjas. Emil hade också 

byggt en EPA-traktor och de övriga i gruppen var imponerade över 

hans praktiska kunskaper. De konsulterade honom ofta. Emil kör 

motocross på fritiden vilket mer eller mindre tvingar honom till att 

utveckla goda ”mekarkunskaper”. Vi talade också en hel del om 

framtida utbildningar och ingenjörsyrket var ett alternativ hos 

samtliga. I efterhand kom jag på att jag inte hade ifrågasatt detta. När 

en flicka i fokusgrupp 3 påpekade att hon bestämt ville bli 

civilingenjör kom det ”automatiskt” en följdfråga om hur hennes 

tankar hade utvecklats kring viljan att bli ingenjör.  

 

Deltagarna i grupp 4 såg inte någon större framtid på hemorten men 

de var inte beredda att flytta alltför lång bort för utbildning och 

arbete. Erik nämnde dock några civilingenjörsutbildningar långt från 

hemorten som alternativ efter avklarad gymnasieskola.  Alla talade sig 

varma för Ahlgrenska skolan och det var inte bara deras pedagogiska 

upplägg som lockade utan även sådant som fina lokaler och bra 
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skolmat. De har varit och besökt skolan. Föräldrarnas stöd inför 

gymnasievalet lyftes fram. Det nya betygssystemet, A-E, hade ännu 

inte landat hos föräldrarna och det var ibland svårt att förklara att ett 

E motsvarar godkänt. De har också haft diskussioner med sina 

föräldrar om risken att välja en friskola. De såg dock ingen risk att 

söka till Ahlgrenska skolan som har en större industrikoncern bakom 

sig.    

 

Jakob är datorintresserad och det var under en prao-period på ett 

företag som säljer datorprodukter som intresset väcktes. Han har 

goda förhoppningar om att få extrajobb på företaget.       

 

Vi samtalade om vad flickorna i klassen skulle söka och de förklarade 

att flickorna i större utsträckning gjorde kompisval. De nämnde att 

några flickor valde hantverksprogrammet med inriktning frisör eller 

stylist. Dessutom hade flera av flickorna valt ekonomiprogrammet. 

Jag fick intryck av att ungdomarna i Stenfors valde mer traditionellt 

könsbundet än de som gick på skolan i tätorten.       

 

Generella iakttagelser från samtliga gruppsamtal samt en första 

kategorisering via en öppen kodning 

 

Efter att ha läst transkriptionerna från de olika grupperna har jag sökt 

efter återkommande teman i samtalen, via det som Glaser (1998) 

nämner som öppen kodning. Gemensamt för de olika grupperna har 

varit samtal om ungdomarnas yrkesambitioner. Drygt hälften av 

deltagarna hade en klar yrkesmålsättning med de stundande 

gymnasiestudierna. De hade i allmänhet god insyn i de vägar som 

finns till yrket även om kunskaperna om själva yrkesinnehållet hos 

vissa var bristfälliga. I grupperna diskuterades också påverkan och 

förväntningar från omgivningen. Den tidigare enkäten gav 

vägledning. I den fanns frågor om vad och vem som hade påverkat 

ungdomarna mest i deras val till gymnasiet. Kopplat till 

enkätalternativet ”påverkan från någon” är också den förväntning 

som eleverna känner från omgivningen. Vi har i grupperna talat om 

det finns förväntningar utifrån kön, etnicitet och/eller 

bostadsförhållanden. Jag vill gärna se om dessa förväntningar följer 
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stereotypa normer och om besluten är tagna på autonoma grunder. 

Frågor som rör förväntningar har frekvent kommit upp i samtalen. 

Jag har också medvetet sökt efter orsaker till att man väljer, eller 

väljer bort, tekniska utbildningar på gymnasiet. Hur är ungdomarnas 

allmänna syn på teknik och skolämnet teknik? 

   Med detta som underlag har jag låtit denna öppna analys, eller 

kodning för att använda Glasers terminologi, konvergera mot fyra 

underrubriker till en första kategorisering. De fyra rubriker som har 

valts är: 

 

1. Ungdomars tentativa yrkesidentitet 

2. Påverkan från föräldrar, kamrater och syskon 

3. Genusrelaterade förväntningar  

4. Teknik, uppfattningar om företeelsen resp. skolämnet teknik  

 

 

1. Ungdomars tentativa yrkesidentitet   

 

Yrkesdrömmarna hos ungdomarna skiljer sig åt. Kön, uppväxtmiljö 

och påverkan från familj och kamrater är faktorer som var för sig är 

viktiga men de kan inte ses isolerade. Man kan fråga sig hur bilden av 

en yrkesidentitet når fram till en 15-åring. Är det så att 

yrkesdrömmarna skiljer sig åt beroende på var man bor, föräldrarnas 

situation eller stödet från skolan? Av de 22 ungdomars som har varit 

med i fokusgruppsamtalen är det drygt hälften som har visat klara 

önskemål om vad de vill arbeta med i sitt vuxna liv. 

 

 Mitra har bott i Sverige i åtta år. Hon drömmer om att bli arkitekt. 

”Jag tänker gå teknikprogrammet och jag gillar att rita och sånt. Jag 

vill bli arkitekt som ritar hus. Intresset är mitt eget, ingen har 

påverkat mig.” 

 

Leonel har också en migrationsbakgrund. Han känner sig vilsen i 

valet till gymnasiet men vet att han helst vill jobba med något ”fysiskt” 

som han uttrycker det. Hans föräldrar uppmuntrar honom att sikta på 

polisyrket, men det är inget han känner för i nuläget. Lisa däremot är 

inriktad på att bli polis. ”Det verkar roligt, men samtidigt spännande, 
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eller vad man säger…”, ”…mina föräldrar är lite rädda för att jag vill 

bli det”. När Lisa nämner detta fyller andra på i samtalsgruppen med 

”Det verkar coolt, spännande”.  

 

Donia kommer från Mellanöstern. Hon är osäker på gymnasievalet 

men säger att hon har velat bli tandläkare ända sedan hon var liten. 

”Man tjänar bra” är ett av skälen, säger hon. Samuel gillar att bygga 

och snickra. Dessutom tycker han om att hålla på med motorer. Han 

skulle inte klara av att bara sitta stilla, säger han. Han skall söka något 

inom bygg men det är svårt att välja inriktning. Han säger att det 

finns 22 varianter att välja på inom byggprogrammet. Sam vill bli 

programmerare. Man tjänar så bra och så är det intressant, säger han. 

På frågan om det gäller att konstruera datorspel så säger han att hans 

intresse mer är inriktat mot att styra maskiner.  Han säger att han 

alltid har varit intresserad av teknik. Han kommer förmodligen att 

söka till en gymnasiekola i grannkommunen som erbjuder IT-

inriktningar eftersom det inte finns i hemkommunen.  

 

Emilia vill bli stylist och kommer att söka till en gymnasieskola i en 

annan kommun. Det är hennes stora intresse för smink m.m. som har 

varit avgörande. Hon gillar verkligen att hålla på med naglar och 

smink. Skolan är en friskola och det har varit många diskussioner 

med såväl föräldrar som studie- och yrkesvägledaren om risken med 

att välja en friskola.  

 

Hanna ville tidigare bli journalist. Hon hade blivit uppmuntrad av sin 

lärare efter en skrivuppgift de hade. Nu har hon dock ändrat sig. Hon 

säger att hon är mer intresserad av teknik och vill satsa på att bli 

systemutvecklare eller ingenjör. Hennes mamma har inspirerat 

henne. Mamman är dataingenjör och Hanna gillar att hålla på med 

”koder och sånt där”. Hanna ska söka till Ahlgrenska skolan, d.v.s. 

den teknikinriktade friskolan.  ”Jag var med på tjejsaken i somras, 

den här teknikkursen eller vad det var och då kände jag att det här var 

en bra skola.”  

 

Shanna är född i ett asiatiskt land. Hon gillar att resa, studera språk 

och se vad som händer i andra länder. Hon tänker söka till hotell- och 

turismprogrammet  i grannkommunen. Sebastian gillar att hålla på 
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med datorer men han har inga uttalade planer på att arbeta med det i 

framtiden. Han har inga yrkesambitioner och kommer att söka till 

samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet.  

 

Linn har siktet inställt på att bli civilingenjör. Hon tycker att teknik är 

roligt och tänker välja Ahlgrenska skolan. 

          

Min syrras pojkvän går på KTH nu, han har pratat mycket om det och 
ingenjör och så vidare och jag tycker att det lät väldigt intressant och jag 
skulle vilja hålla på med någonslags ingenjörsutbildning för jag tycker det 
låter roligt. Intressant att komma på idéer, lösa problem och arbeta med 
något liknande … jag ville stenhårt bli läkare i sjuan, åttan sen helt 
plötsligt så näe, så ångrade jag mig.  

 

Adana vill jobba inom vården när hon blir äldre. Hon kommer från ett 

afrikanskt land men har bott länge i Sverige. Hennes mamma utbildar 

sig till undersköterska och hennes pappa är läkare. Hon kommer att 

söka naturvetenskapsprogrammet. Det är enligt hennes kompisar ett 

jobbigt program men det kan vara värt det, säger hon. ”Man får lära 

sig så himla mycket å sådär. Så jag tänkte, det kommer nog att passa 

mig”. Maria tycker om att resa och ser möjligheten att kunna bli 

flygvärdinna.  Hon skall söka till hotell- och turismprogrammet i 

grannkommunen. Hon verkar vara målmedveten men tycker inte om 

språk. Hon säger att det räcker bra med att kunna engelska. Hennes 

kompisar i intervjugruppen stöttar henne och säger att hon är bra på 

att prata, vilket kan behövas, påpekar de.  

 

Judith är frispråkig. Jag uppfattar det som att hon har synpunkter om 

det mesta. Hon säger att hon vill bli programledare. Hon är född i ett 

afrikanskt land men har bott nästan hela livet i Sverige. Hennes val 

till gymnasieskolan blir medieprogrammet. Det beslutet grundar sig 

på hennes stora intresse för media. Övertygelsen om att det är rätt val 

bekräftades när hon var på besök, s.k. öppet hus, på gymnasieskolan. 

Det är en lärare som har talat om för henne att hon borde bli 

programledare. Hon gillar också att hålla på med kameran ”redigera 

bilder och sådana saker”. Elsa vill bli advokat ”eller något sånt” när 

hon blir äldre. Hon har för avsikt att söka ekonomiprogrammet. Hon 

verkar dock inte helt övertygad om sina framtidsplaner. 
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Albin gillar att fiska men har inga planer på att låta fritidsintresset bli 

till något yrke. Han kommer att söka till Ahlgrenska skolan och har 

för avsikt att plugga vidare efter gymnasiet. ”Något åt ingenjörshållet 

kanske. Det finns ju ganska mycket jobb. Det står i tidningarna å 

sådär, brist på ingenjörer”  

 

För jag tror att om tre år när jag har gått ut gymnasiet eller när jag har 
gått mina år på gymnasiet, då har man, alltså då ser man kanske på ett 
annat sätt än man ser nu för då har man liksom sett mer hur det är och 
vad det finns för möjligheter. För nu är man inte så jätteutbildad på, alltså 
fullärd om vad som finns. 

 

Vi har i de olika grupperna talat om de arbetsuppgifter som en 

ingenjör har, vilka olika inriktningar och typer av 

ingenjörsutbildningar det finns. I grupp 4 var alla intresserade av 

teknikinriktade utbildningar och följaktligen hade de talat en del om 

vad det innebär att arbeta som ingenjör. Det kan påpekas att de som 

deltog i denna samtalsgrupp bor i en mindre ort utanför kommunens 

tätort, där de övriga ungdomarna i undersökningen bor. Jakob gillar 

att hålla på med datorer och kan nog tänka sig att hålla på med 

automation i framtiden, att styra och reglera. Han gjorde praktik i en 

affär som säljer datorer vilket väckte intresset. Under praktiken fick 

han bl.a. bygga datorer. Han skall i första hand söka till Ahlgrenska 

skolan och i andra hand el- och energiprogrammet med inriktning IT 

på en friskola i grannkommunen. Emil söker också till Ahlgrenska 

skolan i första hand. Han hade funderat på byggprogrammet men har 

bestämt sig för industritekniska programmet. Han har för avsikt att 

läsa vidare efter gymnasiet och har funderat på maskiningenjörsyrket, 

men han medger att han inte har riktigt klart för sig vad det innebär.  

”Jag har kollat på maskiningenjör ja, men jag har inte nån sådär att 

jag har fördjupat mig mer i vad det finns för mer… men 

maskiningenjör det låter som någonting för mig som gillar maskiner 

och utveckling å sånt.”  Emil är också tydlig med att han vill jobba ett 

par år efter gymnasiet, något som också Albin och Jakob vill göra. 

Emil har en stark position i denna grupp. Han har tack vare sin 

tillgång till maskiner och verktyg, och inte minst sina kunskaper om 

hur snöskotrar, mopeder, EPA-traktorer m.m. repareras och byggs 

om, fått en ställning som tydligt respekteras av övriga. Emil är 
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medveten om detta och talar gärna om hur kul det är att dela med sig 

av kunskaperna när kompisarna träffas och mekar. Erik är också inne 

på en ingenjörsutbildning i framtiden. Han talar om att studera i 

Luleå eller på Kungliga tekniska högskolan men då krävs det ju riktigt 

höga betyg, som han uttrycker det. Senare i samtalet säger Erik vidare 

att ”teknik inte leder så jädra långt inom just yrken, jag har hört att 

man inte kommer så jädra långt. Det kanske är bara rykten…” 

Jakob fyller på: ”För att få något bra jobb måste man ofta läsa vidare 

och det är inte så många som gör det heller, de bara... går tre åren på 

gymnasiet och så försöker de får jobb och så kanske de inte lyckas 

med det.”  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ungdomarnas yrkesdrömmar styrs 

av höga löneförväntningar, att arbetet skiljer sig från skolmiljön och 

att man skall trivas med arbetsuppgifterna. Mitt intryck är att flera 

har begränsad insikt i vad vissa yrken innebär. Noterbart är också att 

fritidsintresset inte tycks påverka yrkesdrömmarna i någon högre 

grad. 

 

Lindahl (2003) påpekar att de ungdomar som hon har följt från 

årskurs 5 till årskurs 9 inte nämnvärt har ändrat sina 

framtidsdrömmar som de hade i årskurs 5. Intressanta 

arbetsuppgifter, gott om tid för familj och fritid samt att arbetsplatsen 

är säker och trygg var faktorer som i hennes undersökning bedömdes 

som viktigare än hög lön. Detta motsägs till viss del av de ungdomar 

jag talade med som nämnde att en bra lön är viktigt. Fransson och 

Lindh (2004) visar i en forskningsöversikt om ungdomars 

utbildnings- och yrkesval att det tycks finnas konsensus kring vikten 

av trygghet när ungdomarna redogör för sina yrkesambitioner. Bland 

annat kan man där läsa att viljan att läsa vidare ofta trängs undan av 

behovet av trygghet.   

 

De yrken som ungdomarna har nämnt i våra gruppsamtal som 

tänkbara framtidsjobb är:  

Pojkar: Byggare, programmerare, dataingenjör, automationsingenjör 

och maskiningenjör. 

Flickor: Arkitekt, tandläkare, stylist, reseledare, advokat, polis, 

programledare, något inom vårdsektorn och dataingenjör. De som var 
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uttalat osäkra om sina yrkesambitioner uttryckte sig följaktligen mer 

försiktigt. Leonel till exempel, vill ha ett praktisk, fysiskt yrke men var 

osäker på vad. Samuel skulle välja byggprogrammet men 

konstaterade att det fanns 22 olika varianter. Begreppet byggare 

inbegriper exempelvis målare, betongarbetare, plåtslagare, 

golvläggare och snickare. Samhällsvetenskapsprogrammet nämns 

också av ett par ungdomar som är osäkra på vad de skall sikta på i 

framtiden. Just detta program motiveras med att det är brett och 

håller många vägar öppna.  

 

2. Genusrelaterade förväntningar 

 

Eftersom jag har varit intresserad av att veta vad som har påverkat 

eleverna i deras val till gymnasieskolan har det varit naturligt att ta 

upp frågor om förväntningar i gruppsamtalen. Det kan exempelvis 

gälla genusrelaterade förväntningar eller förväntningar som är 

beroende av föräldrarnas utbildningsbakgrund eller etnicitet. 

 

Vi samtalar om hur det känns för flickor att söka till pojkdominerade 

program på gymnasiet och vice versa. Den allmänna uppfattningen 

bland gruppdeltagarna är att det är lättare för en flicka att söka till ett 

program som är pojkdominerat än för en pojke att söka till ett 

flickdominerat program. Leonel säger att: ”Om det vore kanske dans 

som en kille går in på blir han lite rädd när det är bara tjejer där”. 

Samuel inflikar: 

 
Men det är lättare för en tjej att välja något med bara killar. Om en kille skulle 

välja gå, typ stylist eller nåt sådan där liksom. Alltså om en kille skulle gå 

stylist skulle han bli kallad bög från första dagen. Om en kille gillar att sminka 

och hänga med tjejer då skulle folk tro att han var bög.  

 

Detta uttalade föranledde en liten diskussion i gruppen huruvida den 

heteronormativitet som tycks råda i samhället fortfarande hindrar 

ungdomar att söka till utbildningar som de är intresserade av. Samuel 

fortsätter: 

 

 



66 

 

 

Att jag tror det är mer killar som tänker så liksom. Om en kille skulle välja 
teater tror jag ingen skulle bry sig. Det beror om man skulle välja 
balettgymnasiet då sticker man ut lite extra mycket. Typ… förstår du vad 
jag menar? 

 

Linn från samtalsgruppen med enbart flickor tänker välja 

industritekniska programmet med en majoritet pojkar. Hon säger: 

”Jag tycker att det är mer respekt om man väljer en inriktning som är 

typ enbart för killar och om man klarar sig lika bra som tjej då skulle 

det kännas mycket bättre”. 

 

I gruppen med enbart pojkar samtalar vi om deras val, som är 

teknikinriktade jämfört med de program flickorna i klassen söker. Jag 

säger att det verkar som om man väljer traditionellt på samma sätt 

som man har gjort tidigare beträffande pojkars och flickors val till 

utbildning. De håller med och säger att det är lite tråkigt att 

könsfördelningen är ojämn på program med teknikinriktning. Jag 

påpekar då att det är större andel tjejer som läser på industritekniska 

programmet på Ahlgrenska än vad det är på övriga industritekniska 

program i landet. Erik förklarar det med att det nog är för att det är 

högskoleförberedande. Emil fyller på med att ”de vill gå någon 

ledarutbildning”. Erik säger vidare: ”Dessutom ska kvinnor ha enklare 

för att bli chef med tanke på att det finns dåligt med det just inom 

industrier. Det har jag fått höra i alla fall utav en som jobbar på 

fabriken”. 

 

Ofta hör man att killar är slöare än tjejer i skolan. En frågeställning 

som berör detta togs bl.a. upp i den enkät som låg till grund för 

fokusgruppsamtalen. I gruppsamtalen tog vi upp frågan om flickor 

kan känna av högre förväntningar att klara skolan bättre. Enkätsvaren 

visade ingen entydig bild av att flickor skulle vara ambitiösare än 

pojkar i skolan. Här följer några av reaktionerna i grupperna. Sam: 

”Vi kanske inte är så boksmart. Vi killar har mycket sporter och 

sådana saker…. Det krockar med läxor och sådan saker”. I grupp 2 

säger Hanna att det i deras klass är fler killar som är slöare än vad 

tjejerna är. ”Det är många som inte ens försöker, så då är man ju 

slöare typ” och hon får medhåll av Shanna som säger att det är flera 

som inte jobbar så hårt. I grupp 3 som bara består av flickor är man 

mer frispråkiga. Adana säger ”I våran klass kan jag nog tycka att 
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killarna är jätteslöa, de är lata”. Elsa försvarar killarna till viss del och 

säger ”inte alla” och då fyller Maria på med ”nästan alla”. Linn 

avrundar detta ämne med kommentaren: ” De flesta kanske inte har 

mognat till så där helt ordentligt heller. Men som sagt, det är från 

individ till individ egentligen”. 

 

På frågan om man som kille är mer rädd att få någon stämpel som 

pluggis eller knodd, att det skulle vara ”skämmigt” att lyckas bra, 

svarade samtliga att de inte upplevde något sådant. ”Inte i vår klass i 

alla fall”, ”Jag skulle bli riktigt förvånad”, säger Oskar. Han skulle se 

det som en komplimang om han blev betraktad som en pluggis. I 

grupp 3, tjejgruppen, är man inne på att killarna kan tycka att det är 

jobbigt att bli betraktad som en pluggis. Adana säger att det beror på 

deras umgänge och att ”deras killkompis kan, typ förnedra dem”. ”Det 

är inte coolt att jobba”, säger Maria när hon hänvisar till killarna i 

klassen. Det framkommer också att det finns informella ledare bland 

pojkarna som sätter agendan, något som samtliga flickor i 

intervjugruppen håller med om. Att det bland pojkarna generellt 

skulle finnas någon form av utbredd subkultur som uppmanar till att 

vara nonchalant gentemot skolarbetet kan dock inte bekräftas. 

 

Elsa: ”Om en kille gör en sak då hänger de flesta killarna på”. 

Linn: ”Men, alltså killarna gör det som de tycker är coolt och liksom 
sådär”. 

Malin: ”Grupptryck”. 

Maria: ”Ja, grupptryck i alla fall i vår klass”. 

Judith: ”Det är i alla fall en som trycker”. 

Maria: ”Jag skulle inte kalla det för grupptryck mobbning och sådär”. 

Elsa: ”Inte mobbning”. 

Adana: ”Men typ killarna har ju då märkt flera gånger alltså att de inte får 
så där, vad ska jag säga, bra betyg på prov och sådär. Så vissa av dem blir 
så där - jag skiter i det. Så säger den andra: men han skiter i det här - då 
gör jag samma sak. Det är som en trend bland killarna typ”.  

  

Vi fortsätter samtalet och jag undrar om det är lika i alla ämnen. 

Hanna säger att deras lärare i NO inte lyssnar på killarna. Maria fyller 
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på och säger att de inte har så mycket att säga, de har inte så många 

åsikter. I andra ämnen tycker de ändå att pojkarna håller sig mer 

framme. Malin: ”Hemkunskapen är det väl vissa som…” Elsa fyller på, 

” Och typ slöjd och praktiska ämnen, där bryr sig killarna mer och när 

det är teori och så där så bryr sig killarna mindre”, ”Ja, och idrott och 

sånt där”, säger Malin. Jag frågar också, någon provokativt kanske, 

om flickor får bättre betyg för att de anpassar sig bättre, att de är mer 

”systemsmarta”: 

 

Malin: ”Det är nog både och…”.  

Linn: ”Både och tror jag också”.   

Linn: ”Jag tror inte generellt att vi kan mycket mer det beror ju på hur 
man lyssnar också”.  

Elsa: ”Typ killarna i våran klass, de har jättesvårt att sitta still att 
koncenterera sig. De börjar hålla på med något annat…”.  

Linn: ”De flesta killar i vår klass kan mer än vad de visar men de visar det 
inte”.  

Malin: ”Det är roligare att gör andra saker på datorn än att jobba”.  

Elsa: ”Att kolla på en massa konstiga klipp”. 

 

I gruppen med enbart flickor är det några som har tänkt välja 

naturvetenskapsprogrammet. Vi talar om att det är ett program som 

kräver hög studiemotivation och vilka förväntningar de har på 

programmet. Adanas föräldrar jobbar inom vården och hon är ju själv 

inriktad på läkaryrket. Hon har också bekanta som har gått 

naturvetenskapsprogrammet och har berättat. ”Visst kan det vara 

stressigt, men det är ju värt det”, säger hon och fortsätter: ”Man 

måste vara van vid högt tempo under lektionerna. Är man en person 

som inte tänker på läxorna och tror att man ska klara allt på typ tre år, 

då kommer det såklart att bli jobbigt”. De är överens om att intresset 

för programmet och ämnena är viktigt. Adana säger vidare: ”Man ska 

vara med på lektionerna för att man tycker om det, inte för att man är 

tvingad eller så”. Maria instämmer och säger att ”man brukar ju utgå 

från vad man är bra på”.  

 

I samtalen finns det fortfarande en tydligt stereotyp manlighets-

definition. Det är lättare för en flicka att söka pojkdominerade 
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program än för en pojke att söka till ett flickdominerat program. I en 

studie av Nordberg (2005) har förskolebarn observerats och det 

konstateras att när barnen väljer lekar är det mer oproblematiskt att 

som flicka länkas ihop med pojkar eftersom det som är manligt och 

maskulint kodat är överordnat det kvinnliga. Att som man välja något 

som är feminint kodat kräver styrkan att bryta mönster.  Samuels 

resonemang vittnar om den positionering som intas på grund av 

rådande kultur med könsetiketter. Våra könsroller grundläggs i tidiga 

åldrar och de avspeglar sig hos dem som senare i tonåren resonerar 

om framtida studieval. Buccheri, Gürber och Brüweiler (2011) hävdar 

att barn redan vid tre års ålder blir medvetna om att aktiviteter och 

intressen förväntas vara könsuppdelade.       

 

Sandell (2005) talar om en könsmärkt antilärande kultur. Värdering 

av utbildning är relaterad till kön, klass och plats. Dessutom har 

skolan olika förväntningar på resultat beroende på om det är pojkar 

eller flickor. Flickor har lättare att underordna sig skolans krav 

(Sandell, 2005). Frågan om pojkarnas sämre skolprestationer är ett 

fenomen som har fått massmedial uppmärksamhet och statliga 

utredningar har tillsatts (Björnsson, 2005). Begreppet ”könsmärkt 

antilärande kultur” är något som lyser igenom i samtalet. Inte minst 

kommentarerna från Linn styrker detta.  

 

3. Påverkan från omgivningen 

 

Direkt påverkan eller försök till påverkan 

 

Leonel påpekar att hans föräldrar ansåg att polisyrket skulle passa 

honom bra men han kände inte själv speciellt för det. Lisa, som själv 

siktade på att bli polis känner inte samma stöd från sina föräldrar. 

”Det är mitt beslut, de är lite rädda för att jag skall bli det”. Samuel, 

som tänker välja byggprogrammet, nämner att han har några inom 

släkten som är byggare. Han får stöd av sin mamma i sina tankar. 

”Mamma gillar att man håller på med något fysiskt så hon tycker att 

det är bra”. Att polisyrket är populärt tillskriver Leonel alla filmer som 
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man ser, både coolt och spännande, som han uttrycker det. Samuel 

menar att viljan att hjälpa till i samhället är drivkraften till polisyrket 

medan Lisa säger att det verkar spännande och roligt. I denna grupp 

är vi också inne på frågan om elever med migrationsbakgrund har 

högre förväntningar på sig hemifrån jämfört med vad de övriga har.  

 

Hanna nämnde att ”den här tjejsaken i somras…” inspirerade henne 

att söka till industritekniska programmet. 13  Hennes mamma, som är 

ingenjör, har också uppenbarligen påverkat hennes funderingar inför 

gymnasievalet.  När hon berättar för sina lärare att hon tänker söka 

till Ahlgrenska möts hon av uppmuntran. ”De liksom blir glada när 

jag säger att jag skall gå det”. I en annan grupp, den med enbart 

pojkar, talar man sig också varm för Ahlgrenska skolan. Jakob säger 

att det verkar finnas bra lärare där jämfört med andra skolor. Emil 

menar att det är en bättre relation mellan lärare och elever och att 

man lär känna nästan alla elever på skolan eftersom det är en mindre 

skola. Skolans goda rykte bland eleverna har sannolikt påverkat deras 

val.  

   

Förväntningar, indirekt påverkan  

 

Allmänt uttrycker ungdomarna att lärarna inte har haft någon större 

inverkan på deras val till gymnasiet. Endast i något enstaka fall har 

lärare uppmuntrat dem att söka till ett speciellt program. Studie- och 

yrkesvägledaren (SYV) har informerat noggrant om gymnasiets 

programinnehåll men har inte påverkat eleverna på något sätt. Min 

uppfattning är att lärarna har en indirekt påverkan på gymnasievalet 

då de har varit betydelsefulla för att skapa intresse och förståelse för 

ett specifikt skolämne. Läraren kan också direkt uppmuntra eller 

avråda elever från vissa gymnasieval, men vad jag har förstått så har 

det inte skett. 

 

                                                

 
13 ”Den här tjejsaken” är projektet ”Tjejer i teknik” som tidigare har nämnts 
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I samtliga gruppsamtal lyftes frågan om lärarens betydelse som 

kunskapsförmedlare och förebild. Jag frågade om någon kunde tänka 

sig att själv bli lärare. Alla är överens om att lärarens betydelse för 

skolresultaten är viktig. Läraren har också en viktig roll att göra 

ämnet intressant. Ingen av eleverna hade dock funderat på att bli 

lärare i framtiden och någon förebild bland sina egna lärare hade de 

inte. Några tyckte synd om sina egna lärare. Adana, Judith och Linn 

uttryckte det så här i samtalet: 

 

Adana: När man ser hur Norra skolans lärare är, jag skulle inte vara en av 
dem, hur vi elever beter oss mot dem typ ibland när vi blir sura och inte 
förstår vad de säger… Liksom om jag va en lärare jag skulle inte vilja att 
det hände mig, så att läraryrket skulle nog inte passa.  

Judith: Men lyssna, jag tycker att vi är jättejobbiga. Jag tycker att våran 
klass är jättejobbig. Jag skulle aldrig kunna vara en lärare.  

Adana: Det är stort ansvar som lärare, alltså jag hade inte pallat trycket.  

Linn: Alltså de som är lärare, jag tycker att det är otroligt att de orkar. 

  

I grupp 2 är man överens om att lärarjobbet är viktigt men inget som 

man själv är intresserad av. Oskar säger att ”det ser tråkigt ut”. 

 

Lärarens betydelse för skolresultatet ifrågasätter ingen, men att 

läraren skulle ha påverkat deras gymnasieval är det få som håller med 

om. 

 

Jan: Har ni fått några råd från lärarna, har lärare pratat med dig något 
om gymnasiet?  

Leonel: Ja syv-läraren pratade med typ alla i klassen.  

Jan: Men har, typ matteläraren sagt att du är ju jätteduktig i matte, du 
skulle satsa på något program med mycket matte. Det är inte sådant som 
ni har hört?  

Unisont: nä.  

Jan: Har ni frågat någon lärare, att jag har funderat på att söka det här, 
vad tror du? 

Unisont: Nä. 
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I grupp 3 låter det så här: 

 

Jan: Är läraren viktig för att få intresse för någonting?  

Unisont : Ja.  

Maria: Det beror på.   

Elsa: Jag tror man lär sig mer om biologi och sånt där i skolan än teknik.  

Judith: Alltså, PA (läraren i NO och teknik, min anmärkning) är en sån 
där fågelmänniska. 

Jan: Är läraren betydelsefull när det gäller att välja till gymnasiet? Är det 
någon lärare som har sagt att det här är du så duktig på så du borde 
fundera på det i framtiden. Det är ingen som har hört det? 

Malin: Sa inte han det till dig om typ restaurang? 

Judith: Tommy sa till mig också, han ba, du borde bli programledare.  

Maria: Det sa han till mig också. Han tyckte jag var bra på att prata att jag 
borde välja någonting som man hör med.  

Linn: Alltså, om läraren är motiverad, om man märker att läraren gör 
något som han inte tycker är roligt eller något som han personligen tycker 
är tråkigt, då blir det egentligen alltså då lär man sig det aldrig i skolan 
och så vidare. Men när läraren tycker att det är jättekul och motiverande 
som till exempel i biologi då blir det så att man lär sig jättemycket biologi 
och så vidare.  

 

Deltagarna i denna grupp går i en skola som är indelad efter val som 

man fick göra till årskurs 7. I deras klass går man en inriktning mot 

naturvetenskap, vilket i praktiken innebär en extratimme per vecka 

med NO. Inför valet till årskurs 7 gjorde de, som tidigare nämnts, 

kamratval för att hamna i samma klass. Deras lärare försökte att 

klargöra vad de olika valen innebar. Linn säger: ”Jag kom ihåg i sexan 

när Tommy och nån annan lärare, Karin var det. De sa: om man går 

science kan man bli läkare och så vidare … då trodde man verkligen 

det.”  Lärarpåverkan kan ju också tolkas som att man söker till skolor 

som har ett gott lärarrykte. I gruppen med enbart pojkar skulle tre av 

fyra söka till friskolan med teknikinriktning i kommunen.  

 

Jakob: Och så på Ahlgren verkar det finnas bra lärare om man jämför 
med vissa skolor.  
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Emil: Ja, men och sedan, hur många elever går där? Ungefär 180 stycken 
och hur många går det på Vissman? 1150 har jag för mig, så det är lite 
skillnad. Man får en helt annan, vad ska man säga…  

Erik: Upplevelse.  

Emil: Nämen, relation till lärare och folk som går på skolan.  

 

Vi fortsätter att samtala om lärarens betydelse och påverkan. 

 

Jan: Är det någon som har hört om någon lärare har sagt ”De här är ju du 
bra på, du skulle kanske satsa på det här” eller är det någon lärare som 
har pratat med er om gymnasieval?  

Albin: Ja alltså, det är ju mera att kanske vissa lärare har kommenterat 
”Ja, men den där linjen blir nog bra för dig, för du har lätt att prata för 
dig”  

Jakob: Ja, så är det och ingen som har sådär berätta exakt ”Jag tycker du 
ska gå där”  

Erik: Näe…  

Jakob: För att du är bra på det här  

Erik: I sådana fall att de är positiva över vad du har valt.  

Albin: Men lite så var SYV att hon frågade liksom ja men ”vilka är dina 
starka ämnen” för att kunna liksom att om vi säger att jag har biologi och 
kemi som mina starka. Ja, men kan du tänka dig att gå något som liksom 
där du använder dem eller vill du göra något helt annat?  

 

De gånger som uppmuntran har förekommit från lärare och andra 

vuxna har det registrerats. 

 

Emil: Vet du vad den här företagsmässan är?  

Jan: Ja, jo, den har jag har hört talas om.  

Albin: Våran grupp vann ju den och då var det ju även några föräldrar 
som man kanske känner eller någonting, så att säga, ”bra jobbat”. Även 
någon lärare kunde säga ” Men det här skötte ni så bra grabbar”, ja.  

Emil: Men, sen vi gick ju in för det till 100% också.  

Albin: Ja vi gjorde ju det.  

Jan: Lärarna i övrigt då, har de haft någon betydelse? Är det någon lärare 
som ni tycker att det är en förebild, att man kanske skulle satsa på 
någonting där att man blir inspirerad?  
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Emil: Näe.  

Jakob: Näe.  

 

Lärarens betydelse kan diskuteras. En lärare kan lyfta ett ämne men 

läraren borde våga uppmuntra och inspirera elever att i större 

utsträckning besvara sina intressen och talanger.  

 

I en av grupperna är man ense om att ingen av deras kompisar vare 

sig har avskräckt eller uppmuntrat dem att söka ett visst 

gymnasieprogram. Oskar, som kör motocross på fritiden, säger att 

hans kompisar går på industritekniska eller fordonsprogrammet. 

Trots att han eventuellt tänker välja industritekniska programmet, 

anser han inte sig ha påverkats av kompisarnas val.  

 

Samuel hävdar att det finns vissa ”snobblinjer”; att några väljer ”typ 

ekonomi” när de läser vidare. Jakobs förstahandsval är Ahlgrenska, 

vilket ingen ifrågasatte. Hans andrahandsval är en friskola i en 

närliggande kommun och hans föräldrar var skeptiska till det 

beslutet. De såg hellre att han valde en kommunal skola, men han 

hade från bekanta fått ett bra intryck av friskolan och valde den i 

andra hand. Skolan hade också gjort ett gott intryck på honom vid en 

presentation. Jakob påpekar att studie- och yrkesvägledaren varit 

tydlig och skrivit upp alla skolor som har varit friskolor. Dessutom har 

de blivit informerade om vilka program som är högskoleförberedande 

och vilka som är yrkesförberedande. 

 

Emilia, som har valt stylistinriktning på hantverksprogrammet på en 

friskola, nämner att hennes föräldrar är överens med henne om 

hennes val. Hon säger att de tycker ”det är viktigt att man gör 

någonting som man tycker om”. Emilia nämner också att hon nu har 

valt en gymnasieinriktning som hon hoppas kan ge henne ett jobb 

som hon kan arbeta med i framtiden.  Hon har inte valt det som hon 

tror att hon är intresserad av för stunden. Övriga i Emilias grupp får 

uttala sig om de är överens med sina föräldrar om valen och det är 

ingen som avviker i uppfattningen om att de har föräldrarnas fulla 

stöd i valet till gymnasiet. 
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Även i denna grupp samtalar vi om skillnaden i förväntningar för dem 

som har föräldrar med annan etnisk bakgrund. Shanna som är från 

ett asiatisk land nämner att hon ibland känner att hennes föräldrar 

förväntar sig att hon skall göra perfekt rätt. Adana och Donia som 

deltar i en annan grupp har också migrationsbakgrund. Adana säger: 

”De vill ju att vi ska ha det bättre när vi blir äldre”. Donia berättar att 

hennes pappa gick i skola men inte hennes mamma. Däremot pluggar 

hennes bror till läkare och han hjälper henne mycket. Hon säger att 

hennes föräldrar är nöjda om hon blir godkänd i skolan men själv är 

hon inte nöjd med enbart godkänt. Donia spelar basket på fritiden och 

säger att hon har talat med sina lagkompisar om gymnasievalet men 

att de inte har påverkat henne.   

 

Det nya betygssystemet har också skapat en del förvirring. Flera av 

ungdomarna menar att föräldrarna har svårt att se ett E som godkänt. 

Det tolkas av flera som det lägsta betyget på skalan och således inte 

värt så mycket. Att föräldrarnas misstolkning av betygen skulle 

innebära att de omvärderar elevernas kunskaper och därmed deras 

förutsättningar att klara vissa gymnasieprogram, är en tanke som har 

slagit mig. Dock verkar det inte ha påverkat besluten hos de 

ungdomar som jag har samtalat med.      

 

 

4. Teknik, uppfattning av teknik som företeelse och teknik som 

skolämne 

 

Begreppet ”intresse för teknik” kan inbegripa intresse för det som 

skolämnet teknik representerar, men även för det vardagliga 

nyttjandet av teknik. Inte minst har den moderna informations-

tekniken med smartphones m.m. förändrat förhållandet till teknik. 

Beroendet av teknik, tekniska lösningar och teknisk kunskap ökar 

ständigt.  Rosberg, Björkholm och Osbeck (2004) menar att det inte 

finns någon officiell definition av begreppet teknik. De hänvisar till 

olika förslag från forskare, lärare och skribenter. Gemensamt för 

förslagen är att de beskriver teknik som verksamheter vilka inbegriper 

föremål som har ett speciellt syfte. Det är ett vitt begrepp som 

inkluderar det mesta i vår konstruerade värld.  Med detta som 
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bakgrund leds gruppsamtalen in på hur ungdomarna uppfattar 

teknik, såväl som skolämne och som företeelse i allmänhet.   

 

I en av grupperna nämns teknik som något som har med robotar att 

göra, elektronik, att hålla på med joystick och att det kan vara lite 

komplicerat. Eleverna har inte haft någon kommunikation med 

lärarna om teknik och utbildningar i teknik. Överhuvudtaget har de 

inte samtalat med lärarna om framtida gymnasieval. Erik hävdar att 

biologi är viktigare än teknik eftersom de har mer jobb inom biologin i 

skolan. Andelen lektionstimmar skulle på så sätt spegla vikten av 

ämnet. Erik säger att det nog beror på läraren att de har mer biologi. 

 

Jan: Det finns undersökningar där man har frågat elever om vilket ämne 
som man tycker är viktigast och de ämnen som man tycker är viktigast är 
de som man kallar för kärnämnen. Vet ni vilka de är? 

Unisont: Ja, matte, engelska och svenska.  

Jan: Dessa tycker alla är viktiga ämnen för där har man haft nationella 
prov genom alla år i skolan. Sedan kommer lite olika ämnen. Tycker ni att 
alla NO-ämnena lika viktiga?  Är teknik lika viktigt som fysik, kemi och 
biologi? Eller är det något av dessa ämnen som är viktigare än övriga? 

Erik: Nä, jag uppfattar det som om biologi är viktigare än teknik eftersom 
vi har mer jobb inom biologin känns det som.  

Jan: Vad beror det på tror du? Står det i kursplanen eller är det läraren 
som kanske kan biologi bättre, att läraren känner sig mer säker där?  

Erik: Det beror nog på lärare skulle jag tro. 

Jan: Det finns inget som säger att det skall var mer biologi än andra 
ämnen, men det beror nog på läraren och de mål som man skall uppnå.   

 

Vi samtalar också om hur man kan definiera teknik och Sebastian 

nämner att vanliga träpinnar kan vara teknik om man använder dem 

för att bygga modeller.  Jag ställer också frågan om det är teknik när 

man går en stylistutbildning. Hanna svarar då: ”Jo, det är det väl” och 

Emilia, som tänkt sig den utbildningen, inflikar ”ja, olika 

nageltekniker”.  

 

I en annan av grupperna, den med enbart pojkar, visar samtliga ett 

stort intresse för maskinteknik. De ägnar en stor del av sin fritid åt att 

konstruera och bygga om mopeder, motocrosscyklar, snöskotrar och 
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EPA-traktorer. De är således bekanta med maskintekniska metoder 

som ligger klart över teknikämnets innehåll i grundskolans kursplan. 

Vi för en diskussion om innehållet i kursplanen och de efterlyser mer 

teknik som de har direkt användning av i sitt fritidsintresse.  

 

Emil: ”Ja det var inte riktigt samma sak att sitta och löda som att vara 
hemma och svetsa, … men det tog ju KG (teknikläraren, min anm.) 
hänsyn till han visste att jag kunde lite mer” (skratt..)  

Jakob fyller på: ”Ja, man vill ju lära sig att svetsa och sånt här, men de… 
alla kan ju inte göra det, för vissa kanske inte klarar av det.”  

Emil: Nämen, de har inte den utrustning som skulle behövas.  

 

Erik tyckte att tekniken var roligare på lågstadiet och berättar bl.a. om 

när man fick bygga en bilmodell och sätta lysen på en robot. Jag 

uppfattar det som om de har en klar bild av vad teknik är för dem och 

att de också ser teknikintresset som vägvisare till framtida studier och 

jobb. I samtalet funderade jag ofta på hur den entusiasm som de 

beskrev över mekandet skulle kunna omsättas i skolmiljö. Den 

omedelbara belöningen för nyvunna kunskaper när motorerna gav 

högre effekt drev dem vidare mot ytterligare utmaningar. Därtill hade 

de själva skapat förutsättningar för inlärning.  

 

Teknikämnet tycks generellt ha problem med att förankra innehållet i 

elevernas vardag. Flickornas svar i enkäten om teknikämnet, 

markerar också att det är ett genusrelaterat problem.  Sebastian satt 

vid datorn en stor del av sin fritid men kopplar inte sitt teknikintresse 

till någon utbildning. 

 

Tendenser i samtalen, selektiv kodning 

 

Transkriptioner och analys av det första kategoriseringssteget ger 

några återkommande teman.  Vissa frågeställningar upprepas och 

vissa begrepp är mer frekventa än andra. Att hålla alla sinnen öppna 

och låta data styra processen har varit ledstjärnan i denna mer 

fokuserade kodning.  Kelle (2007) hänvisar till Glaser and Strauss 

klassiska GT-syn: ”Categories must not be forced on the data, they 
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should emerge in the ongoing process of data analysis” (Kelle, 2007, 

s.193). 

 

Att pojkar och flickor resonerar olika om sina framtida utbildningsval 

har bekräftats i samtalen. Underliggande motiv för besluten när det är 

dags att skicka in sin ansökan till gymnasiet har diskuterats. Frågan 

om betydelsen av att ha gymnasieskolan på orten har också vuxit 

fram. Därtill har jag som forskare, en vilja att veta mer om orsaker till 

att man väljer, eller snarare undviker, utbildningar med 

tekniskt/naturvetenskapligt innehåll. Utifrån detta har följande 

rubriker vuxit fram efter den selektiva kodningen:  

  

1. Konstruktioner av kön. Hur beror ungdomarnas resonemang 

kring framtida studieval av deras könsidentitet och hur är 

förväntningar på gymnasievalet könsberoende? 

 

2. Motiv till beslut. Vad är de personligt avgörande motiven för 

besluten som tas när man skall välja gymnasieprogram?  Till denna 

fråga kopplas specialintresse, hem, vänner och bekanta, samt 

autonoma beslut. 

 

3. Lokala kontexter. Hur beror gymnasievalet på de lokala 

kontexterna? I denna fråga inbegrips begrepp som 

gymnasieprogrammets tillgänglighet och hur den tilltänkta skolan 

svarar mot elevernas förväntningar.  

   

4. Samhällsinsatser för naturvetenskap och teknik. Har 

eleverna tagit del av de satsningar som har gjorts för att höja intresset 

för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar och hur har dessa 

mottagits i sådana fall? 

 

 

De valda rubrikerna grundar sig på de samtal som förts i grupperna, 

och i synnerhet, vilka avgörande detaljer och de beslutsresonemang 

som har varit mest frekventa. Varje avsnitt avslutas med en kort 

analys. 
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1. Konstruktioner av kön 

 

Det svenska ordet kön är i grunden ett substantiv (könsorgan). 

I andra språk kan man finna det som adjektiv, något som beskriver en 

relation, situation eller position. I engelskan finns det även som 

verbform i uttrycket ”doing gender” – att konstruera kön. Det som 

tillskrivs manligt eller kvinnligt är något som vi alltid bär med oss, 

vare sig vi vill eller inte (Elvin-Novak & Thomson, 2009). 

 

För att fortsätta på begreppets verbkaraktär kan man kortfattat säga 

att kön är någonting man gör. Elvin-Novak och Thomsson (2009) 

menar att kön konstrueras i alla relationer och möten med andra 

människor. Att konstruera kön beskriver hur vi, medvetet eller 

omedvetet, kategoriserar ställningstaganden och beslut utifrån 

begreppen manligt eller kvinnligt. Jag kommer i denna analys att lyfta 

exempel från gruppsamtalen där konstruktioner av kön har varit 

bidragande till resonemangen om framtida studievägar. 

 

”Flickor är bättre än pojkar i skolan”. Med den måttstock vi har i 

skolan så är det lätt att hävda korrektheten i påståendet. Flickornas 

betygsmedelvärde är högre än pojkarnas betygsmedelvärde.14 Detta är 

något som gäller genom hela skolgången (Björnsson, 2005). Likaså är 

det en större andel flickor än pojkar som har full behörighet till 

gymnasieskolan. Om det är ett mått på om pojkar generellt är mindre 

begåvade än flickor verkar föga troligt, men faktum kvarstår att 

pojkarnas betygsmässiga eftersläpning möjligen har stigmatiserat 

dem. Det skulle innebära att det kan förväntas att pojkar klarar sig 

sämre i skolan. I gruppsamtalen togs frågan upp om någon har 

upplevt att pojkarna medvetet skulle undvika att visa upp bra 

prestationer i skolan för att slippa bli stämplad som en ”pluggis”. Det 

var endast i gruppen med enbart flickor som man kände av 

beskrivningen att pojkarna generellt anpassade sig till en rådande 

subkultur där goda studieresultat kan betraktas som en belastning. 

Adana nämner att ”Det är inte coolt att jobba” och ”deras killkompis 

                                                

 
14 Statisk om grundskolebetyg finns tillgänglig på Skolverkets hemsida: siris.skolverket.se 
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kan typ förnedra dem”. Linn säger: ”Om jag skall vara ärlig tror jag att 

de flesta kan mer än vad de visar” och hänvisar till pojkarna i klassen. 

I de övriga grupperna sa man att de inte har upplevt något sådant.  

Att pojkar i allmänhet är slöare än flickor i skolan finns det flera i 

gruppsamtalen som håller med om. Hanna säger bl.a. ”Det är många 

som inte ens försöker…”. Även några av pojkarna håller till viss del 

med om att de inte prioriterar skolarbetet på samma sätt som 

flickorna. ”Vi killar har mycket sporter och sånt…”, säger exempelvis 

Sam. Erik håller med om att killar är slöare än tjejer. ”Vi ser inte lika 

allvarigt på det som tjejerna gör”, säger han. Lisa menar att flickorna 

är ambitiösare och Samuel ger ett exempel på hur det kan vara. ”Vi 

kanske inte pluggar och kanske får ett C på ett prov och man kanske 

hade fått ett B-A liksom om man hade pluggat riktigt. Tjejerna kanske 

lägger ner mer tid”. 

 

Varför redovisas dessa synpunkter under rubriken konstruktioner av 

kön? Eleverna formulerar förväntningar som utgår från deras 

biologiska kön. Sams uttalande om att killar inte har tid med 

skolarbetet för att de håller på med sportaktiviteter är inte 

anmärkningsvärt. Min uppfattning är att flickor förväntas prioritera 

skolarbetet före fritidsaktiviteterna. Att det finns förväntningar på hur 

man skall vara i skolan beroende på kön får representeras av Eriks 

syn på frågan: 

 

Då skulle jag nog säga att det är en annan syn på det också. Killar ska ju 
vara lite mer framåt, de ska ju vara lite mer, jag kan inte säga aggressiv, 
men de ska vara lite mer på, dom ska vara lite mer skrikiga medan tjejer 
dom ska alltid, liksom, då brukar de oftast vara tysta enligt, det är så vissa 
ser det. Så ofta blir det så att då kanske dom sitter där och konstaterar att 
vi beter oss konstigt medan vi bara försöker vara cool inför kompisar.    

 

Det finns således flera exempel där ungdomarna hävdar att pojkar 

förväntas vara mindre ambitiösa, inte prioritera skolarbetet lika 

mycket som flickorna samt att de är allmänt stökigare. Vi diskuterade 

inte hur man kan bryta ett sådant mönster, men medvetenheten om 

problemet finns.  
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Könsstereotypa val, flickor undviker teknik 

 

Ottemo (2008) diskuterar olika föreställningar som unga har om 

tekniska utbildningar. Bland annat nämns begrepp som identitets-

konstruktion och att ungdomars val av utbildning inte bara handlar 

om hur roligt det är och vilken lön det blir. Motivationen skall vara 

djupare än så och vi möter uppenbarligen ungdomarna med fel 

argument när vi överöser dem med glättiga reklamjinglar och 

broschyrer med leende ingenjörer. Sandell (2007) menar att 

ungdomarnas utbildningsval kan tyckas vara helt fria men att 

verkligheten är något annat: 

   

De utbildningsval unga gör kan betraktas som fria val utifrån personliga 
preferenser. Segregationsproblemet ligger i första hand inte på 
individnivå, utan på en samhällelig nivå, där strukturer gör att vi 
medvetet eller omedvetet begränsas i våra handlingsutrymmen. Detta 
uttrycks i kulturella praktiker som på olika sätt upprätthålls, men som 
också kan brytas. I de kulturella praktikerna positioneras och positionerar 
vi oss i samhället.  (Sandell, 2007, s. 22) 

 

Grundskolans undervisning i naturvetenskap och teknik har sina 

traditioner att ge förutsättningar för fortsatta studier i dessa ämnen. 

Konsekvensen av detta blir att dessa ämnen riktar sig till ett fåtal och 

man missar målet med att allmänbilda (Jidesjö, 2012). Jidesjö (2012) 

beskriver i sin avhandling hur elever i allmänhet är intresserade av 

teknik och naturvetenskap, men grundskolan har fel fokus på sin 

undervisning. Han ger exempel på hur populärvetenskapliga TV-

program lyckas fånga elevers intresse på ett sätt som skolan inte 

lyckas med.   

 

I den svenska gymnasieskolan finns 18 nationella program. I mer än 

hälften av dessa (10 st. läsåret 2013-2014) är könsfördelningen sådan 

att ettdera könet är representerat till 80 % eller mer av det totala 

antalet elever på programmet. 15 Tendensen visar heller inte på någon 

utjämning av könsfördelningen. I tabell 6 visas de fem mest 

                                                

 
15 Statistik från Skolverkets sida www.skolverket.siris.se 
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könssegregerade nationella gymnasieprogrammen under läsåret 

2013-2014. Elever från samtliga årskurser är medräknade. 

 

 

Tabell 6. De fem mest könssegregerade nationella gymnasieprogrammen läsåret                 

                2013-2014  

 

 

 

Program 

 

Andel flickor (%) 

 

 

Andel pojkar (%) 

 

VVS- och fastighets-

programmet 

 

El- och 

energiprogrammet 

 

Hantverksprogrammetet 

 

Byggprogrammet 

 

Industritekniska 

programmet 

 

  

 

              3 

 

 

  4 

 

93 

  

 8 

 

 

 11 

 

 

  

97 

 

 

96 

 

 7 

 

92 

 

  

89 

 

 

   

Källa: Skolverkets statistik, www.siris.skolverket.se 

 

 

Det bör påpekas att i den kommun där gruppsamtalen genomfördes 

är det en större andel av flickorna som har sökt tekniskt orienterade 

program jämfört med hur samtliga flickor i Sverige har sökt till dessa 

program. Det är ungefär dubbelt så hög andel, se diagram 1. Detta 

överraskade mig något och jag har sökt efter liknande trend i 

kommuner där större industriföretag har dominerat och varit 

delaktiga i utbildningsutbudet. Vad jag kan finna via Skolverkets 
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statistik så kan man se vissa tendenser att kommuner med friskolor 

som drivs av industriföretag har en högre andel flickor som söker till 

teknik- och industritekniska programmet, men ingen kommun i 

sådan hög grad som den undersökta. I gruppsamtalen framkommer 

med tydlighet att traditionellt könsstereotypa gymnasieval 

förekommer. Av sammanlagt 10 pojkar tänkte 5 söka industritekniska 

programmet och 2 byggprogrammet.  En av pojkarna nämnde 

samhällsvetenskapsprogrammet, en annan teknikprogrammet och en 

var osäker men han hade funderat på naturvetenskapsprogrammet. 

Av de 12 flickor som deltog skulle 2 söka industritekniska 

programmet, 3 hade för avsikt att söka naturvetenskapsprogrammet, 

2 sa att de skulle söka hotell- och turismprogrammet. Teknik-, 

estetiska, ekonomi-, samhällsvetenskaps- och hantverksprogrammet 

hade vardera en sökande av de flickor som deltog i gruppsamtalen.  

 

De flickor som hade bestämt sig för ett tekniskt inriktad 

gymnasieprogram var väl motiverade och deras val verkade grundligt 

genomtänkta. Hanna berättade hur hon hade blivit inspirerad av sin 

mamma och Linn av sin systers pojkvän. Mitra som drömde om att bli 

arkitekt hade inte någon förebild. Det var hennes stora intresse för att 

rita som var avgörande.  

 

I mitt tidigare arbete som gymnasielärare på bland annat 

teknikprogrammet var intrycket att de flickor som sökte sig dit var 

studiemotiverade och lyckades generellt bra i skolan. Sandell (2005) 

har intervjuat några studie- och yrkesvägledare där det bekräftas att 

flickor är mer osäkra än pojkar på om de skall klara matematiken på 

teknikprogrammet och därför tvekar att välja det. De som väl 

bestämmer sig har oftast goda förutsättningar att klara sig bra.    

 

Vi samtalar om motståndet att våga gå mot strömmen, att inte känna 

sig hindrad att välja ett gymnasieprogram som man kanske är 

intresserad av, men som inte svarar upp mot omgivningens 

förväntningar. Jag frågar om det är viktigt att det inte bara är killar 

eller bara tjejer i en klass. Att som tjej söka till byggprogrammet 

innebär att man får var beredd på att det inte är många tjejer i 

klassen. Kan det skrämma på något sätt?   
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Leonel sa att det krävs styrka hos en kille att söka till estetiska 

programmet, inriktning dans. Samuel uttalade sig om att en kille som 

valde stylistinriktning skulle bli kallad för bög. I samma 

samtalssekvens inflikar jag att man ju kan ha speciella intressen som 

inte passar in i mönstret, att man resonerar: ”Jag skulle vilja läsa det 

här programmet men det känns ju lite fel”. Sam menar att det kan nog 

stämma och Samuel hävdade ju att om en kille väljer teaterinriktning 

är det inget speciellt men om han väljer balettgymnasiet så sticker 

han ut lite extra 

 

Flickor som söker till program där man är i klar minoritet menar att 

de kan få uppmuntran och erkännande på ett sätt som inte pojkar får 

när de söker till program där flickor är numerärt dominerande. 

Nedan följer ett utdrag ur intervjun med gruppen som enbart bestod 

av flickor.  

 

Jan: Jag har en liten fundering till. Om man väljer något program där det 
är väldigt ojämn könsfördelning, exempelvis vissa teknikutbildningar, 
fordon och sånt. Tror ni då att det förväntas att man som tjej skall vara 
speciellt intresserad och klara det bättre än killarna? 

Adana: Näe, det är väl lite coolt.  

Judith: Alltså du hänger med killarna hela tiden, det är ganska nice.  

Linn: Jag tycker att det är mer respekt om du väljer en linje där det är mer 
killar eller en sport med fler killar det blir mer respekt om man kommer 
som tjej. 

Judith: Alltså måste det bli en massa bråk med tjejerna? 

Jan: Det är inte förväntningar att man skall klara sig bättre?  

Malin: Kanske på fordon, eller alltså då tänker man mer på att det är 
killar som är bättre än vad man är…  

Adana: Om det är en tjej som kommer så kanske man tror att hon är sådär 
jättebra.  

Jan: Så tror jag att det är, att tjejer som väljer inriktningar mot teknik 
eller killar som väljer vårdinriktningar är motiverade. Om man som kille 
väljer vissa estetinriktningar måste man vara motiverad för att man 
kanske förväntas välja något annat. Hur uppfattar ni det? 

Linn: Det blir ju liksom om man väljer en inriktning som är typ enbart för 
killar och man klarar sig lika bra som tjej då det skulle kännas mycket 
bättre. Det känns ju bra då jag klarar mig lika bra som de där, killarna. 
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Jag uppfattar att flickorna inte drar sig för att söka program där de är 

i minoritet på samma sätt som pojkarna gör. Flickorna i 

gruppsamtalen berättar att de snarare känner en uppmuntran från 

omgivningen att göra icketraditionella gymnasieval ur ett 

könsperspektiv. Återigen slår det mig att kommunen där samtalen 

genomförs har en lång industritradition och andelen flickor som söker 

till tekniskt orienterande program är förhållandevis högt. 

 

Trojer (2003) påpekar att de insatser som hittills har gjorts på 

genusområdet har varit med ambitionen att göra könsfördelningen 

jämnare på de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Hon 

påpekar dock att det inte är där de grundläggande problemen finns.   

Cathrine Egeland (2001) säger: ”… att tydliggörande och 

nedbrytningen av könsbarriärer inom Akademin inte nödvändigtvis 

uppnås med jämställdhet…” (Egeland, 2001, s.1). Fördomar byggs på 

okunskap och på områden med ojämn könsbalans skapas en 

grogrund för rykten om det underrepresenterade könets svagheter. 

Jag ser inte Egelands synpunkter som motsägelsefulla utan snarare 

som en bekräftelse på att en jämnare könsfördelning underlättar 

arbetet med att bryta könsbarriärerna. Sandra Harding (2003) skriver 

om kvinnor som har svårt att identifiera sig på områden där den 

manliga normen fortfarande råder. Teknikområdet är ett sådant. 

Frågan är om vi skall anpassa kvinnorna till den rådande manliga 

tekniken eller om tekniken skall anpassas till kvinnorna (Harding, 

2003). Problemet belyses med flera historiska exempel i antologin 

”Gender and technology” (Lerman, Oldenziel and Mohun, 2003).  

som delas upp i bl.a. kategorierna ”Gender constructs technology” och 

”Technology constructs gender”.  

 

I samtalsgruppen med enbart pojkar uppehöll vi oss mycket kring 

deras fritidsintressen. De berättade hur de byggde EPA-traktorer och 

trimmade mopeder. Samtliga i gruppen tänkte söka industritekniska 

programmet i första hand. På frågan om vad de trodde att flickorna 

skulle söka svarade de att flickorna ofta gjorde kompisval och att de 

sökte till program som i stor utsträckning var flickdominerade:  

 

Jan: Är det några tjejer i klassen som skall välja någon teknisk inriktning?  
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Albin: Jag vet inte, är det någon som har tagit? Jag tror inte det.  

Jakob: Näe, inte som jag vet.  

Albin: Inte i våran klass va?  

Jakob: Det vara några som tänkte det först och tänkte gå Ahlgren men de 
tyckte att det var för höga betyg att gå där. Det var två i vår klass, eller i 
min klass som ville gå där men de bytte till sam istället.   

Emil: Ja, det är väl många som går in på natur, från vår klass i alla fall.  

Jakob: Eller ekonomi också.  

Emil: Ja, ekonomi verkar vara många tjejer faktiskt.  

Jakob: Ja.  

Emil: Och sedan är det väl någon frisör.  

Erik: Och en stylist.  

Emil: Ja.    

Jan: Man söker lite traditionellt, sådant som är bundet till om man är kille 
eller tjej?   

Emil: Mmm, verkligen. 

 

Här bekräftas det som Sandell (2005) redovisade om flickors tvekan 

att söka till teknikprogram på grund av sviktande självförtroende. 

Jakob säger att flickorna tyckte att det var för höga betyg där, något 

som pojkarna inte har nämnt i sitt resonemang. Det råder olikheter 

om vad pojkgruppen tycker om flickornas funderingar i deras klass 

och vad flickgruppen själv anser om att välja teknikinriktade 

utbildningar. Det bör i detta sammanhang påpekas att det inte enbart 

är en könsskillnad utan man bör se ungdomarnas olikheter i en större 

kontext. Skolorna har olika geografiska och sociala förutsättningar. 

Vi fortsätter att samtala om vad som är viktigt när man väljer 

utbildning och vad som skiljer flickors resonemang från pojkarnas.  

 

Jan: Är det viktigt att ha en bra lön?  

Emil: Ja.  

Jakob: Ja, det driver också mycket.  

Erik: Jag tycker också, antingen tjänar du en jävla bra lön eller så har du 
riktigt kul där. Du, du gillar att göra något som du gillar helt enkelt.  
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Jan: Tror ni att tjejerna resonerar på samma sätt, att de också vill ha jobb 
som ger bra lön i första hand?   

Jakob: Ja vissa, men vissa går ju bara det de så här tycker om nu.  

Albin: Det är väl det kompisarna tar.  

Jakob: Ja och vissa går så här att hålla på med djur.  

Jan: Är det mer att de väljer efter kompisar?  

Jakob: Ja.  

Albin: Ja jag tror faktiskt det.  

Erik: Vissa tjejer, vissa tjejer tänker inte så långt fram. Det är inte, inte i 
alla fall här, här är det inte många som tänker gå någonting som är 
högskoleförberedande.  

Emil: Ja, men man märkte ju det när vi skulle söka. Det är ju många som 
har sökt på skolan då, man får låna en dator här via SYO. Då hade vi en 
sån här… anmälningslista. Ja, när man kollar på den här listan, då stod 
killarna så här en och en sedan stod tjejerna så här.. de kunde vara upp till 
tre som skulle gå in samtidigt och välja. Ja, självklart att de väljer efter 
varandra då, om alla är med samtidigt och väljer.  

Jakob: Ja, sedan är det många tjejer som är så här … blyga och inte tror 
att de kan skaffa nya vänner på gymnasiet och sånt så de vill gå med 
varandra.  

Albin: Exakt, de kanske känner sig mer trygga i allt.   

Erik: Osäkra.   

Albin: Ja.  

Erik: Det beror på att … beröm på lite nya…    

Albin: Ja exakt, de är trygga att ha flera vänner vid sin sida när de ska 
fortsätta.  

 

Samtalen i denna grupp skiljer sig åt från de övriga. Det kan finnas 

många förklaringar till det. Samtalsgruppen bestod av enbart pojkar 

och jargongen var ”grabbig”, vilket pojkarna förhöll sig till. Skolan 

ligger i en mindre ort utanför kommunens tätort vilket ger 

ungdomarna andra förutsättningar när det gäller exempelvis 

organiserade fritidssysselsättningar.   

 

Pojkarna tyckte att flickorna resonerar annorlunda. De berättade om 

hur flickorna gjorde sina val i grupp. Enligt pojkarna var flickorna 

osäkra, blyga och hade problem att skaffa nya vänner på gymnasiet. I 
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motsats till vad dessa pojkar tycker har vi gruppen med enbart flickor 

som har gjort självständiga val. Det är en sammansvetsad grupp där 

alla känner varandra väl och man kan med all rätt säga att de är goda 

kompisar med varandra. Av de sex flickorna är det två som tänker 

välja naturvetenskapsprogrammet. Malin som talar om programmets 

bredd, att alla dörrar hålls öppna för vidare studier och Adana som 

siktar på fortsatta studier inom vårdsektorn. De övriga söker till 

hotell- och turism-, ekonomi-, media- och industritekniska 

programmet. 

 

2. Motiv till beslut 

 

Övergången från grundskola till gymnasieskola innehåller ett av de 

mest avgörande beslut en svensk elev tar under sin levnadstid. Tiden 

på gymnasieskolan skall ge en grund för fortsatta studier och framtida 

sysselsättningar. Valet av gymnasieprogram är inget som sker 

slumpmässigt utan det är noga övervägt. Det är resultatet av ett antal 

avgörande faktorer som påverkar varandra. Attityder och beteenden 

hänger ihop och påverkar kontinuerligt varandra (Lindahl, 2003).  

 

I Skolverkets skrift ”Vad påverkar resultaten i skolan” (Skolverket, 

2009) finner man att uttryck som ”effektivitet”, ”flexibilitetet”, 

”konkurrens”, ”entreprenörskap” och ”den självstyrande individen” är 

något som dagens ungdomar är väl förtrogna med. Uttrycken 

beskriver vad som förväntas av dem i framtiden. Betydelsen av 

uppväxt, fritidsintressen, kön, etnicitet m.m. kan därför uppfattas 

som underordnade till de ovan nämnda uttrycken.   

 

Attityder och sålunda beteenden, är förändliga även om många 

skolungdomar bestämmer sig redan i de tidiga tonåren, eller ännu 

tidigare, för vilka yrken de skall satsa på och vilka gymnasieprogram 

som leder dem in på rätt väg (Lindahl, 2003). Ungdomarna låter inte 

andra människor påverka dem. Ett led i frigörelseprocessen från 

föräldrarna är att visa att man är på väg mot ett självständigt liv 

(Sandell, 2007). 
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I denna del har jag sökt efter delar i samtalen som kan förklara 

motiven till de beslut som föregår valet till gymnasieskolan. 

Observera att det förekommer motiv som är könsrelaterade och de tas 

i denna del enbart upp där de indirekt har påverkat eleven.  

 

Specialintressen 

 

Många vittnar om hur de har blivit uppmuntrade att följa sina 

intressen när de söker till gymnasieskolan. Gymnasieskolorna är 

heller inte sena att framhålla vikten av specialintresset i sin 

marknadsföring. Några exempel på texter från gymnasieskolors 

hemsidor med program som vänder mot ett specialintresse kan vara 

”Sportfiskegymnasiet är utbildningen för dig som har ett brinnande 

sportfiskeintresse” 16, ” På Motocrossgymnasiet får du möjlighet att 

göra en intensivsatsning på motocross samtidigt som du bedriver 

studier under fördelaktiga former”17 eller ” Tycker du att det skulle 

vara kul att jobba som hårstylist, makeupartist, nagelterapeut eller 

style advisor? Vill du dessutom gå en utbildning som utvecklar dig 

speciellt inom färg, form, stil och kreativitet? Då är det här rätt 

utbildning för dig”. 18 

 

I våra gruppsamtal har vi talat om intressanta skolämnen, vad de gör 

på fritiden och vilka specialintressen som förekommer. I denna 

redovisning belyser jag främst de specialintressen som nämns och ger 

reflektioner på om dessa har påverkat deras gymnasieval eller inte. 

 

Mitra har alltid gillat att rita. Hon drömmer om att bli arkitekt och 

tänker söka teknikprogrammet. Hennes specialintresse har definitivt 

påverkat gymnasievalet. Sam gillar att hålla på med datorer och har 

ambitionen att arbeta som programmerare eller liknande. Han är 

beredd att välja en skola med IT-inriktning och kan då tvingas söka 

till en friskola i en närliggande kommun, vilket han gärna gör. 

Sebastian, som tillhörde en annan samtalsgrupp, ägnar en stor del av 
                                                

 
16 Ett naturbruksprogram med inriktning sportfiske 
17 Ett motocrossgymnasium 
18 Friskola med stylistinriktning 
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sin fritid till att sitta vid datorn. Han har dock ingen fundering på att 

vidareutveckla datorintresset genom någon speciell inriktning på 

gymnasiet. Han nämner att samhällsprogrammet ligger bäst till. I en 

annan grupp talar vi om datorernas betydelse och att alla ungdomar 

idag använder smartphones. Det var heller ingen av dem som känner 

sig beredd att satsa på en yrkeskarriär med inriktning på att utveckla 

den teknik som de dagligen använder. 

 

Oskar kör motocross på fritiden. Han är medveten om att det finns ett 

idrottsgymnasium med motocrossinriktning, men han har inte haft 

någon ambition att söka dit. Det skulle innebära alltför stora 

omställningar att flytta till en ny stad och den tävlingsinriktade 

satsningen är inte så stor från Oskars sida. Däremot har 

motorintresset säkert bidragit till att det blev industritekniska 

programmet som förstahandsval.  

 

En som låter specialintresset styra gymnasievalet är Emilia. Hon har 

alltid varit intresserad av smink och nagelvård. Hon har sedan en tid 

varit övertygad om att hon vill arbeta med detta när hon är klar med 

skolan, även om det innebär att hon får söka en skola i en annan 

kommun.  

 

Jan: Om man väljer en inriktning som stylist då kanske man gör det av två 
skäl. Jag vet inte om jag har rätt. Det ena är att det här vill jag verkligen 
jobba med längre fram, jag tror att det här kommer att passa mig resten 
av livet eller så kanske man känner att det är mitt intresse just nu men jag 
får ändå med mig andra ämnen och senare kanske jag kanske kan välja 
något annat. Hur har du resonerat? 

Emilia: Jag tänker att jag skulle kunna fortsätta jobba med det när jag blir 
äldre, alltså hela livet ut. 

Jan: För många väljer ett gymnasieprogram som man är intresserad av 
för stunden, men det kanske är svårt att få jobb. Ta cirkusgymnasiet till 
exempel. Det kanske inte är så lätt att få jobb men man känner att det här 
skulle jag vilja göra nu efter nio år i skolan. Man får ju också 
grundläggande behörighet. 

Shanna: Det var så jag också tänkte. Jag tänkte gå ekonomi först, i fall jag 
tänkte på min framtid, jag måste ha en utbilning som gör att jag får ett 
jobb efter skolan men sedan tänkte jag att jag kan ju ta det senare på 
högskolan och så har jag basgrunden för det som är viktigt för min 
framtid och sen har jag grunden för det jag gillar.   



91 

 

 

 

Shanna är intresserad av resor och språk och tänker välja till hotell- 

och turismprogrammet. Till skillnad mot Emilia som vill att 

specialintresset skall ge henne en yrkeskarriär, ser Shanna sitt 

specialintresse som något som går att kombinera med en 

gymnasieutbildning och dessutom ger en grund för vidare 

högskolestudier. Hon är fast besluten att fortsätta studera efter 

gymnasiet. Att hotell- och turismprogrammet är en yrkesutbildning 

och inte ett studieförberedande program togs inte upp i samtalet. 

Intrycket från gruppsamtalen är att de flesta av ungdomarnas 

specialintressen inte direkt styrde gymnasievalet. Möjligheten att i 

framtiden kunna försörja sig på sitt specialintresse är inte realistiskt 

för de flesta. Ungdomarna väljer i allmänhet ett program som är 

bredare och ger fler möjligheter. Albin är intresserad av fiske. Det 

mesta av hans lediga tid utnyttjas till fiske. Det finns ett 

sportfiskegymnasium men Albin säger att ”jag vet inte om det är 

någon riktig utbildning”. Han söker till industritekniska programmet 

istället. Fisket får förbli ett fritidsintresse.  

 

Gruppdeltagarna i en annan grupp fick redogöra för sina 

fritidsintressen. Fritidsintresset gav ingen ledtråd om vilket program 

de söker till gymnasiet.  

 

Jan: Jag är intresserad av att veta vad ni har för fritidsintressen, vad ni 
gör när ni inte är i skolan? Skall du börja Malin. 

Malin: Innebandy, fotboll på sommaren. 

Adana: Spelar basket och är med mina vänner ganska mycket. Det är väl 
typ det. 

Maria: Jag jobbar ofta på min fritid jag spelade fotboll förut men nu 
jobbar jag mest.  

Jan: Vad jobbar du med?  

Maria: På en restaurang i Storköping. 

Jan: Det är inte många som får jobb. 

Maria: Nä jag vet det. Jag fick det efter vi hade praktik och nu har jag 
jobbat i flera månader. 

Judith: Jag dansar.  
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Linn: Jag går på kampsport, MMA och sedan håller på med musik. 

Elsa: Jag håller på med musik.  

Jan: Håller på, då spelar ni aktivt? 

Elsa: Jag spelar instrument och så sjunger jag.  

Jan: I något band?  

Elsa: Nej. 

 

Fritidsintressena betyder mycket och det är något som de inte vill 

försaka när de nu skall börja i nya skolor. Malin, som är intresserad av 

innebandy, talade senare om att hon vill söka till gymnasieskolan i 

kommunen som har idrottsinriktning med bl.a. innebandy som en av 

specialgrenarna. Den benämns NIU av henne i samtalet. 

 

Linn: Jag vill gå i Hemstad för jag vill hinna med att träna på kvällarna, så 
att jag kan hålla på med min fritidssport   

Judith: Same 

Linn: Om jag skulle pendla vet jag inte om jag skulle kunna hinna 
fortsätta att träna kampsport som jag gör nu, det vill jag 

Jan: Det är viktigt att du kan träna?  

Linn: Ja, jag tycker att det är jätteviktigt.  

Malin: Sen lika i Hemstad har de NIU i innebandy så det också en 
anledning att jag vill gå i Hemstad.  

 

Vi talar vidare om huruvida det är intresse eller föräldrapåverkan som 

avgör valet till gymnasiet. Malin som söker naturvetenskaps-

programmet säger på den frågan: ”Nä, mina föräldrar har sagt att jag 

ska välja det jag tycker är kul och vill för då går det bättre.”  

 

Att det är det egna intresse som styr valen har tidigare bekräftats i den 

enkät som föregick gruppsamtalen, men nu kan i och för sig enkäten 

inte ge ett entydigt svar på vilket intresse som avses. Intresset kan 

indirekt vara resultatet av en yttre påverkan. Nu väljer jag att lämna 

denna filosofiska diskussion tills vidare och konstaterar att det i 

grupperna finns en samstämmighet över att det är intresset som styr  

gymnasievalet i första hand. 
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Jan: Vad är det som har påverkat er till era val, är det kompisar, syskon 
eller föräldrar? 

Malin: Det är ens intressen.  

Judith: Och vad man vill bli senare och sådär.  

Elsa: Vad man tycker är kul och sådär.  

Linn: Jag har gått efter mina intressen. Vad jag tycker är kul och vad jag 
tror att jag kan klara av senare.  

 

Med några få undantag skiljer ungdomarna på fritidsintresse och 

skolval. Det finns fler saker att lägga i vågskålarna när beslutet om 

gymnasieval skall tas. Intressestyrda val betyder exempelvis inte att 

en fiskeintresserad elev väljer gymnasieprogram som ger fiskandet ett 

mervärde.  

 

Valet av framtida yrke sker utifrån om yrket är intressant, tryggt och 

har bra lön. I detta avseende är det ingen skillnad mellan könen 

(Sandell, 2005).   

 

Hemmet samt vänner och bekanta 

 

Vilket stöd och vilka råd får man från hemmet? Hur påverkas man av 

de övriga i familjen? Är ungdomarna överens med föräldrarna om 

gymnasievalet? 

 

I enkäten som delades ut våren 2013 var ett av påståendena ”Jag är 

helt överens med mina föräldrar om mitt val till gymnasieskolan”. 

Alternativen var ”Stämmer inte alls, ”stämmer ganska dåligt”, 

”stämmer till en viss del” och ”stämmer mycket väl”.  Av de 315 

ungdomar som svarade på enkäten har 68% kryssat i alternativet 

”stämmer mycket väl” och 24% kryssade i alternativet ”stämmer till 

viss del”. En annan fråga gällde vad som hade påverkat dem mest. Det 

klart främsta alternativet var då ”mitt eget intresse”. Påverkan från 

mamma, pappa och syskon fanns också med. De var ingen större 

skillnad i påverkan från mamman jämfört med påverkan från pappan 

förutom för flickor som sökte till tekniska utbildningar. Där var 
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pappans påverkan klart tydligare än mammans påverkan. Med 

resultaten från enkäten i åtanke fördes samtalen i grupperna. 

Föräldrarnas påverkan har varierat. I detta avsnitt redovisas några av 

samtalssekvenserna där hemmets och i synnerhet föräldrarnas 

påverkan lyfts fram. Leonel och Samuel sitter och pratar om framtida 

yrken. Leonel har ännu inte bestämt sig för vilket program till 

gymnasiet han skall söka.  

 

Samuel frågar: När ni snackar hemma då. Vad vill de då?   

Leonel: Polis.   

Samuel: Säger de att du ska bli polis? 

Leonel: Ja, men det har jag sagt nej till. 

Sam: Men det är ett fysiskt jobb. 

 

I denna grupp diskuterade vi mycket om vilken typ av arbete de ville 

ha senare i livet. Både Samuel och Leonel nämnde flera gånger att de 

ville ha ett fysiskt jobb, därav den frågande kommentaren från Sam. 

Samuel tänker söka till byggprogrammet. Han säger att de har någon 

inom släkten som är byggare och ”mamma gillar att man håller på 

fysiskt så hon tycker att det är bra”.  Vi fortsätter och jag frågar 

gruppen om bostadsområdet där man bor kan inverka på vilket 

gymnasieprogram man väljer. Det är ingen som har reflekterat över 

det. Det finns delar ur samtalen som visar att föräldrarna påverkar 

barnen utifrån sin sociala tillhörighet.   

 

Samuel: Jag tror att det finns lite snobblinjer liksom 

Jan: Som? 

Samuel: Några väljer typ ekonomi, eller vad det heter, när man går vidare. 

Sam och Lisa: Högskole… 

Samuel: Ja, högskoleförberedande för att deras föräldrar har någon sån 
här sorts jobb så vill de tjäna mycket pengar så vill de visa sig lika duktig 
och typ sådana där saker, det kan ju vara så liksom. 

Jan: Har det någon betydelse hur man lyckas i skolan i övrigt då? Det har 
ju gjorts undersökningar som visar att det är skillnader i betyg beroende 
på om man har föräldrar som engagerar sig. Om man har föräldrar som 
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har gått på högskola så kanske de lättare engagerar sig i barnens 
skolarbete. Får man den hjälp man behöver i skolan?  

Samuel: Man får den hjälp man behöver i skolan ju, om du har svårt med 
någonting är det bara att säga det. 

 

Samuels beskrivning känns igen från Palmes (2008) avhandling där 

han talar om social reproduktionsstrategi. Samuel uttrycker sig något 

annorlunda men medvetenheten om betydelsen av föräldrarnas 

utbildningsstatus är uppenbar.  I gruppen finns det några elever med 

migrationsbakgrund. Donia och Mitra är båda födda i asiatiska 

länder. De har pratat om sina drömyrken som arkitekt respektive 

tandläkare. Jag påpekar att de har höga ambitioner och att nå fram 

till dessa yrken kräver mycket jobb. Jag undrar då om de uppfattar 

det så att de får mer stöd från sina föräldrar för att lyckas i skolan 

jämfört det stöd deras kompisar i klassen får. Donia säger då: ”Alltså. 

Mina föräldrar kan inte allt för de har inte… min pappa har gått i 

skolan där vi bodde men min mamma gick inte. De kan inte så mycket 

men min bror, han pluggar till doktor så han hjälper mig”.  I en annan 

av grupperna säger Adana: ”Alltså jag är inte född här i Sverige, men 

alltså mina föräldrar vill ju att vi ska välja, så här, en bra linje. De vill 

ju att vi ska ha det bättre när vi blir äldre. De tycker att man ska ta 

något som man tycker är kul och någonting som man har bra 

användning för”. Hon har tänkt att söka naturvetenskapsprogrammet. 

Jag frågar om det är hennes eget val eller om det är något som hennes 

föräldrar har försökt att påverka henne till. 

 

Adana: Min mamma håller på att utbilda sig till undersköterska så hon 
skulle helst vilja att jag skulle gå någonting inom vård. Hon tycker att det 
himla bra, man kan tjäna pengar och hitta ett jobb och sånt där. Sen är 
min pappa läkare. Mina föräldrar jobbar inom vård. Sen så är det mina 
vänners syskon har gått natur och har berättat, visst det kan vara stressigt 
men det är ju värt det. Man får lära sig så himla mycket å sådär. Så jag 
tänkte, det kommer nog att passa mig.  

 

Vad beträffar påverkan så frågar jag om föräldrarna är helt med på 

deras val eller om de har haft någon invändning. I gruppen med bara 

flickor fanns det några som hade fört diskussioner om programvalet 

hemma. 
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Jan: Nu när ni väljer, är allas föräldrar helt med på det ni skall välja, eller 
är det någon som tycker att ni skall göra annorlunda? 

Teresia: Alltså jag ska söka en friskola då, mina föräldrar tyckte inte om 
det från början, Men nu när de har kollat och så, först tyckte de inte att 
jag skulle gå i en friskola  

Jan: Är det i Storköping det?  

Teresia: Ja. Först tycke de inte att jag skulle gå på en friskola.  

Judith: Vilken skola?  

Maria: Plusgymnasiet, men sen…  

Elsa: De är väl att man är rädd att de ska stängas ner för det kan ju hända 
ofta.  

Adana: Som John Bauer. Det var ju en privatskola där och de stängde ju 
ner den kanske för några år sedan sådär.  

Linn: Mina föräldrar sa men du ska gå efter det du tycker är roligt vi kan 
inte bestämma valet för dig så jag hade fritt vad jag fick välja liksom.  

Jan: Du som vill bli civilingenjör. Dina föräldrar, arbetar de med något 
sådant också?  

Linn: Mamma jobbar inom vården och pappa jobbar inom Ahlgrenska 
stiftelsen, men ingen ingenjör och så vidare. Mamma tycker det skulle 
vara jättekul om jag blev något inom vården men det är inget som hon 
pushar mig för. Hon säger att det finns en möjlighet bara. Jag får mitt 
eget val. Min syrra däremot, hon går ju på Ahlgrenska och då har jag fått 
höra mycket av henne och då har jag blivit mer intresserad än vad jag var 
förut av teknik och sånt.  

 

I de andra grupperna pratade man också om risken av att välja en 

friskola. Jakob ger följande exempel: ”Nä, alltså mamma och pappa 

dom ville att jag skulle välja Vissman som andrahandsval istället för 

Real, bara för att Real är en privatskola så ville dom att jag skulle gå 

på en kommunal för dom tyckte det var bättre”. Att man i övrigt är 

överens med föräldrarna om valet bekräftas av de andra grupperna. 

 

Jan: Har ni diskuterat med era föräldrar om era val, är de helt överens 
med er?  

Emilia: Alltså, vi har varit överens hela tiden.  

Jan: Har du några syskon som är äldre som har påverkat dig?    

Emilia: Nej, jag har bara yngre. 

Jan: Ni då killar?  
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Oskar: Nä, de har hållit helt med.  

Sebastian: Mmm. 

Erik: Ja… 

 

I gruppen med enbart pojkar var man mestadels överens med 

föräldrarna om valet. 

 

Jan: Era föräldrar, hur pass engagerade har de varit i snacket om 
gymnasieskolan?  

Albin: Näe, de har bara sagt att man ska ta det man känner för och det 
som känns bra.  

Jakob: Ja att man ska göra som man själv tycker och att ingen annan ska 
lägga sig i och bestämma.  

Albin: Typ, följ inte vad dina kompisar ska gå utan följ vad du vill liksom.  

Erik: Man får ju nya kompisar på gymnasiet.  

Albin: Ja, man får ju nya kompisar och lär ju känna nya människor.  

Jan: Och de är helt överens med er om hur ni har resonerat. Det är ingen 
av dem som tycker att ni skulle ha valt något annat?  

Alla: Näe…  

Emil: Näe, mina föräldrar var ganska sådär, de tyckte jag skulle gå 
Ahlgren, de sa de från första början.  

Erik: De tyckte mina också.  

Albin: Liksom när vi berättar om skolan, eller när jag berättar om skolan 
då tyckte de också att det lät bra, det verkar vara en bra skola.  

Jan: Hur viktiga är föräldrarna för att du skall lyckas bra i skolan?  

Jakob: Ja de är rätt viktig de måste ju ställa rätt krav på en och sånt  

Emil: Ja.  

Jakob: Och så är det bra om de kan hjälpa till med läxorna och sånt om 
man inte förstår själv.   

Jan: Kan de det då? Är man, har man tillräckligt med kunskaper för att 
kunna hjälpa till i alla ämnen?  

Emil: Näe.   

Jakob: Det är olika.  

Albin: Näe, det beror helt på vad det är för ämnen.  
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Jakob: Ja…  

Erik: Det brukar sluta med att man använder internet.  

Emil: Ja, för..   

Albin: Det är väl mer typ om vi har spanska glosor att de kanske förhör 
oss eller alltså någonting på det viset  

Jakob: Ja så kan det kanske vara  

Emil: Ja  

Albin: För att det funkar mycket bättre om vi säger att Emil och jag ska 
vara en dag här och så har vi prov dagen efter, ja men då kan vi lägga en 
timme och plugga ihop.  

Erik: Men jag tycker litegrann också att det beror helt enkelt på hur din 
situation är, utifall du har svårt att lära dig då kanske du behöver mer 
hjälp och då är det ju så att då måste du fråga. Utifall jag skulle fråga mina 
föräldrar om hjälp då skulle jag definitivt få det men jag har nog inte 
frågat mina föräldrar om hjälp på en läxa de senaste fyra åren med tanke 
på att jag inte har behövt deras hjälp, så det är helt enkelt, apropå 
situation, till exempel utifall om du har svårt då kanske du behöver 
någonting mer än dina föräldrar då kanske du behöver fråga lärare om 
ja…  

Albin: Lite enklare uppgifter.  

Erik: Ja eller läxhjälp.  

 

Föräldrar stöttar eleverna i valprocessen. Det är elevens intresse som 

styr gymnasievalet i första hand. De gånger som det har förekommit 

diskussioner är när några föräldrar har visat en viss skepsis mot 

friskolor i allmänhet. Det är inget som tydligt visar att eleverna har 

valt något program för att i första hand tillfredsställa omgivningens 

förväntningar. Detta kan i och för sig ifrågasättas då gymnasievalet 

färgas av att eleverna positionerar sig utifrån kön, klass och etnicitet 

(Sandell, 2005).  Den konsensus som tycks råda mellan föräldrar och 

ungdomar kring elevens skolval kan mycket väl grunda sig i den 

positionering, medvetet eller omedvetet, som man har gjort långt 

tidigare på grund av kön och samhällsskikt.   
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Autonoma beslut 

 

Är det viktiga beslutet att välja gymnasieprogram verkligen något 

man gör opåverkat och att det är något som man själv bestämmer 

över? Gör man kompisval? 

 

Albin berättar hur hans föräldrar uppmanade honom att välja 

självständigt och inte välja efter kompisarna. Erik menar att man får 

nya kompisar på den nya skolan. De berättar samtliga om hur 

intresset har navigerat dem fram i valprocessen. Linn vill bli ingenjör 

men hade tidigare planer på att bli läkare och Judith har valt 

mediaprogrammet eftersom programledarjobbet lockar. Jag frågar 

vad det är som gör mediaprogrammet så attraktivt. 

 

Jan: Media, vad är det som drar där?  

Judith: Alltså, vi har varit där och kollat där också. Men alltså det verka ju 
vara roligt. För jag tycker om att göra såna saker. 

Maria: Och prata.  

Judith: Och prata väldigt mycket men alltså de gör sådär roliga saker 
alltså som jag tycker om.  

Elsa: Och vad är det?  

Judith: Alltså det är med på nyheter och sådan saker (allmänt fniss) Men 
de har alltså det. 

 

I samtalet framkommer att flickorna hämtar inspiration från olika 

håll men det är omöjligt att säga att någon speciell person skulle vara 

mer viktig än någon annan när det gäller påverkan.  

Den grundskola som de nu går på har tre olika inriktningar och 

eleverna skall inför årskurs 7 välja vilken inriktning de vill gå. 

Klassindelningarna styrs av de inriktningar som eleverna har valt. Vi 

talade om detta och flickorna berättade hur det då var viktigare att få 

fortsätta gå med sina gamla klasskompisar än att välja efter sitt 

intresse. 

 

Maria: Vi kollade på varandras svar, vad ska du ta och så tog vi lika.  
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Elsa: Och nu skulle jag ha valt estet för det verkar vara mest roligt och 
sådär typ.  

Malin: Liksom det.  

Judith avbryter: Alltså de lurade oss. 

Jan. När ni valde till sjuan var det efter egna val eller var det efter 
kompisar? 

Elsa: Det var väl mest efter kompisar  

Malin: Jag tog efter eget.   

Linn: Jag tog inte efter kompisar tror jag.  

Judith: Ja, kompisar faktiskt.     

Maria: Eftersom jag inte kände nån i klassen typ, okej en tjej i klassen jag 
kände innan och resten kände jag inte.  

Judith: Vi alla har ju gått i samma klass sedan i fyran.  

Elsa: Nästan alla i våran gamla klass de valde nog science.  

Linn: Jag vill ju gå med alla er. 

Jan: Beror det på er gamla lärare eller var det någon som bestämde att nu 
kör vi det här? 

Linn: Alltså, jag vet inte.  

Maria: Vi kollade på varandras svar, vad ska du ta och så tog vi lika.  

Adana: Inte jag då. Jag tyckte SO var jättekul i sexan och då sa dom att 
SO:n här, alltså global skulle vara densamma så då gick jag dit med en 
kompis alltså vi valde det sen blev att det var nåt annat 

 

Ungdomarnas resonemang om att fatta egna beslut inför 

gymnasievalet ger stöd för att de har mognat och skaffat mer 

erfarenhet om skolarbete. Andra exempel på beslut som har tagits av 

eleverna utan yttre påverkan är Emilias och Lisas val. Emilia har valt 

att söka stylistinriktningen på hantverksprogrammet och Lisa siktar 

på att bli polis och väljer samhällsvetenskapsprogrammet. Studie- och 

yrkesvägledaren, som fortfarande benämns SYO av vissa elever, har 

på samtliga skolor varit noga med att inte påverka eleverna utan låta 

dem fatta egna beslut. 

  

Jan: Är det någonting som ni har blivit avrådda för, det här skall ni passa 
er för.  
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Maria: Alltså syven, får inte säga vad ni inte ska ta och vad ni borde ta  

Jan: Är det några kompisar som har sagt; passa dig för det här, det är 
jobbigt m.m.? 

Maria: Det är klart att man har fått höra det men.  

Malin. Det spelar inte sån stor roll det är ändå vad jag tycker.  

Judith: Man väljer vad man tycker, skiter i kompisarna och så.  

Linn: Men syon, vi hade ju enbart samtal med henne det man egentligen 
fick göra då var att skriva upp sina typ drömmål, vad man ville bli när 
man blir stor och så.  

Malin: Och vilka ämnen man gillar.  

 

Flickornas samtal vittnar om starkt självbestämmande och speglar 

inte alls den beskrivning pojkgruppen skildrade om flickorna i klassen 

som gjorde kompisval i hög utsträckning. 

 

Pojkgruppens konversation om studie- och yrkesvägledarens roll var 

på följande sätt:  

 

Jan: Syven, då. Hur stor inverkan har Syven på valet till gymnasiet?  

Albin: Jaså, hon har ju förklarat lite vad olika linjer och sånt innebär.  

Emil: Ja, hon är väl öppen till alla våra förslag till vad vi vill gå och säger 
”ja men, ja men vad kul” och sådär.  

Jakob: Hon..  

Emil: Hon säger inte ”Nä, gå inte det där...”   

Jakob: Nä, hon är en bra SYV.  

Erik: Hon ger oftast kommentar, en bra kommentar vad du kan tänka på 
då men det är inte riktigt liksom så att SYV kan direkt tänk…, göra, ja 
hjälpa dig med val. Det är ju du själv som måste gå någonting som du 
själv vill gå.  

Albin: Ja, men hon kan ändå så här berätta.  

Erik: Ja.    

Albin: Berätta mer liksom information om vad, vad den här linjen handlar 
om.  

Jakob: Mmm.  
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Erik: Men om du har bestämt dig för någoting tror jag inte direkt att du 
ändrar dig bara för att hon säger.  

Emil: Näe, hon brukar inte säga.  

Jan: Är det någon som har hört om någon lärare har sagt ”De här är ju du 
bra på, du skulle kanske satsa på det här” eller är det någon lärare som 
har pratat med er om gymnasieval?  

Albin: Ja alltså, det är ju mera att kanske vissa lärare har kommenterat 
”Ja, men den där linjen blir nog bra för dig, för du har lätt att prata för 
dig”  

Jakob: Ja, så är det och ingen som har sådär berätta exakt ”Jag tycker du 
ska gå där”  

Erik: Näe…  

Jakob: För att du är bra på det här.  

Erik: I sådana fall att de är positiva över vad du har valt.  

Albin: Men lite så var SYV att hon frågade liksom ja men ”vilka är dina 
starka ämnen” för att kunna liksom att om vi säger att jag har biologi och 
kemi som mina starka. Ja, men kan du tänka dig att gå något som liksom 
där du använder dem eller vill du göra något helt annat?  

 

Rådgivning och vägledning är studievägledarens uppgift och vad man 

kan förstå av deltagarna i gruppsamtalen har de inte påverkats men 

väl fått information om vad de olika programmen har för innehåll. 

Det är min uppfattning att ungdomarna agerar självständigt utan att 

låta sig påverkas allt för mycket av deras kamrater. Något som har 

gett dem inspiration är besöken på gymnasieskolorna, s.k. öppet hus. 

Att träffa elever som går på den tilltänkta gymnasieskolan är ett bra 

sätt att närma sig en ny gymnasieskola. Inverkan av reklamkampanjer 

m.m. diskuterades inte speciellt men det verkar inte vara något som 

har påverkat dem. Löften om bärbara datorer är också ett lockbete 

som inte längre har någon större inverkan.   

 

3. Lokala kontexter 

 

Att bestämma vilket gymnasieprogram man skall välja handlar inte 

bara om att se var intressekompassen pekar. Det är flera faktorer som 

ska beaktas. Vågar man välja en friskola? Måste man flytta till en ny 

stad med allt vad det innebär? Hur fungerar kommunikationerna?    
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Samtalen med skolungdomarna har ofta handlat om mer än bara 

programinnehållet. I detta avsnitt lyfts vissa aspekter som behandlar 

de lokala kontexterna i samtalen med ungdomarna. 

 

Skolmöjligheter och tillgänglighet 

 

Enkätresultaten visade entydigt att intresset är det allra viktigaste när 

man väljer till gymnasiet. Under denna process har det talats om 

fritidsintresse, intresse för teknik, intresse för skolan m.m. En entydig 

bild av begreppet intresse finns dock inte. Frågan tas upp i 

diskussionsavsnittet. I denna analys utgår jag från ett brett begrepp. 

Intressen kan vara såväl skolrelaterat som fritidsrelaterat. 

En mindre eller mellanstor kommun kan inte uppfylla alla önskemål 

vad beträffar programutbud. Det innebär att elever i vissa fall måste 

söka sig till andra orter. Är det värt att göra det och kan man på något 

sätt kompromissa med intresse och skolgång för att slippa lämna sin 

hemmiljö?  

 

Jan: Sam, vad har du tänkt välja? 

Sam: Jag ska gå IT. Jag ska försöka bli programmerare. Man tjänar rätt så 
bra och det är intressant och det behövs ju.  

Jan: IT… finns det i Hemstad? 

Sam: Nä det finns inte i Hemstad längre, det fanns, men jag kommer att 
få gå i Storköping... 

Jan: Vad tycker ni, är det viktigt att gymnasieskolan finns i Hemstad, eller 
är det mindre viktigt? 

(Här tänker Lisa säga något men Samuel kommer in) 

Samuel: Fördel om det ligger nära, slippa åka buss och hålla på så där. Jag 
hade inte klarat av att kliva upp på morgonen bara för att åka buss.  

Leonel: Det är inte så stort att åka tåg. 

Jan: IT i Storköping vilken skola?  

Sam: Vet inte riktigt, jag ska kolla igenom skolorna i Storköping och se 
vilka det finns IT på och så väljer jag det därifrån.  
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I en annan grupp framkommer det att ett av de viktigaste skälen till 

att inte flytta för skolbyte är att fritissysselsättningarna skall kunna 

fortsätta som tidigare. 

 

Jan: Är det viktigt att gymnasieskolan finns i Hemstad?  

Adana: Ja.     

Linn: Ganska för mig.      

Adana. Alltså inte så stor game, men det är liksom typ. Det beror på om 
man tycker om att pendla till skolan och sånt där. Liksom är man van att 
åka till Storköping säger vi. Då blir man ju van att gå i skola där också, ja 
du förstår.  

Maria: Om det finns här klart man går här.  

Judith: Om de har bra program här. Vissa är bra och vissa är dåliga.  

 

Linn har tidigare nämnt att hon ogärna går i en skola utanför 

hemkommunen för att hon då inte hinner träna kampsport på samma 

sätt som tidigare. Malin anger samma skäl, att hinna med träningen, 

för att inte söka en skola utanför kommunen. Att Ahlgrenska skolan 

är populär med sina längre skoldagar och därmed mindre krav på 

hemarbete är något som jag uppfattar som en fördel för de elever som 

utövar idrott och har andra fritidsaktiviteter. 

 

Att flytta hemifrån för att börja ett nytt gymnasieprogram behöver 

inte vara något som man ser fram mot med vånda. Det kan vara så att 

det finns en vilja att bryta upp med föräldrar och syskon, att man 

känner sig mogen att klara sig själv, ett led i frigörelseprocessen. I de 

samtal som har förts har ingen uttryckt att de tycker att en flytt av den 

anledningen skulle vara önskvärd. Åtminstone inte direkt efter 

grundskolan, men när gymnasiet är avklarat vill man vidga sina vyer. 

I gruppen med enbart pojkar från den mindre tätorten ser man ingen 

större framtid i sin uppväxtort.   

 

Jan: Erik, du som pratade om Luleå och KTH, det är inte så många i 15-
årsåldern som har siktet så högt, är det någon speciell som har inspirerat 
dig eller…?  

Erik: Näe, det är snarare diskussioner. Jag har ju diskuterat med min 
morbror som jobbar på fabriken, jag har diskuterat med min pappa, jag 
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har diskuterat med bror som också ska söka någonting liknande. Han har 
nyss gått ut Ahlgrenska och jag har ju kommit fram till att jag vill ju inte 
direkt stanna kvar här i länet.  

Jan: varför då?   

Erik: Jag vet inte, det känns lite bistert.  

Albin: Se något nytt.  

Erik: Ja… göra någonting intressant, kul.  

Albin: Utforska lite liksom. 

Erik: Ja.   

Jan: Är det någon som kan tänka sig att vara kvar i Stenfors, komma 
tillbaka…  

Jakob: Nä det tror jag inte, man vill ju komma så långt bort som möjligt 
men om man får stanna på bruket i Hemstad så är det ju ändå bra.  

Emil: Ja.  

Jan: Då bor man inte i Stenfors ändå?  

Jakob: Jag vill skaffa en lägenhet i Hemstad och bo själv så tidigt som 
möjligt.  

Albin: Eller Storköping.   

Jakob: Ja.  

Erik: Det är ju lite billigare att bo här i Stenfors i sådana fall då. Både 
lägenheter och hus kostar ju mindre här än vad de gör i Hemstad.  

Emil: Men då känner jag om inte jag får tag på en lägenhet i Hemstad till 
ett bra pris då kan jag lika gärna bo kvar hemma.  

Jakob: Ja, i alla fall till man har gått klart gymnasiet.  

Emil: Ja, för det känns onödigt att ta en lägenhet 3 kilometer från ens eget 
hus bara för att man ska få en egen lägenhet då kan man ju lika gärna bo 
hemma tycker jag.  

Jan: Bor ni i tätorten här allihopa?  

Emil: Nä jag bor på en bondgård jag, eller generationsboende, så det 
hänger väl med lite där att jag skruvar och svetsar och lite sånt där.  

 

Det kan tyckas självklart att visa hur alla har möjlighet att välja vilket 

program de vill. Kan det vara så att valfriheten inskränks beroende på 

sociala faktorer som till exempel var man bor och föräldrars 

utbildningsbakgrund? Det är ju mycket som talar för det. Se bl.a. 
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Gustafsson et al. (2009). Grupperna har fått frågan om 

bostadssituationen har inverkat på skolresultat och i förlängningen 

valet av gymnasieprogram. Det har påtalats att de som väljer 

”snobblinjer” är påverkade av uppväxtmiljön. I den talföra 

flickgruppen var man ense om att bostadsituationen inte hade någon 

betydelse för skolresultaten. 

 

Jan: Spelar det någon roll var man bor hur det senare kommer att gå på 
gymnasiet, om man bor i hyreshus eller om man bor i villaområde?   

Maria: Det har väl ingenting med det att göra.  

Elsa: Näe. 

Malin: Näe.  

Linn: Det har ingen betydelse alls.  

Jan: Man talar om bostadssegregation. Förr vad det så att skolan alltid var 
den som var den som låg närmast bostaden. I vissa städer med fler 
friskolor, som Storköping till exempel, kan det bli en uppdelning, 
segregering. Det är inget som ni känner här att det skulle vara en skillnad 
på elever som bor i ett område jämfört med andra? 

Judith: Näe.   

Linn: Näe om man ser Kopparberget och det här så är det kanske liten 
skillnad. Det är små skillnader men ingen jättestor mellan Centralskolan 
och Norra skolan 

Adana: Men alltså liksom, vad jag tänker i alla falla, dom i Kopparberget, 
det känns mer som de som sportar går mer på Kopparberget känns det i 
alla fall det är just i sportområdet och de har Kopparberget och Stålets 
arena, det går så här snabbt så är de där det är vad jag tror i alla fall.  

Elsa: Centralskolan går de som så som inte bryr sig, så känner jag i alla 
fall.  

Malin: Det känner jag också typ slappa och bryr sig inte om betyg.  

Adana: Röker och... kastar bort livet.  

Judith: Polisen är där varje vecka. 

Jan: Är det en viss rivalitet mellan skolorna. Är man stolt över den egna 
skolan? 

Malin: Så tycker inte jag.  

Maria: Jag tror inte att vi går runt och ”jag går på Norra skolan” och är 
proud.   

Linn: När det är små skillnader och Norra är inte en sån där…  
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Judith: Norra är typ en töntskola.  

Maria: Det är sådan skola som alla klagar, men ändå går man dit.  

Judith: Ja det är sant.  

Linn: Det är små skillnader men kanske inte så jättestora att där går de 
rika och inge sådana skillnader.  

Elsa: På Montessori där typ, där känns det som det går en massa blåsta 
människor.  

Adana: Montessori det är så här typ s.k. fina folket, men jag tycker inte 
det. Det är de som är ”borta” (alla fnissar och talar i mun på varandra)… 

Malin: Ingen vet vilka de är.   

Elsa: De är typ blåsta.  

Adana: Har kanske 2-300 elever men det är bara två där.  

Linn: Jag vet inte en enda.  

Maria: De är inte med i skolkatalogen, det är därför.  

Jan: Men, Montessori dit kommer man från hela kommunen?  

Unisont: Ja.  

Linn: Det kanske är en liten sån här kontrast…  

Jan: De som går på montessori har de gått där ända sedan åk 1? 

Maria: Alltså vi som går här vi går ju mest här för att vi gick på Granberg 
innan.  

Elsa: Eller Stenberga.  

Maria: Det är inte så att jag skulle välja Kopparberget istället.  För att det 
känns närmare.  

Adana: Det är ju så här att de som har gått på Granberg och Stenberga 
kommer automatiskt (och Årsviken inflikar Elsa) hit till Norra. 

 

Att valfriheten skulle göra skolbyten vanliga kan knappast bekräftas i 

denna kommun. I alla fall inte på grundskolan. Montessoriskolan har 

på grund av sin alternativa pedagogik ett upptagningsområde som 

inte är geografiskt avgränsat. För övriga grundskolor är det 

marginella förflyttningar som eleverna har gjort för att byta från den 

närmaste skolan.  

  

Vad beträffar gymnasievalet har kommunen en stor gymnasieskola 

och en friskola med industriteknisk inriktning. Som tidigare har 
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beskrivits har friskolan lockat till sig många elever. Den har ett gott 

rykte och den har en stark koppling till industrin på orten. Skolan 

diskuterades i flera av grupperna. 

 

Jan: Att du väljer just Ahlgrenska, vad beror det på?  

Linn: Ja, att jag väljer just Ahlgrenska det är för att jag tycker… jag gillar 
hur de planerar upp deras lektioner och hur de... för de kanske har fysik 
tre timmar och så vidare, de går lite längre. Jag tror att jag kommer att få 
mer utav de när de går lite längre lektioner än att man kanske har till 
exempel fysik i 40 minuter. Jag tror, jag vet att jag lär mig mycket mer när 
vi sitter längre och går igenom. Därför tyckte jag att Ahlgrenska var bra. 

Adana: Jag tycker själv inte att man borde se Ahlgrenska som en 
teknikskola för det är det inte det är mera teknik och industri. Så man ska 
egentligen tänka på Vissmans tekniklinje vilka som väljer dit för de som 
väljer till Ahlgrenska det blir mer just det lilla extra som man får det här 
att man får restaurangmat och får åka utomlands.  

Linn: Jag tror att Ahlgrens lockar mycket med utlandspraktiken, pengar i 
varje månad sommarjobb.  

Maria: Men alltså just Vissmans teknik är ju de som väljer just det linje 
och de som tycker om teknik och de som väljer Ahlgrenska de tycker 
säkert också om teknik men liksom alltså de måste ju veta att inte bara är 
teknik liksom: Vissa av de här eleverna kommer just dit bara för att man 
får det här lilla extra grejsemojsen men sen så får man ju gå i skolan 
längre och sådär.  

Malin: Det är färre lov också 

Jan: De flesta som går till Ahlgrenska har de som ambition att läsa på 
högskolan senare? 

Malin: Det tror jag inte alla har.  

Linn: Näe, inte alla.  

Malin: De kan jobba sedan också.   

Linn: I tvåan kan man ju välja om man vill läsa mer matte eller till 
exempel inte läsa mer matte och de.. Ahlgrenska kan man ju både och, 
och det är det som jag tycker är ganska skönt. Jag vet inte jag tycker 
Ahlgrenska känns som, jag vet inte, det är typ en trygghet att gå där... jag 
vet inte varför jag känner så men…  

Adana: Alltså själv skulle jag lätt ha valt Ahlgrenska för det verkar vara 
bra.  

Malin: Framför Vissman?   

Maria: Ja, framför Vissman då skulle man ju helst välja Ahlgrenska men 
då ska man ju välja det för att man tycker om det inte för att just man får 
extra för vissa elever ja, de verkar vara jättesmarta men liksom det är inte 
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för att de väljer just teknik de väljer en bra skola liksom det är bruket som 
ger dem pengar så att de kan åka bort. 

Jan: Skulle du vilja att NV-programmet hade samma upplägg som 
Ahlgrenska?  

Adana: Alltså om de hade sådär.  

Elsa: Alla skolor borde ha lika sådär.   

Adana: Alltså så får man allt det där extra då skulle jag lätt gå där om det 
var naturvetenskaplig men det är väl just att jag inte är intresserad av 
teknik där för vill jag inte gå där.  

 

Valfriheten ger möjligheter att välja andra aktörer än de kommunala 

gymnasieskolorna. I denna kommun är det friskolan med det 

industritekniska programmet som har lockat till sig flera ungdomar. 

Deras koncept med längre sammanhållna skoldagar och en stark 

koppling till det lokala näringslivet tycks vara attraktivt. Denna skola 

har heller inte påverkats av den orolighet som har spridit sig på grund 

av vissa friskolors dåliga ekonomi och konkurser.    

 

Vänner och bekanta 

 

Samtalet mellan flickorna om deras fritidsaktiviteter beskriver inte 

enbart vikten av att ha möjlighet att fortsätta med sin 

favoritsysselsättning utanför skoltiden. Det är i allra högsta grad 

behovet att ha tillgång till sitt kamratumgänge. Idrottsutövandet och 

musikintresset är något som har gett dem kamrater som det inte är så 

lätt att skiljas från. I samtalsgruppen från den mindre orten är det 

sociala nätverket inte organiserat i föreningar, men kompisarna är 

viktiga. Vi talade om mopeder. Dessa pojkar träffades för att meka 

med mopederna. De satt tillsammans och utnyttjade internet för att 

lära sig hur man gick tillväga bl.a. för att trimma mopeden. Som 

lärare i teknik kunde jag i samtalet betrakta en entusiasm som sällan 

syns i klassrummet. Det sociala umgänget är det primära, 

mekarkunskaperna är sekundära. Jag uppfattade dem som 

prestigelösa och alla var lika välkomna oavsett kunskapsnivå. 

  

Jakob: Jamen, det är väl många sådär som gillar att åka moped som inte 
kan sådär mycket att meka.  
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Albin: Ja det är väl dom som liksom tänker att, det är vad alla kompisar 
gör och vill vara en del av det liksom, kanske vill vara med och åka och 
snacka skit och greja.  

Erik: Det är exakt som datorer, många använder datorer men ingen vet 
riktigt hur den fungerar heller, hur man plockar isär eller sätter ihop den.  

Albin: Exakt, vi kanske sitter och spelar datorspel här jättemånga ihop 
även fast man inte har koll på hur just datorn fungerar.  

Emil: Nä men alltså, det som för mig lockar det är ju mest det här att 
snacka och umgås med folk.  

Albin: Ja.  

Emil: Det är inte, jag tycker inte det är så kul att sitta och åka själv hemma 
på gräsmattan.  

Jan: Mekar man ihop med kompisar också?  

Jakob: Ja ibland.  

Emil: Ja, det brukar oftast bli så.  

Jakob: Om det är någonting som går sönder eller nåt då brukar alla 
samlas och så.  

Albin: Hjälpas åt.  

Jakob: Och då kanske prata lite skit och sånt.  

Erik: Emil sa ju att han brukar få hjälpa sina kompisar med mopederna.  

 

I den lokala kontexten är behovet av vänner centralt. Man väljer inte 

samma gymnasieprogram som kompisarna beroende på att man har 

andra förutsättningar och mål med studierna. Däremot ger man inte 

upp det gamla kamratumgänget på fritiden bara för att man börjar 

gymnasiet och får nya klasskompisar. Ingen av ungdomarna i 

gruppsamtalen har antytt att de är beredda att ge upp sina 

fritidssysselsättningar när de börjar i gymnasiet.  

 

4. Samhällsinsatser för naturvetenskap och teknik 

 

Bristen på kompetent arbetskraft inom den tekniska och 

naturvetenskapliga sektorn är redan nu alarmerande och förväntas bli 

ännu värre. År 2030 kommer det att saknas 50 000 
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högskoleutbildade ingenjörer enligt en rapport från statistiska 

centralbyrån.19  I rapporten föreslår man också att ingenjörs-

programmen på gymnasiet bör återinföras. Att stillatigande sitta och 

se på när högskoleplatserna inom denna sektor står tomma är 

förödande. Det görs och har gjorts många insatser för att skapa 

intresse för naturvetenskap och teknik. Skolverket gör speciella 

insatser via resurscentra i matematik, naturvetenskap och teknik. 

Runtom i Sverige finns ett tjugotal science centers vars huvuduppgift 

är att skapa intresse för teknik och naturvetenskap hos framförallt 

unga. Teknikföretagen som är en intresseorganisation för 3700 

medlemsföretag, engagerar sig i skolan och påtalar ofta teknikämnets 

styvmoderliga behandling i skolan. Exempel på andra nationella 

insatser är kampanjer som Finnupp och Teknikåttan.20 De bygger på 

tävlingsmoment, ofta där hela klassen är engagerad. Regionala 

insatser görs också på området. Ljungbergsfonden satsar stora medel 

på skolprojekt i Bergslagsregionen.  

 

Projektet ”Tjejer i teknik”, som tidigare har presenterats, är ett 

projekt där några kommuner erbjuder sommarskola på frivillig basis 

under två veckor mellan åk 8 och 9. Ansökningssiffrorna till 

gymnasiet i den medverkande kommunen visar att en signifikant 

högre andel av de flickor som har deltagit i ”Tjejer i teknik”-projektet 

söker tekniskt orienterade program, se tabell 1. Friskolan med det 

industritekniska programmet medverkade i detta projekt och Hanna 

berättar: ”Jag ska försöka komma in på Ahlgrenska skolan, 

gymnasiet. För jag hade tänkt den utbildningen från början. Jag har 

hört talas jättebra saker om den. Jag var med på tjejsaken i somras, 

den här teknikkursen eller vad det var och då kände jag att det här var 

en bra skola. Så det är intressant.”  

 

Det kan finnas anledning att anta att projektet ”Tjejer i teknik” har 

påverkat deltagarna att välja teknikorienterade program på 

gymnasiet, eller åtminstone att de beaktar alternativet. I övrigt har 

det varit svårt att utläsa om någon av de deltagande ungdomarna i 

samtalsgrupperna har blivit påverkad av någon kampanj eller 
                                                

 
19 SCB rapport nr 2013:76 
20 www.finnupp.se samt www.teknikattan.se    
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samhällsinsats som har haft för avsikt att intressera dem för teknik 

och naturvetenskap. Frågan är om de redan låga ansökningssiffrorna 

skulle vara ännu lägre om inget gjordes. 

 

Problemet att locka ungdomar till utbildning i naturvetenskap och 

teknik är ingalunda ett nationellt problem för Sverige. I 

Storbritannien visar ett större longitudinellt forskningsprojekt 

benämnt Aspire att de elever som har deltagit i undersökningen 

(totalt 19 000 i åldern 10-14 år) anser att naturvetenskap är viktigt i 

skolan, att arbete med naturvetenskap är viktigt och det kan göra 

skillnad för mänskligheten.21 Trots detta är yrkena ingenjör och 

naturvetare bland de minst populära när ungdomarna får avgöra.  

 

Det kan vara också vara värt att nämna Ottemos (2008) 

sammanställning, där det framgår att glättiga reklamkampanjer inte 

ökar rekryteringen av kvinnliga studenter till ingenjörsprogrammen. 

Att framhålla att ingenjörsstuderande är lite speciella är heller inget 

framgångskoncept. Den nördkultur som frodas på många högskolor 

har en motbjudande effekt för flickor att söka dessa utbildningar 

(Ottemo, 2008). 

 

Många gånger är rekryteringsarbetet till teknisk utbildning frukten av 

industrins behov av kompetent arbetskraft och näringslivets 

representanter får sitt gehör när de lämnar önskemål om 

teknikutbildningens innehåll. Skall man locka mer ungdomar bör 

man ha en motsvarande relation till de unga och lyssna mer på dem 

(Jidesjö, 2012). 

 

 

  

                                                

 
21 Webbadress till King’s College och en presentation och sammanställning av projektet: 

http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/aspires/ASPIRES-final-report-

December-2013.pdf  Åtkomst 2015-11-22 
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Kapitel 5. Modell över en grundad teori  

 

Spåren leder mot en grundad teori 

 

Enkäten som delades ut till skolungdomar i slutet av åk 9 gav en 

första vägledning om vilka påverkansfaktorer som var viktiga när 

beslut skall fattas om framtida studievägar. I huvudundersökningen i 

form av fokusgruppintervjuer fortsatte empiriinsamlingen parallellt 

med analys och några kärnkategorier utkristalliserades. Glaser och 

Strauss (1967) talar om en ”main concern” vilket i denna 

undersökning skulle vara de frågor som är avgörande när 

ungdomarna skall fatta beslut om sin utbildning.   

 

I de noteringar som har gjorts i den selektiva kodningen har jag funnit 

att begreppen Intresse och attityd genomsyrar innehållet i dessa och 

kan anses som gemensamma nämnare. Glaser (1998) ger exempel på 

ett antal kodfamiljer som ger hjälp att bygga upp en teoretisk modell. 

Forslund Frykdahl och Thornberg (2009) kallar framtagandet av 

kodfamiljer för teoretisk kodning med syfte att stödja analysarbetet. 

Jag har valt att låta begreppen intresse och attityd vardera 

representera en s.k. kodfamilj. 

 

Det empiriska materialet mynnade efter den selektiva kodningen ut i 

rubrikerna: ”Konstruktioner av kön”, ”Motiv till beslut”, ”Lokala 

kontexter” samt ”Samhällsinsatser för naturvetenskap och teknik ”. 

Dessa rubriker har, enligt min uppfattning, alla ett ömsesidigt 

förhållande till kodfamiljerna ”intresse” och/eller ”attityd”. 

  

Nyfikenhet och intresse 

 

Ständigt återkommande i samtalen med skolungdomarna är vikten av 

det egna intresset. Det tycks vara konsensus kring att det är det egna 

intresset som skall avgöra ditt gymnasieval, ditt yrkesval och din 

framtid. Begreppet intresse är fundamentalt för de egna besluten och 

för dem som försöker påverka dig. Intresse är därmed ett 
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kärnbegrepp i denna undersökning. För att få en förståelse för ordets 

tolkning och innebörd kan man se att (Bergström, 2015) i 

Nationalencyklopedin väljer att beskriva intresse som en attityd att 

man önskar ta del av något (Bergström, 2015). Svenska akademins 

ordlista menar att när man är intresserad av något drivs man att rikta 

sin uppmärksamhet mot och sysselsätta sig med detta (Svenska 

akademins ordlista, 2006) 

 

Lindahl (2003) refererar till Krapp, Hidi och Renninger (1992) och 

menar att intressebegreppet kan tolkas på fler sätt beroende på hur 

det används, men att en gemensam nämnare är att fenomenet 

intresse skapas när individen samverkar med omgivningen. Krapp et 

al. (1992) har tolkat intresse i tre varianter. Det kan dels vara ett 

djupare personligt engagemang som är långvarigt, men även en 

egenskap att vara allmänt nyfiken hos personen. Det kan också vara 

något som skapas av yttre faktorer som exempelvis lärare, läromedel 

m.m.. Den tredje tolkningen är en interaktion mellan personens 

intresse och omgivningens intresse där personens begynnande 

intresse ges näring av omgivningens intresse.   

 

Anna-Maria Karlsson (2011) skriver om begreppen intresse och 

nyfikenhet i de naturvetenskapliga ämnena. Bland annat refererar 

hon till Lgr 11 där undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar 

såväl nyfikenhet som intresse för att undersöka omvärlden 

(Skolverket, 2011). Vid en genomgång av syftesbeskrivningarna till 

samtliga ämnens kursplaner i Lgr 11 finner man att uttrycket ”väcka 

eller stimulera intresse” förekommer i alla ämneskursplaner förutom 

de samhällsorienterade ämnena Geografi, Historia och 

Samhällskunskap. Med andra ord förväntas de flesta lärare göra vad 

de kan för att stimulera intresset för just deras ämne. Ett 

ämnesintresse som blir bestående och uppmuntrar till fördjupning.  

 

Begreppet teknikintresse har varit centralt i gruppsamtalen. Att finna 

orsaker till ungdomarnas val av teknikinriktade gymnasieprogram har 

haft speciellt fokus i undersökningen. Det finns anledning att anta att 

de som har valt teknikinriktade program har ett utvecklat 

teknikintresse. Vid en sökning på sökmotorn Google fick jag ca 

110000 sökträffar på ordet teknikintresse, många med helt olika 
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innebörd. Fysikintresse, kemiintresse respektive biologiintresse ger 

vid samma sökningar inte mer än några hundra sökträffar. Detta 

beskriver en del av teknikämnets problematik. Teknik är dels ett 

skolämne men också en företeelse med spridning över stora områden. 

Ungdomarna som har deltagit i undersökningen är ständigt beroende 

av fungerande teknik. Teknikintresse kan vara både intresse av och 

om teknik. Att vara intresserad av teknik är att lära sig praktiska och 

teoretiska kunskaper för att kunna förstå funktioner och utföra 

lösningar. Att var intresserad om teknik innebär att man ser tekniken 

ur ett bredare perspektiv, som exempelvis etiska- och 

miljökonsekvenser av ett teknikanvändande (Ahlbom, 2011). 

 

Vad beträffar begreppet nyfikenhet så beskriver det ett 

impulsberoende som gör att vi riktar vår uppmärksamhet mot det 

okända. För att skapa ett intresse krävs en impulskontroll vilket 

medför en aktiv investering medan nyfikenheten är något man inte 

alltid kan råda över. Nyfikenhet kan på detta sätt vara fröet till ett 

intresse (Karlsson, 2015). En reflektion i detta sammanhang är att det 

i Lgr 11:s ämneskursplaner i mycket högre grad nämns att syftet med 

undervisningen är att skapa intresse, snarare än att väcka nyfikenhet 

för ämnet. Min tolkning av detta resonemang är att nyfikenhet 

generar en viss motivation att skapa ett intresse. När man väl har 

blivit intresserad har man bestämt vart man vill rikta sin 

uppmärksamhet.  Att det egna intresset nämns frekvent som det 

främsta skälet att välja en speciell utbildningsväg ter sig naturligt.  

 

I den selektiva kodningen har en kategori benämnts ”Motiv till 

beslut”. Där lyfts samtalen om specialintressen och påverkan fram. 

Trots vikten av intresse för studievalet är det en skillnad mellan 

fritidsintresse och skolval. I undersökningen har det upprepade 

gånger bekräftats att det egna intresset styr skolvalet i väldigt hög 

grad. Det kan dels vara ett direkt intresse för de i 

gymnasieprogrammet ingående ämnena och dels de möjligheter som 

programmet ger att utöva sina fritidsintressen.  

 

Analysen visar att kategorin ”Samhällsinsatser för naturvetenskap och 

teknik” representerar vikten av intresset för utbildningsval. Ett flertal 

insatser görs för att råda bot på den brist på yrkesmänniskor med 
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teknisk och naturvetenskaplig kompetens som vi har i dag och i ännu 

högre utsträckning kommer att få i framtiden. Gemensamt för dessa 

insatser är att väcka nyfikenhet och skapa intresse för teknik och 

naturvetenskap. Det nämnda ”tjejer i teknik”-projektet är ett exempel 

på en insats som, enligt min tolkning av samtalen, har gett önskat 

resultat. Ahlgrenska gymnasiets närvaro i kommunen kan också ses 

som en samhällsinsats. Företaget som driver skolan har naturligtvis 

som mål att skapa intresse för teknik, för att man senare ska kunna 

skörda frukten av detta.  

 

Attityd och beteende 

 

Ordet attityd har sina rötter i franska attitude (hållning) och beskriver 

inte bara förhållningssättet utan också miner och kroppshållning 

(Rosén, 2015). Lindahl (2003) säger att de flesta psykologer anser att 

en attityd består av kognitiva, affektiva och intentionella 

komponenter. Den kognitiva delen är inte alltid något man vet, det 

kan även vara något man tror. ”Man formar ofta sina uppfattningar på 

ganska vaga grunder och utvecklar sedan sina värderingar utifrån 

dessa för att rättfärdiga sina känslor” (Lindahl, 2003, s.52). Hon 

skriver vidare att attityd och intresse överlappar varandra. De handlar 

båda om känslor och värderingar när individer samspelar med 

varandra.   

 

Fördomar är en negativ form av attityd. Attityd är ofta resultatet av 

påverkan från omgivningen och att visa en speciell attityd kan vara ett 

försök att tillfredsställa omgivningens förväntningar. I den 

föreliggande undersökningen påtalas betydelsen av 

påverkansfaktorer. Ungdomar som söker efter en yrkesidentitet blir 

utsatta för såväl direkt som indirekt påverkan när de skall välja 

utbildningsvägar. Exempel på detta i gruppsamtalen är 

föräldrapåverkan och påverkan från kamrater. Att välja 

könsstereotypt kan också ses som en attitydreaktion där man 

förväntas följa den rådande normen. Hårdraget är alla val vi gör 

resultat av attitydpåverkan. Textformuleringar, gestaltningar m.m. är 

tolkningar av någon som, avsiktligt eller oavsiktligt, påverkar vår 

attityd.  
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Kopplingen mellan attityd och beteende kan sägas beskriva orsak och 

verkan. Det kan vara att vi intar en attityd som identifierar oss med en 

viss grupp, vilket kräver ett förväntat beteende. Begreppet beteende är 

ömsesidigt beroende av attityd. Det handlar om hur människor 

interagerar. Att ändra ett beteende kräver att vi ändrar attityd.  

Attityd är, såväl som intresse, en hörnpelare och därmed en kodfamilj 

i undersökningens teoretiska kodning.     

 

När ungdomar i grundskolan skall redogöra för de motiv som finns 

för deras beslut om framtida studieval grundar de sig i intresse, 

attityd och beteende. Relationen mellan dessa åskådliggörs i figur 3.   

  

Modellen illustreras 

 

Jag har valt att visa hur den första kategoriseringen, framtagandet av 

öppna koder, leder vidare mot den selektiva kodningen som bygger 

upp den teoretiska modellen. 

 

 

Öppen kodning, första kategorisering 

 

Efter de första intervjuanalyserna utkristalliserades några spår som 

förde samtalen framåt. Dessa bärande och frekventa spår var: 

 Ungdomars tentativa yrkesidentitet 

 Påverkan från föräldrar, kamrater och syskon 

 Genusrelaterade förväntningar 

 Teknik, uppfattningar och företeelsen respektive skolämnet 

teknik 
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Selektiv kodning, kärnkategorier 

 

Den fortsatta analysen av det transkriberade materialet visade att 

vissa teman upprepades och några kärnkategorier kunde utmejslas. 

Dessa kärnkategorier som ”kondenserades” fram ur materialet var: 

 Konstruktioner av kön 

 Motiv till beslut 

 Lokala kontexter 

 Samhällsinsatser för naturvetenskap och teknik 

 

Dessa kärnkategorier bildar byggstenar för kodfamiljerna nyfikenhet, 

intresse, attityd och beteende som visas i den teoretiska modellen 

enligt figur 3. 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 3: Sammanfattande modell över beslutsgången och den grundade teorin 

 

 

I undersökningen har data innehållande påverkansfaktorer av skilda 

slag bearbetats. Gemensamt för dessa faktorer är att de på något sätt 

påverkar elevens intresse och/eller attityd.  Grunden för beslut beror 

av intresse och attityd. Att ändra beslutsgången kräver att man kan 

åstadkomma attitydförändringar och skapa nya intressen, en 

utmaning om man vill ha en ändring till stånd.  
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Från den selektiva kodningen fick vi fram kärnkategorierna 

”Konstruktioner av kön”, ”Motiv till beslut”, ”Lokala kontexter” samt 

”Samhällsinsatser för naturvetenskap och teknik”. Dessa spänner över 

hela modellen med starkare och mer ömsesidiga kopplingar till vissa 

teoretiska kodfamiljer. Exempel på detta är ”konstruktioner av kön” 

till attityd, ”lokala kontexter” och ”samhällsinsatser för 

naturvetenskap och teknik” till intresse samt ”Motiv till beslut” till 

attityd och intresse.  

 

För att tydliggöra hämtar jag några exempel från gruppintervjuerna. I 

fokusgrupp 4 med enbart pojkar från Stenfors var den lokala 

kontexten betydelsefull i flera avseenden. Ett av elevernas stora 

intressen var mopeder. Orten Stenfors är liten och kollektivtrafiken är 

begränsad. Förutom cykeln är mopeden och EPA-traktorn självklara 

kommunikationsmedel. Dessa vrider intressekompassen i en speciell 

riktning. Ungdomarna i denna fokusgrupp visade också på 

könsstereotypa gymnasieval och deras attityder är beroende av såväl 

den lokala kontexten som kategorin ”konstruktioner av kön”.   

 

Samhällsinsatser för naturvetenskap och teknik exemplifieras av 

besöken på Ahlgrenska gymnasiet och även deltagandet i 

sommarskolan ”Tjejer i teknik”. Dessa väckte nyfikenhet och intresse 

för tekniska utbildningsvägar. ”Motiv till beslut” är exempelvis Malins 

önskan att vara på hemmaorten p.g.a. den idrottsinriktning som 

erbjuds där. I hennes fall är det fritidsintresset snarare än 

skolintresset som är motivet. ”Motiv till beslut” är en kategori som till 

stor del skapar den teoretiska koden ”intresse”.   

 

I figur 4 åskådliggörs hur de teoretiska koderna påverkas och stöttas 

av de ingående kärnkategorier som den selektiva kodningen 

genererade. Storleken på den inritade ”kategoricirkeln” avspeglas, 

enligt min uppfattning, dess påverkan på den teoretiska koden.  Med 

denna modell förstås lättare hur bakomliggande faktorer ger underlag 

för beslut när ungdomar samtalar om sina framtida studieval.   
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Figur 4: Modell över beslutsgången och hur den grundade teorin byggs upp av 

kärnkategorier. Texten i cirklarna har, av utrymmesskäl, förkortats 

enligt: LK-Lokala kontexter, MTB- Motiv till beslut, Insatser för NT-

Samhällsinsatser för naturvetenskap och teknik, Konstr. av kön-

Konstruktion av kön. 
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Kapitel 6. Diskussion  

Metod 

Att använda GT som metod under projektets gång har gett mig 

möjligheten att arbeta mer förutsättningslöst än om jag hade valt en 

annan metod och teoretiskt ramverk. Det är dock inte oproblematiskt 

att tillämpa GT. Lindqvist (2002) nämner att trovärdigheten kommer 

retroaktivt då den konfronteras med empiri från undersökningen. Att 

arbeta med GT kan liknas med att lyfta med ett flygplan samtidigt 

som det skall byggas om. Vissa kompromisser får göras och 

arbetsgången tvingas vara flexibel. Exempelvis hade jag från början 

förväntningar och en vilja att på ett bättre sätt komma åt 

problematiken kring ungdomarnas undvikande av tekniska 

utbildningsvägar, men gruppsamtalen har inte alltid följt den 

förväntade riktningen.  

 

Glaser och Strauss (1967) ger tidigt uttryck för hur GT skall kunna 

tillämpas praktiskt, att modellen ger hjälp att förstå. Det är viktigt att 

teorin genereras. De kritiserar forskningsexempel där empirin 

verifierar tidigare samband snarare än att generera ny teori. Mitt eget 

förhållningssätt till detta är något kluvet då jag ser resultatet i 

undersökningen som ett exempel på hur det kan te sig snarare än en 

generaliserbar teori. Thornberg (2012) utvecklade det som han 

nämner som informed GT. I det synsättet finner jag styrkan att nyttja 

den flexibilitet som Glasers GT-tolkning ger samtidigt som jag får stöd 

av exempelvis Hirdmans (2003) genuskontrakt när jag tolkar 

samtalen som präglas av yrkesinriktningar med givna könsetiketter. 

Jag har under gruppintervjuerna ansträngt mig att inta en neutral 

position, fri från förväntningar, samtidigt som jag har haft ambitionen 

att få svar på specifika frågor. Ett ambivalent förhållningssätt kan 

tyckas, men GT har, enligt mig, varit rätt verktyg för att göra det 

möjligt. 

 

 

 

 



122 

 

 

Attitydförändringar 

 

Hur djupt rotade är ungdomarnas åsikter och vad krävs det för att 

åstadkomma attitydförändringar? När, var och hur är möjligheten till 

påverkan som störst? 

 

Lindahl (2003) nämner att ungdomar redan i årskurs 5 har klara 

idéer om vilka yrken de kan tänka sig i framtiden. De ungdomar (15-

åringar) som jag talade med hade ofta klara yrkesambitioner. 

Däremot tyckte jag mig se att de i flera fall hade en vag bild av vad det 

innebar att ha ett visst yrke. Vem levererar bilden av yrkesinnehållet? 

En flicka nämnde att hennes mamma var ingenjör, vilket hade 

inspirerat henne. Två elever hade polisyrket som tänkbara alternativ. 

De hade bland annat sett på polisfilmer och det var ”coolt” och 

spännande enlig dem. En flicka var fast besluten att bli 

programledare, inspirerad av TV. De flesta av ungdomarna var på det 

klara med vilka gymnasieprogram de skulle söka. Det som har väglett 

dem har ofta varit syskon, kamrater och besök på gymnasieskolorna. 

Lärare och studie- och yrkesvägledare har däremot sällan varit 

avgörande för deras val till gymnasiet.  

 

I det allt snabbare digitala informationssamhället ges ungdomar 

alternativ till förvärvsmetoder som inte tidigare fanns. Att välja 

utbildning och yrkesbana idag är inte som det var för bara ett 

decennium sedan. Kan det vara så att Lindahls (2003) avhandling, 

som nu är drygt tolv år gammal, inte ger en rättvis bild av hur 

ungdomar idag förhåller sig till sina utbildningsval? Anna Sandell 

(2007) menar att ungdomarnas studieval knappast är autonoma utan 

samhällstrukturen med olika former av segregation leder dem, 

medvetet eller omedvetet, in på olika spår i deras sökande efter 

utbildningsvägar.  Det är värt att påpeka att jag uppfattar det heller 

inte som att ungdomarna har någon brådska att fatta några definitiva 

beslut gällande sina kommande studier och yrken. Sjöberg (2010) 

påpekar att ungdomar söker utbildningar som ger arbeten med hög 

frihetsgrad och bra status. Vi måste respektera ungdomarna för dem 

de är och inte vad vi tycker att de borde vara. Att skillnaden mellan 

det som formellt betraktas som viktigt i utbildning och arbetsliv och 

det ungdomarna själva tycker är viktigt kan vara stor (Ahlgren, 1999).  
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Detta skall ställas i relation till samhällets krav på att vi snabbare bör 

komma igång med förvärvsarbete efter avslutad skolgång och att vi 

bör tillgodose behovet av arbetskraft inom sektorer där stor brist är 

att förvänta. Tekniska utbildningsvägar har haft svårt att locka 

ungdomar och i synnerhet flickor har undvikit dem. I de samtal som 

har förts hittar jag inget som tyder på vare sig rädsla för, eller 

könsstereotypa fördomar om, tekniska utbildningar. Ottemo (2008) 

nämner att glättiga reklamkampanjer inte är någon metod för att få 

fler flickor att söka teknikutbildningar och jag tror också att 

ungdomarna är klokare än så. 

 

Ahlgrenska gymnasiet nämndes flera gånger i samtalen och 

utbildningen där uppfattades av samtliga som påkostad och attraktiv. 

Flera elever tyckte att konceptet som skolan följde med bl.a. samlad 

skoldag och integrerad praktik skulle användas även i den 

kommunala gymnasieskolan. Min reflektion är att en skola som 

tydligt visar att eleverna är viktiga också blir attraktiv. Jag stärks i 

min övertygelse att satsa på utbildning är klokt.  

 

I den föregående enkäten är det speciellt ett av svaren som manar till 

eftertanke. Pojkarna uppfattar teknik som mindre svårt och mindre 

tråkigt än andra skolämnen. Flickornas svar visar att teknik inte 

skulle vara vare sig roligare eller lättare än andra skolämnen. Det kan 

finnas anledning att misstänka att undervisningen i teknik av någon 

anledning inte tilltalar flickorna i samma utsträckning som den 

tilltalar pojkarna. Chatoney et al. (2009) noterade att flickor är mer 

känsliga för om metoder och material inte är neutrala ur ett 

genusperspektiv. Möjligen kan det vara en av orsakerna till de 

divergerande svaren.   

 

Projektets betydelse för forskningsområdet 

 

Att hitta orsaker till elevers val, eller snarare bortval, av utbildningar 

inom teknik och naturvetenskap är en fråga som är viktig för såväl 

individen som samhället i stort. Samhället ser en stor framtida brist 

på kompetent personal inom teknikområdet. Enligt SCB:s 

beräkningar kommer det 2030 att vara en brist på 50000 ingenjörer i 
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Sverige.22 Det är min förhoppning att projektet har besvarat några av 

de frågor som styr elevernas studieval. Fortfarande gör elever 

könsstereotypa utbildningsval. Cooper (2003) hävdar att utbildningar 

och yrken ofta har könsmarkerade etiketter som bygger på generella 

kunskapsbrister, fördomar samt rädsla för det okända. Ett av 

projektets huvudmål har varit att se om/hur dessa könsmarkeringar 

påverkar ungdomarnas val till högre utbildning. I detta sammanhang 

är det också viktigt att komma ihåg att genusfrågor inte kan ses 

isolerade. De är kopplade till såväl klassfrågor som etnicitet (Harding, 

1998). Att se samband och finna orsaker till vad som påverkar 

ungdomarna är önskvärt för att på sikt kunna åstadkomma 

förändringar.   

 

Som tidigare har nämnts har ett flertal undersökningar gjorts med 

avseende på attityder gentemot naturvetenskap. ROSE-

undersökningen (Sjöberg, 2010) visar att ungdomars bristande 

intresse för naturvetenskap är ett världsomfattande problem. Studien 

från Elstad och Turmo (2010) tar upp interaktionen mellan etnicitet 

och kön speciellt för de naturvetenskapliga ämnena. Man kan utgå 

ifrån att några av resultaten är tillämpbara även för skolämnet teknik.  

Projektet har haft som delmål att belysa elevers attityd gentemot 

teknik ur ett genusperspektiv. Detta kommer att komplettera 

studierna gjorda på det naturvetenskapliga fältet och kommer att 

stärka kunskapsområdet.  

 

Forskningsresultatet har relevans inte bara för skolor i regionen utan 

för hela nationen. Högskolan i Gävle har startat en 

forskningsplattform i teknikdidaktik och detta projekt blir ett bidrag 

till arbetet i den gruppen. Det kan också generera framtida 

forskningsprojekt i kunskapsfältet. Lärarutbildningen kommer att dra 

fördelar av projektet. Exempelvis kan studenters examensarbeten 

knytas an till undersökningen. Forskningen kommer ur ett längre 

perspektiv ha effekt på ingenjörsprogrammen. Vi samarbetar med 

ingenjörsutbildningen och detta projekt kommer att hjälpa oss att 

identifiera de bakomliggande orsakerna till att elever väljer bort 
                                                

 
22 Uppgifter hämtade från internet, åtkomst 2014-02-15: 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0521_2013A01_BR_A40BR1301.pdf     
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utbildningsvägar i teknik. I ett större perspektiv är projektet 

värdefullt för landets efterfrågan på kvalificerad arbetskraft i teknik.   
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Samtyckesblankett för deltagande elev i en studie om 

grundskoleelevers intresse för teknisk utbildning. 

 

 
Jag ger härmed mitt samtycke till att delta som forskningsperson i Jan Grenholms 

studie om grundskoleelevers intresse för teknisk utbildning. 

 

Mitt bidrag till studien är att delta i en fokusgruppintervju. En ljudinspelning 

kommer att vara på under hela intervjun. 

 

Jag är införstådd med att deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst under 

studiens gång kan avbryta mitt deltagande. Om jag väljer att avbryta mitt 

deltagande kommer också det material som jag har bidragit med att tas bort som 

underlag förs studien. 

 

 

 

 

 

Datum:____________________________________________ 

 

Namn:_________ ____________________________________________________ 

 



Teknik eller inte?
Attityder och intressen bakom grundskoleelvers val 
av framtida studievägar

Jan Grenholm

Jan G
renholm

   |   Teknik eller inte?   |   2016:3

Teknik eller inte?

Uppsatsen handlar om hur elever i grundskolan resonerar inför sina val till 
gymnasieskolan.

Attityder, beteende, nyfikenhet och intresse är nyckelord genom hela 
undersökningen där vi får ta del av ungdomars tankar om framtida studier och 
yrken. Via fokusgruppsamtal får grundskoleelever komma till tals. I de samtal 
som förs lyfts frågor om exempelvis intressets betydelse, vilka personer som har 
påverkat dem och övriga motiv som har varit avgörande när det gäller framtida 
studievägar. Bland annat samtalas det om orsaker till varför många ungdomar 
fortfarande väljer traditionellt könsstereotypt och varför man i stor utsträckning 
undviker utbildningar med teknisk inriktning. I processen har Grounded Theory 
använts som metod för såväl genomförande som analys. I den modell som 
teorin bygger upp är begreppen attityd och intresse gemensamma nämnare för 
merparten av samtalen. 

Studiens övergripande resultat visar att ungdomarna är väl införstådda med 
arbetsmarknadens krav på utbildning och att de anser att de i allmänhet tar 
självständiga beslut när det gäller studieval.  

Studien visar på de möjligheter och hinder som ungdomar möter i deras väg till 
att finna en yrkesidentitet. Den bidrar med beskrivningar av grundskolelevers 
förhållande till skolarbete i allmänhet och ämnet teknik i synnerhet.      
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