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Sammanfattning 

Uppsatsen är en fallstudie om vad 18 ungdomar, som läser det sista året på det 
samhällsvetenskapliga programmet, har för framtidstro och framtidsdrömmar vad gäller 
studier och yrken de kommande tio åren. Studien avser att undersöka om det kulturella 
kapitalet påverkar ungdomarnas syn på framtiden vad gäller studier och yrken samt om det 
kulturella kapitalet påverkar vilka yrken som innesluts i ungdomarnas kognitiva karta. 

Eleverna har fått besvara enkätfrågor samt skriva två mindre uppsatsuppgifter. 
Undersökningen analyserar ungdomarnas skildringar kring deras framtidstro och 
framtidsdrömmar med hjälp av Pierre Bourdieus kulturella kapitalbegrepp samt Linda S 
Gottfredsons kognitiva karta över yrken.    

Resultatet visar en tendens att ungdomar med akademikerföräldrar har en kognitiv karta 
med mer prestigefyllda yrken inneslutna än vad de andra eleverna har. Dessa ungdomar har 
även en större tro på att framtidsdrömmarna kommer att förverkligas. De har även ett mer 
realistiskt resonemang kring sin framtidstro och sina framtidsdrömmar. Vår slutsats är att 
det kulturella kapitalet tycks påverka elevernas framtidsvisioner genom att deras kognitiva 
karta formas utefter individens kulturella kapital. Det kulturella kapitalet tycks påverka 
även, enligt denna studie, ungdomarnas tro på att framtidsdrömmarna kommer att kunna 
förverkligas.     

Nyckelord 

Kulturellt kapital, framtidstro, social snedrekrytering, gymnasieungdomar 



  

Abstract  

The essay is a case study over 18 young people that reads the last year in high school and 
their beliefs in the future and future dreams as regards studies and occupations in the ten 
years nearest future. The study wants to investigate if the cultural capital influences the 
young people's apprehension of the future, as regards studies and occupations and if the 
cultural capital influences which occupations that includes in the young people's cognitive 
map of occupations. 

The students have responded to a questionnaire. To describe their beliefs in the future and 
the future dreams, as regards studies and occupations in the ten years nearest future, they 
have written two small compositions. To analyze the questionnaire and the compositions 
Pierre Bourdieus theory about cultural capital and Linda S Gottfredsons theory about 
cognitive map of occupations have been used. 

The result in the study tends to that young people with university graduated parents have a 
cognitive map of occupations with more high class trades than what the other students had. 
These young people have also a big faith that the future dreams will be realized. They have 
also more realistic arguments around their beliefs in the future and future dreams. The 
cultural capital influences the students’ future visions through the cognitive map of 
occupations. The cognitive map of occupations is shaped along with the individual's 
cultural capital. The cultural capital influences as well as according to this study, the young 
people's faith if the future dreams will be realized or not.  
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Förord  

Föreliggande uppsats är ett examensarbete om 10 poäng på Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet, 120 poäng, vid Lärarhögskolan i Stockholm.  

Med detta förord vill vi rikta ett stort tack till de personer som hjälpt och stöttat oss under 
genomförandet av föreliggande examensarbete. Ett extra stort tack till våra respondenter, 
gymnasieklassen, som möjliggjorde vår undersökning, läraren som gav tillträde till 
undersökningsgruppen samt vår handledare, Adrian Thomasson. Tack! 

 

Anna Magnusson och Jenny Veteläinen  
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Inledning 

Då en individ ska välja väg in i studier och yrken är det många faktorer som spelar in. 
Exempel på det är att ekonomiska, sociala, kulturella och geografiska faktorer påverkar 
individens valmöjligheter och dessa valmöjligheter ser mycket olika ut för olika människor 
och för olika grupper både vad gäller omfattning och innehåll (Hägg & Kouppa, 1997). 
Den ökade individualiteten kräver ett större möjlighetsmedvetande när det gäller 
yrkesvalet, samtidigt som det ställs stora krav på en individ att finna den rätta vägen för just 
dennes personlighet. De faktiska valmöjligheterna är begränsade, ändå finns en vision om 
det fria valet och att individen själv avgör sin framtid (Hagström, red. 1999). I boken 
Skola-fritid-framtid (1993; 2007) skriver författarna följande: 

Alla människors liv börjar någonstans men vi väljer inte våra föräldrar. På så sätt växer vi upp 

under på förhand givna materiella, sociala och kulturella omständigheter. Under den primära 

socialisationsprocessen internaliseras dessa omständigheter som tagen-för-given-verklighet. 

Under uppväxttiden är det därför rimligt att anta att föräldrarnas kulturmönster tenderar att bli de 

enda objektivt tillgängliga och möjliga. Dessutom föds vi som pojkar och flickor i specifika sociala 

miljöer och formars av rådande könsrollsmönster och maktförhållanden. Allt detta kommer 

naturligtvis att spela en avgörande roll för hur våra liv kommer att gestalta sig och för vilka möjliga 

livschanser som ges i framtiden – inte minst när också de dominerande gruppernas kulturmönster 

överensstämmer med skolkulturen och det meritokratiska samhällets spelregler (s. 173). 

Ovanstående citat ger till viss del en inblick i vad denna undersökning har granskat, det vill 
säga faktorer som påverkar elevers framtid vad gäller studier och yrken. Det kulturella 
kapitalet som påverkas av föräldrar och vilken bakgrund en individ innehar samt hur det 
påverkar en persons syn på framtiden vad gäller studier och yrken, har lyfts fram.  

Forskningsarbetet handlar om vad gymnasieungdomar i årskurs 3 på samhällsprogrammet 
vid en gymnasieskola i Sydsverige har för framtidstro och framtidsdrömmar kring studier 
och yrken de kommande tio åren. Precis som andra ungdomar befinner de sig i gränslandet 
mellan ung och vuxen, kanske på väg in i studier eller arbete. Dessa ungdomar ska 
någonstans träda in i samhälls-, familje- och yrkeslivet och i rapporten ses till vad de har 
för tankar kring det.  

Eleverna har skrivit framtidsberättelser om vilken framtidstro och vilka framtidsdrömmar 
de har. Med framtidstro menas här hur framtiden troligtvis kommer att utfalla enligt 
elevernas berättelser, det vill säga hur eleverna tror att deras framtid kommer att se ut vad 
gäller studier och yrken. Ordet framtidsdröm står för hur framtiden önskas att utfalla, vilket 
betyder elevernas önskan om framtiden vad gäller studier och yrken.  

Undersökningen har granskat ungdomars framtidstro och framtidsdrömmar för att se om de 
sammanfaller eller ej. Framtidsdrömmarna beskriver hur dessa ungdomar skulle vilja få det 
i framtiden, det vill säga en skildring över hur ett önskat tillstånd skulle se ut. Även om 
framtidstron skiljer sig från framtidsdrömmen behöver det inte innebära att personen i fråga 
inte kommer att bli lycklig. Lycka är ett svårdefinierat begrepp. I boken Introduktion till 
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socialpsykologi (2000) framhåller författarna Bosse Angelöw och Thom Jonsson hur 
Michael Argyle, som är professor i psykologi, definierar lycka: 

Michael Argyle anser att lycka kan definieras på många olika sätt, vilket också människor gör. 

Vanliga benämningar för lycka är t.ex. glädje, förnöjsamhet, tillfredsställelse, sinneslugn, nöje och 

sällhet. Lycka kan vara en återspegling av livstillfredsställelse eller frekvensen/intensiteten av 

positiva känslor (a.a. s. 201). 

Som framkommer i citatet är det inte lätt att förklara eller definiera ordet lycka, det kan 
betyda olika beroende på vem som definierar och vad den personen har för syn på att 
lyckas. Angelöw & Jonsson (2000) skriver att bland annat en individs yrkesmässiga 
tillfredsställelse påverkar känslan av lycka. Om en individ är tillfredställd med sin 
arbetssituation är chansen större att individen är tillfredställd med livet än om hon/han inte 
är nöjd med sitt arbete.  

Föreliggande studie visar huruvida ungdomarna har en optimistisk syn på framtiden och 
deras skildring av att lyckas eller om framtiden skildras pessimistiskt. Studien återger även 
om det kulturella kapitalet påverkar om en individs framtidsskildring är optimistisk eller 
pessimistisk.  

Rapporten riktar sig till blivande och verksamma studie- och yrkesvägledare och är 
relevant då de i sin yrkesroll dagligen hanterar ungdomars funderingar och önskemål om 
framtiden och hjälper och guidar dem i deras studie- och yrkesval. 

Val av problemområde 
Hur ser ungdomars villkor ut, då den sociala bakgrunden kan påverkar ungdomars 
förutsättningar att uppnå sin önskade framtid? I boken Skola-fritid-framtid (1993; 2007), 
som är skriven av Ingrid Jönsson, Mats Trondman, Göran Arnman och Mikael Palme, står 
att läsa att två tredjedelar av dem som tillhör arbetarklassen också stannar inom klassen, 
vilket betyder att dessa troligtvis inte går vidare till högre studier. Att den förra regeringen 
hade som mål att 50 procent av varje gymnasieårskull ska fortsätta till vidare studier innan 
de fyllt 25 år1 kan te sig ologiskt då så få gör en klassresa. 

Det är av stor vikt att studera vad ungdomar har för framtidstro och framtidsdrömmar 
kopplat till deras kulturella kapital, då det är ett faktum att det finns ett flertal 
bakomliggande faktorer som påverkar individers val av studier och yrken (Brown m fl, 
2002). Kulturellt kapital kan förklaras som de värden och tillgångar en person besitter vad 
gäller kulturella aspekter såsom exempelvis utbildning och tillgång till information 
(Broady, 1998).  

Föreliggande forskningsarbete belyser påverkande faktorer som inverkar på en individs 
studie- och yrkesval. Genom att studera hur mycket kulturellt kapital har verkan på 
individers framtidstro och framtidsdrömmar är det möjligt att klargöra några påverkande 
faktorer inom valprocessen. Det kan i sin tur medföra att personal i skolan, exempelvis 

                                                 
1
 www.riksdagen.se, 2007-03-30. 
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studie- och yrkesvägledare och lärare uppmärksammar behovet av information kring 
utbildningsvägar och yrken för att hjälpa elever att nå deras önskade framtid. För att 
individers förutsättningar ska jämställas, då alla inte har samma förutsättningar hemifrån, 
kan en del elever behöva extra hjälp och stöd från skolan. Finns det ingen kunskap om 
påverkande faktorer går det heller inte att genomföra en förändring och förbättring. 

Det är möjligt att om allt fler ungdomar får möjlighet att i något avseende realisera sin 
önskade framtid skulle det kunna medföra att de når självförverkligande (Brown m fl, 
2002), vilket i sin tur troligtvis påverkar deras hälsa då de känner sig tillfreds med sig 
själva och sin arbetssituation. En individ som är tillfreds med sig själv och sin 
arbetssituation ses troligtvis som mer lönsam för ett företag än en person som inte trivs med 
sin arbetssituation (Johansson, 2002).  

Begreppet social snedrekrytering berörs i föreliggande arbete då denna studie undersöker 
om det kulturella kapitalet påverkar ungdomars framtidstro och framtidsdrömmar. Därav 
presenteras och diskuteras begreppet.   

Begreppet social snedrekrytering kan definieras som social snedrekrytering till högre studier 

förekommer då barn från vissa sociala ursprung oftare än andra når högre utbildningsnivåer. Den 

sociala snedrekryteringen byggs upp under hela skoltiden. Den har varit starkare vid övergången 

till gymnasieutbildning än till högskoleutbildning. Förutom efter social bakgrund, som är knuten till 

föräldrarnas yrke, redovisas även uppgifter om övergången till högskolestudier efter föräldrarnas 

utbildningsnivå (SCB, 2006, s. 5).   

Citatet ger en bild över hur social snedrekrytering definieras. Det påvisar även att social 
snedrekrytering och föräldrarnas utbildningsnivå, det vill säga det kulturella kapitalet, 
påverkar individers eventuella övergång mellan gymnasiet och högskola/universitet. Att en 
individs kapitalinnehav i stor utsträckning påverkar vad en människa väljer för studie- och 
yrkesbana kan vara ogynnsamt för alla parter. Om den sociala snedrekryteringen accepteras 
kan det medföra att begåvningar, som inte kommer från något hem med studietradition, inte 
fortsätter till högre studier och bevakar sina begåvningar och intressen, vilket i nästa led är 
ogynnsamt för Sverige. Sverige som är ett relativt litet land behöver all den kapacitet som 
går att utveckla för att ha möjlighet att följa den snabba internationella utvecklingen. Att 
möjliggöra för fler att göra fria val oavsett social bakgrund och föräldrars utbildningsnivå 
hade medfört självförverkligande för individen och fördelar för Sverige.  

Förförståelse 
Det kulturella kapitalet och den kognitiva kartan över studier och yrken påverkar hur 
ungdomar ser på sin framtid vad gäller studier och yrken. Det medför att valet blir 
begränsat då yrken som inte ligger inom ramarna för att inneslutas i den kognitiva kartan 
faller bort. Även det kulturella kapitalet påverkar ungdomarnas studie- och yrkesval. 

Det kulturella kapitalet påverkar individers förutsättningar när de ska välja studie- och 
yrkesbana (Broady, 1998). Individer föds med olika sociala förutsättningar och det 
påverkar individens möjlighet att förverkliga framtidsdrömmarna. Det är inte alltid att 
framtidsdrömmarna är ett välbetalt arbete som kräver en lång utbildning. 
Framtidsdrömmarna kan också påverkas av det kulturella kapital individen besitter och 
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därmed vara ett yrke som inte kräver någon längre utbildning men som kan erbjuda 
exempelvis trygghet och fasta arbetstider.   

Vi instämmer med Gottfredson då hon menar att beroende av klass, kön och individens 
självbild skapas en kognitiv karta över vilka yrken som stämmer överrens med individens 
personlighet (Brown m fl, 2002). Beroende på vilket kulturellt kapital en individ besitter 
finns det yrken som uppfattas otänkbara eller ouppnåeliga. Utifrån det utformar individer 
en karta över tänkbara yrken. Yrken som inte stämmer överrens med individens klass, kön 
eller självbild sorteras därmed bort. 

Syfte 
Syftet är att undersöka vilka förväntningar och förhoppningar gymnasieungdomar har inför 
de kommande tio åren vad gäller studier och yrken samt att undersöka elevernas 
uppfattningar om deras möjlighet att uppnå det de önskar av framtiden. 
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Bakgrund 

Forskningsanknytning  
Det finns nära ansluten forskning till uppsatsämnet. Emellertid är forskningen något 
begränsad vad gäller elevers förväntningar på framtiden samt hur den sociala bakgrunden 
påverkar dessa förväntningar. Hur ungdomar tänker vad gäller studie- och yrkesdrömmar 
samt den realistiska framtiden vad gäller studier och yrken och hur eller om det 
sammanfaller tycks vara relativt outforskat varför denna studie förhoppningsvis kommer att 
tillföra ny kunskap till ämnesområdet. Vetenskapliga mindre arbeten har studerats för att 
finna huruvida någon tidigare på studie- och yrkesvägledarprogrammet har undersökt något 
i anslutning till föreliggande uppsats. Under sökandet hittades ett fåtal uppsatser som, till 
viss del, var överrensstämmande med gällande ämne. Orsaken till att ämnet inte behandlats 
kan vara att studerande vid studie- och yrkesvägledarprogrammet uppfattat ämnet svårt att 
undersöka då metoden kräver ett gott samarbete med undersökningsgruppen.  

De kallar oss unga (2003), som är utgiven av Ungdomsstyrelsen och där Ingrid Bohlin är 
redaktör, presenterar resultat från en attityd- och värderingsundersökning som genomförts 
år 2002. Berörda områden i studien är bland annat framtid, utbildning, arbete, fritid och 
samhälle. Undersökningen visar bland annat på att åtta av tio unga ser optimistiskt på 
framtiden. I de mindre kommunerna, bland de allra yngsta, bland unga födda utomlands 
och bland unga på glesbygden, ser ungdomarna mindre optimistiskt på framtiden. Den 
högsta andelen optimister finns bland unga i storstad och bland dem som studerar eller 
arbetar. Hur man ser på framtiden bör påverkas av hur man har det i livet just nu. Faktorer 
som påverkar synen på framtiden är om man upplever oro eller ej, ser optimistiskt eller 
pessimistiskt på framtiden och om man har hög eller låg livskvalité (a.a.).  

Antologin, redigerad av Bohlin (2003), är en samling av sju forskares artiklar, däribland 
Stefan Jerkebys artikel Det motsägelsefulla framtidssammanhanget. I artikeln återger 
Stefan Jerkeby, som är fil. doktor i sociologi, sina reflektioner kring olika 
framtidsföreställningar. Han menar att framtidssammanhanget alltid har ett 
orsakssammanhang, som kan utgöras av en tidsanda i ett gemensamt medvetande som 
formar hur vi upplever, tänker, talar och värderar olika sidor av livet. Ett annat 
orsakssammanhang är de olika levnadsförhållanden som bidrar till systematiska skillnader 
mellan människors framtidsdrömmar och inställning till framtiden överhuvudtaget. Det kan 
exempelvis förklaras med hänvisning till den sociala klass man tillhör. Vilken framtid man 
går till mötes är delvis en fråga om rimliga möjligheter och vad man bedömer som sådana. 
Således utgör framtiden en möjlighetsstruktur som bestäms av ens tillgängliga 
handlingsmönster, vad man tror sig förmå och vad man har erfarenhet av. Undersökningens 
ämne belyser gällande forskningsområde då ungdomars syn på framtiden undersöks samt 
vilka faktorer som kan påverkar individers framtidstro. Att den berör vilka som ser 
optimistiskt på framtiden och vilka som ser mindre optimistiskt på framtiden kan vara av 
stor betydelse för denna undersökning. 
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Det har även gjorts en undersökning kring vad ungdomar har för förväntningar på 
framtiden. Studien heter Framtidsföreställningar hos skolelever (1986) och är skriven av 
Christer Bjurwill. Bjurwill (1986) har bland annat gjort en studie kring vad ungdomar har 
för drömmar vad gäller framtiden samt hur dessa ungdomar tror att framtiden kommer att 
utformas. Han har undersökt individuella aspekter såsom arbete, jämlikhet, rättvisa, familj 
och boendeform men även framtiden i ett vidare perspektiv till exempel vad ungdomarna 
tror kommer att hända internationellt och nationellt. Även om studien är relativt gammal är 
den närliggande detta uppsatsämne och därmed är undersökningen relevant att omnämna. 
Bjurwills forskning kan vara intressant att jämföra med föreliggande studie i den 
avslutande diskussionen. 

Bjurwills undersökning visar att eleverna hade en relativt mörk bild av framtiden. Det 
skiljde sig dock mellan eleverna som tillhörde den högre socioekonomiska gruppen och de 
som tillhörde den lägre socioekonomiska gruppen. Elever tillhörande den lägre 
socioekonomiska gruppen såg mörkare på framtiden än vad eleverna från den högre 
socioekonomiska gruppen gjorde. Det var dock överlag en relativt pessimistisk syn på 
framtiden, så som de trodde att den skulle utformas. Däremot när eleverna beskrev sina 
önskningar av framtiden skildrades en ljus bild där bland annat fred, arbete, 
konjunkturuppgång och miljöförbättring nämndes (a.a.).   

Oberoende av vilken socioekonomisk klass man tillhör menar Bjurwill att arbete/yrke och 
samvaro/relationer värdesätts högst när eleverna skildrade sina framtidsdrömmar. Bjurwill 
kommer dock fram till att eleverna som tillhörde de högre socioekonomiska klasserna 
beskrev i sina framtidsdrömmar mer kring självförverkligande än vad de elever som 
tillhörde de lägre socioekonomiska klasserna gjorde (a.a.).  

Det visade sig i undersökningen att eleverna som gick i årskurs II på gymnasiet (hans 
undersökningsgrupp var elever från årskurs 5, 8 och II) och de elever som tillhörde den 
högre socioekonomiska gruppen såg mer till påverkande faktorer i samhället såsom 
exempelvis politik. Dessa elever hade bättre verklighetsuppfattning än de yngre eleverna 
och de som tillhörde de lägre socioekonomiska klasserna. Bjurwill menar att elever med 
högre socioekonomisk bakgrund i större utsträckning tränas i ett reflekterande tänkande än 
elever från lägre socioekonomisk bakgrund (a.a.). Bjurwills undersökning är relativt 
överrensstämmande med föreliggande undersökning då även han undersöker ungdomars 
framtidstro och framtidsdrömmar. Han har dock ett bredare perspektiv på sin studie medan 
denna undersökning avgränsas till en gymnasieklass med perspektivet studier och yrken.  

I boken ”Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon” (2004) har 
Karin Fransson och Gunnel Lindh studerat ungdomars föreställningar, kunskaper och 
handlande vad gäller val av utbildning och arbete. De tar även upp påverkande faktorer för 
en individs valprocess såsom socioekonomisk tillhörighet, kön och etnicitet. 
Undersökningen tar upp frågor såsom hur ungdomar handlar, väljer och orienterar sig vad 
gäller studie- och yrkesval samt hur ungdomarnas kunskaper, tolkningar och handlande 
vävs samman med studie- och yrkesvalsprocessen. Slutligen har de även studerat vilket 
stöd som erbjuds ungdomar i valsituationer. Franssons och Lindhs bok ger en inblick i 
ungdomars tankar kring studie- och yrkesval samt att boken tar upp olika faktorer som 
påverkar ungdomar i deras valprocesser. Då boken handlar om ungdomars studie- och 
yrkesval samt vilka faktorer som påverkar ungdomar i deras val, däribland den 
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socioekonomiska aspekten samt personens självbild, är den relevant för gällande uppsats. 
Den skiljer sig dock från denna undersökning då Fransson och Lindh inte ser till vad 
ungdomarna har för framtidstro och framtidsdrömmar. Fransson och Lindhs undersökning 
resulterar i följande slutsatser: 

Fransson och Lindh (2004) menar att barns olika resurser i deras uppväxtmiljö får 
betydelse för deras studie- och yrkesval. Både studieinriktningen och utbildningsnivån 
påverkas av individens socioekonomiska bakgrund. Studien tar även upp social 
snedrekrytering. De menar att social snedrekrytering gör sig påmind vid varje valsituation 
och delningspunkt i skolsystemet. Vid val av gymnasieprogram är det vanligare att elever 
från högre socioekonomisk bakgrund går till studieförberedande program och de elever 
som kommer från de lägre socioekonomiska klasserna väljer yrkesförberedande program. 
Elever som tillhör den högre socioekonomiska gruppen får i genomsnitt dessutom högre 
betyg (a.a.).   

Fransson och Lindh skriver vidare att Rose-Marie Ahlgren, som är fil. doktor i pedagogik, 
menar att ett val påverkas av en individs självuppfattning. Hon menar att beroende på hur 
en individ värderar sin egen förmåga är avgörande för vilka mål personen i fråga sätter upp 
för sitt yrkesval. Fransson och Lindh omnämner även vad Anders Lovén, fil. doktor i 
pedagogik och forskar inom området studie- och yrkesvägledning, anser påverkar en 
individs val. Han menar att social bakgrund och genus är två påverkande faktorer men även 
individens kunskap om utbildningsalternativ och självkännedom är påverkande faktorer 
(a.a.).   

Robert Erikson och Jan O Jonsson, som är verksamma vid institutet för social forskning vid 
Stockholms universitet, har studerat den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. 
Deras rapport Varför består den sociala snedrekryteringen? kom ut år 2002 i tredje numret 
av tidskriften Pedagogisk Forskning. De har utformat en formel kring varför den sociala 
snedrekryteringen uppstår och består. De talar om begrepp såsom sannolikhet att lyckas, 
kostnader, avkastning samt riskaversion. Dessa begrepp ställs sedan upp i en ekvation som 
då kan se olika ut beroende på vilken social grupp en individ tillhör. Nedan följer en 
presentation av Eriksons och Jonssons begrepp. 

Sannolikheten att lyckas kan vara beroende på hur stor kunskap man besitter kring hur 
skolsystemet är uppbyggt, vilket kan gagna de ungdomar som kommer från högre sociala 
grupper då föräldrarna till dessa ungdomar har större kunskap kring hur skolsystemet 
fungerar samt att de har större möjlighet att hjälpa sina barn med skolarbetet. 
Sannolikheten att lyckas med sina studier är därför större för ungdomar som tillhör de 
högre socialgrupperna (a.a.).  

Nästa begrepp de benämner är kostnader. Kostnaderna för att fortsätta med utbildning kan 
vara avgörande i valet om en individ ska fortsätta studera eller börja förvärvsarbeta, då 
levnadsstandarden för en student och en förvärvsarbetare skiljer sig relativt mycket. 
Ungdomar som tillhör de högre sociala grupperna har större möjligheter att erhålla bidrag 
från sina föräldrar under studietiden, något som en ungdom från en lägre social grupp 
troligtvis inte kan inberäkna (a.a.).  

Det tredje begreppet är avkastning. Erikson och Jonsson menar att det absoluta värdet som 
en utbildning kan resultera i, såsom förväntad inkomst troligtvis är den samma oberoende 
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social bakgrund. Det är det relativa värdet som kan skilja grupperna emellan. Beroende på 
föräldrarnas utbildningsnivå och yrken påverkas ungdomarnas aspirationsnivå. Det vill 
säga ungdomar från högre socialgrupper sätter ett högre värde på universitetsutbildning än 
andra barn (a.a.). 

Det fjärde och sista begreppet är riskaversion. Riskaversion utformas då de tre ovanstående 
begreppen läggs ihop och väger fördelar mot nackdelar. Erikson och Jonsson menar att 
trots att ungdomar från olika socialgrupper ordnar utbildningsalternativen lika efter nytta 
och trots att de kanske har samma riskaversion finns risken att ungdomar från lägre 
socialgrupper väljer bort utbildningar med hög förväntad nytta om kostnaderna eller den 
förväntade sannolikheten att lyckas motsäger möjligheten att fortsätta med vidare studier 
(a.a.).  

Rapporten sammanfattas genom att Erikson och Jonsson påstår att de inte tror att den 
sociala snedrekryteringen går att bekämpa fullt ut. Att den består då snedrekryteringen är 
nära förbunden med samhällets skiktning efter utbildning, klass och inkomst och grundas i 
det intima samspelet mellan föräldrar och barn (a.a.). Rapporten skildrar inte ungdomars 
framtidstro eller framtidsdrömmar. Däremot förklaras den sociala snedrekryteringen till 
högre utbildning, vilket anknyter till denna forskning då undersökningen delvis kommer att 
beröra vidare studier ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

Boken Skola-fritid-framtid (1993; 2007) behandlar teorier inom ungdomsforskning i 
förhållande till författarnas egna teoretiska utgångspunkter. Boken innehåller studier av 
ungdomsgruppers skilda sociala attityder till skola, fritid och framtid, och handlar om hur 
ungdomars uppväxtvillkor påverkar deras syn på framtiden. Undersökningsgruppen är 
högstadieungdomar från tre olika socioekonomiska bostadsområden. Ett genomgående 
tema i boken är ungdomarnas sociala förhållanden och hur de präglar deras 
utbildningsplaner. Man hänvisar till ett antal teoretiker, bland annat sociologen Pierre 
Bourdieu, för att förstå den sociala och kulturella reproduktionen i samhället. Boken har 
likheter med föreliggande forskningsämne då de ser till ungdomars syn på utbildning och 
framtid utifrån deras socioekonomiska bakgrund. Skola-fritid-framtid (a.a.) är mer inriktad 
på vidareutbildning medan denna undersökning granskar om framtidstro och framtidsdröm 
sammanfaller oavsett om de präglas av vidare utbildning eller förvärvsarbete.  

Boken omnämner bland annat att ungdomar allt som oftast inte gör någon klassresa, vilket 
betyder att om en person är uppväxt i ett arbetarhem kommer han/hon med hög sannolikhet 
själv hamna inom arbetarklassyrken. Om en person är uppväxt i en tjänstemannafamilj 
kommer denne troligtvis föra den familjens tradition vidare genom att vidareutbilda sig 
(a.a.).  

Även denna studie visar på att föräldrar och ungdomar som tillhör en högre socialgrupp har 
större kunskap om hur skolan fungerar. De använder även samma språk och delar många 
gånger också de normer och värderingar som överförs och uppmuntras i skolan, det vill 
säga de innehar ett större informationskapital (a.a.).   

Undersökningen visar på att eleverna från den högre socialgruppen såg utbildning som en 
central del i framtiden fram till 25-årsåldern. Ett sabbatsår kunde dock vara tänkbart för 
dessa elever mellan gymnasiet och högskolan. Att göra en långresa var något ett flertal av 
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dessa elever omnämnde att göra under sabbatsåret, vilket de ansåg vara ett sätt att se 
världen samtidigt som de fick större kännedom om dem själva (a.a.). 

Vidare menar författarna att ungdomar växer upp under på förhand givna materiella, 
sociala och kulturella omständigheter. De livschanser ungdomarna får i framtiden är 
sammanhängande med de dominerande gruppernas kulturmönster och överensstämmer 
med skolkulturen och det meritokratiska samhällets spelregler. Att samhället styrs, formas 
och omformas av främst personer som tillhör den högre socialgruppen medför att 
kulturmönstret i samhället liknar främst det kulturmönster som den högre socialgruppen 
besitter. Det förorsakar att dessa individer ser en tydligare väg till sina livschanser då 
samhället är uppbyggt med hjälp av deras värderingar och normer. De ungdomar som 
tillhör den högre socialgruppen tilldelas det kulturmönster som erbjuder de bästa möjliga 
framtida livschanserna. De innehar ett kulturellt kapital som gagnar dem i skolan. Dessa 
ungdomar och deras föräldrar är väl medvetna om vad utbildningsväsendet kan erbjuda 
samt hur vägen ser ut till de mest kvalificerade yrkena. Det finns således ett tydligt 
sammanhang mellan kulturmönster och livschanser (a.a.). Det berörs också i Välfärd och 

skola (SOU 2000:39), där författarna menar att utbildningssystemet har blivit alltmer 
svåröverblickbart då alltfler utbildningar erbjuds, vilket gynnar dem med bäst 
förutsättningar att orientera sig, det vill säga de med ett rikt kulturellt kapital.  

Även i SOU-rapporten Ungdomars välfärd och värderingar (1994:73) skrivs det om hur 
kunskaper, värderingar och livsstil överförs mellan generationerna, vilket också kan 
innebära en betydande överföring av resurser, exempelvis främjande av studier och 
intellektuell miljö. Föräldrarnas psykosociala stöd är en viktig faktor för det sociala arvet. 
Barn ärver således föräldrarnas socioekonomiska ställning. 

Undersökningen Ungdomars vägval (2000) är gjord av Ungdomsstyrelsen och belyser 
ungdomars vägval efter gymnasietiden. Studien bygger på enkäter som skickats ut till 21-
åringar som har fått besvara frågor gällande arbete, attityder till arbete, vad som är viktigt 
inför framtiden samt boendesituation och flyttning.  

Undersökningen visar att utbildningsnivån föräldrarna innehar påverkar om ungdomar 
kommer att slutföra ett gymnasieprogram. Har föräldrarna en högre utbildning är chanserna 
större att deras barn slutför ett gymnasieprogram än om föräldrarna har en låg 
utbildningsnivå (a.a.).  

Av ungdomarna i studien var det 41 procent som arbetade och 38 procent som studerade då 
undersökningen gjordes, det vill säga vid 21-års ålder. Det skilde sig mellan könen då 
utredningen visade på att kvinnor i större utsträckning fortsätter att studera medan alltfler 
män gick till förvärvsarbeten (a.a.). 

För de ungdomar som läst det samhällsvetenskapliga programmet var det 34 procent som 
arbetade och 34 procent som studerade vid högskola/universitet när undersökningen 
gjordes, övriga var arbetslösa, deltog i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd, gjorde 
militärtjänst, utförde studier utanför högskola/universitet eller innefattades av begreppet 
”annat” i tabellen. Vilken sysselsättning ungdomarna utförde visade påverkas av storlek på 
kommun, föräldrars utbildningsnivå, vilket gymnasieprogram personen i fråga gått och 
vilket etniskt ursprung individen hade (a.a.).  
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Antalet studenter var fler i storstäderna och de större kommunerna, då universiteten och 
högskolorna främst finns där. Det betyder att antalet som arbetar är något mindre i 
storstäderna och de större kommunerna. Omvända siffror ges om mindre kommuner 
studeras. Även föräldrarnas utbildningsnivå påverkar. Om föräldrarna har en hög 
utbildningsnivå är chansen större att deras barn vidareutbildar sig på högskola/universitet. 
Om föräldrarna har en låg utbildningsnivå är chansen större att ungdomarna arbetar istället 
för att studera vid 21-års ålder (a.a.).  

Studien undersöker vad ungdomarna anser vara viktigt att ha uppnått vid 25 års ålder. 
Följande alternativ fanns att värdera: högskole-/universitetsexamen, internationell 
erfarenhet, arbetslivserfarenhet, ha fast anställning, ha en ”flexibel arbetssituation”.  

Det går att urskilja skillnader mellan könen vad de anser vara viktigt. Kvinnorna är i större 
utsträckning mer inriktade på högre studier och att skaffa sig internationell erfarenhet 
medan männen värdesätter en fast anställning i högre grad än kvinnorna. Härkomsten hade 
också en stor betydelse. De personer som härstammar från länder utanför Norden 
värdesätter studier i större utsträckning än vad personer som kommer från de Nordiska 
länderna gör. De med utomnordisk härkomst värdesätter även internationell erfarenhet 
högre än vad de som härstammar från Norden gör. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar 
också vad ungdomarna värdesätter i framtiden. Desto högre utbildning föräldrarna har 
desto mer benägna är ungdomarna att välja en långsiktig väg med studier och internationell 
erfarenhet. Den geografiska påverkan visar att ungdomar som bor i mindre kommuner mer 
prioriterar arbete än studier än vad ungdomar som bor i storstäder och större kommuner gör 
(a.a.). Undersökningen påvisar vad, rent statistiskt, ungdomarna gör efter gymnasiet, vilka 
värderingar de har och vad de värdesätter. Undersökningen visar bland annat vad ungdomar 
som gått det samhällsvetenskapliga programmet gör vid 21 års ålder. Det är ett gott 
komplement för föreliggande undersökning. Även om framtidsdrömmar inte alltid stämmer 
med vad som kommer att ske skildrar Ungdomars vägval (2000) några ungdomars 
verklighet, hur framtiden blev efter det samhällsvetenskapliga programmet.  

Teoretisk anknytning 

Undersökningen kommer att bearbetas med hjälp av två teorier, Pierre Bourdieus 
kapitalteori samt Linda S Gottfredsons karriärutvecklingsteori. Med utgångspunkt i 
teorierna kommer gymnasieungdomarnas förväntningar på framtiden vad gäller studier och 
yrken att granskas. Teorierna kommer även vara till underlag då elevernas kulturella kapital 
kommer att analyseras i förhållande till deras förväntningar på framtiden. Undersökningen 
kommer främst att grunda på Bourdieus kapitalteori men även Gottfredsons teori då 
kapitalbegreppet införs i ett större sammanhang.  

Pierre Bourdieu (1930 – 2002) 

Pierre Bourdieu var huvudsakligen verksam i Frankrike. Han anses vara en av de viktigaste 
utbildningssociologerna. Bourdieu påvisar, med sina teorier, att samhällets eliter använder 
sig av utbildningssystemet för att stärka sin egen ställning. Utbildningssociologi går att 
förklara som det samhällsvetenskapliga studiet av utbildning. Bourdieu menar att 
människors förhållande till utbildning är en aspekt på deras förhållande till kulturen. 
Utbildningskapitalet är en särskild form av det kulturella kapitalet. Han menar att 
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utbildningssystemet är en del av det samhälleliga maktförhållandet där eliten formas medan 
det utgallrar dem som saknar de rätta dispositionerna (Broady, 1998). 

Kapitalbegreppet är något som Bourdieu behandlar. Här nedan kommer begreppen 
kulturellt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital att förklaras.  

Bourdieu beskriver begreppet kapital som värden, tillgångar eller resurser. Kapitalet kan 
antingen vara av symbolisk eller ekonomisk art. Kapital är enligt Bourdieu något som blir 
erkänt av sociala grupper som något värdefullt. Bourdieu använder det symboliska kapitalet 
för att fånga in förhållandet att vissa människor, institutioner, examina eller titlar erkännes 
som hedervärda, aktningsvärda och överlägsna. Erkännandet sker inte individuellt utan det 
är gruppens uppfattning och ställning (Broady, 1991). 

Kulturellt kapital går att förklara som det värde och de tillgångar exempelvis utbildning kan 
medföra. Det kan också vara en titel någon har eller kunskap inom litteratur, musik och 
konst. ”Informationskapital”, det vill säga personer som är välinformerade eller har 
kunskapen kring hur information går att finna besitter ett visst kulturellt kapital. Denna 
informationskunskap medför att dessa individer lättare kan lotsa sig igenom 
utbildningsväsendet och därmed har större kunskap i vad framtiden kan erbjuda. Det 
betyder att en person med mycket kulturellt kapital har goda chanser att förvärva 
utbildningskapital samt ett välavlönat arbete (Broady, 1998).  

Kulturellt kapital är ett symboliskt kapital som Bourdieu menar vara motpolen till 
ekonomiskt kapital. Broady (1991) skriver att om någon från överklassen saknar det 
ekonomiska kapitalet vad finns kvar då? Det är vad kulturellt kapital är.     

Socialt kapital innefattar de tillgångar som släktband, vänner och kontakter kan innebära, 
det vill säga förbindelser. De band som förenar individer i en grupp medför att gruppen i 
sig innebär ett kontaktnät som medför ett socialt kapital. Bourdieu menar att en utbildning i 
sig inte alltid medför framgång utan framgång kräver även ett socialt kapital (a.a.). 

Ekonomiskt kapital är motpolen till kulturellt kapital. Det är materiella tillgångar och 
resurser som genererar fördelar och maktinnehav (Broady, 1998).    

Den kritik som går att rikta mot teorin är att den kan vara svår att applicera på svenska 
förhållanden då den är utformad i Frankrike och utarbetad efter deras samhällsuppbyggnad. 
Exempelvis ser utbildningsfältet annorlunda ut i Sverige än i Frankrike. Det franska 
utbildningssystemet tillhör mer överklassen medan i Sverige tillhör den snarare 
medelklassen, då överklassen i Sverige gärna vänder sig till andra länder för sin utbildning 
(a.a.). Varför teorin har valts till denna undersökning är främst för att även om Frankrike 
och Sverige skiljer sig åt går ändock de olika kapitalbegreppen att applicera oavsett vart 
och på vem begreppen appliceras på. Oavsett om personen bor i Frankrike eller i Sverige 
påverkar individers kulturella, sociala och ekonomiska kapital deras livschanser.  

Bourdieus kapitalteori kommer att appliceras i undersökningen då det kan finnas möjlighet 
att finna mönster mellan elevernas framtidstro och deras kulturella kapital. Det är intressant 
att se om elever med stort kulturellt kapital har högre krav vad gäller högre utbildning och 
statusyrken i sin framtidstro eller om deras syn på framtidstro och framtidsdrömmar 
sammanfaller mer än vad elever med mindre kulturellt kapital skildringar gör.  
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Linda S Gottfredson 

Linda S. Gottfredson är en amerikansk sociolog och verksam vid University of Delaware. 
Gottfredsons teori reviderades första gången 1981 och i sin teori försöker hon förklara 
ungdomars strävan att skapa sin egen karriär och hur begränsningar och kompromisser 
påverkar deras val och beslut (Brown m fl, 2002). 

Linda S Gottfredsons teori ”Theory of Circumscription, Compromise and Self-Creation” 
går ut på att individer gör sitt val utifrån sin självuppfattning grundat på sina gener, sitt 
kön, sitt sociala arv och sin kulturella bakgrund snarare än utifrån sitt intresse och sin 
person. Teorin inriktar sig således på samband mellan klass, kön och kulturbakgrund. 

Kärnan i teorin fokuserar på människors självuppfattning (Self-concept), som är den bild 
personen har av sig själv som offentlig och privat person och som påverkar hur individen 
handlar ifrån personlighet, genus, värderingar, klass och förmåga (a.a.). 

Individen skapar sig också en kognitiv karta över yrken (Cognitive map of occupations). 
Genom en krävande process jämför individer sin självuppfattning med tänkbara 
utbildningar eller yrken och placerar sedan in olika yrken på en kognitiv karta som är 
självklar för oss. Människor har också enligt Gottfredson en föreställning om personer 
inom vissa yrken, exempelvis status, personlighet och arbetet som utförs (Images of 

occupation) (a.a.). 

Den egenskapande kartan över acceptabla eller oacceptabla yrken kopplar sedan individen 
samman med upplevelsen av sig själv och var hon tycker sig passa in i samhället, vilket 
Gottfredson benämner Social space. Det sociala utrymmet uppstår där individen kan se att 
självbilden stämmer överens med yrket (a.a.). 

Gottfredson menar att barn redan i förskoleåldern börjar förstå betydelsen av kön och klass 
och efterhand börjar de också inse egna hinder och begränsningar. Ungdomar börjar 
således kompromissa (Compromise) bland accepterande alternativ. Det sker enligt 
Gottfredson en omedveten process där individer väljer bort utbildnings- och yrkesalternativ 
som bättre matchar det inre unika jag, till förmån för alternativ som individen uppfattar 
som mer tillgängliga. De socialiseras in i vissa könsmönster som har en begränsande 
inverkan på vilka val de gör. Resultatet blir att de kompromissar och väljer något som är 
socialt accepterat och stämmer in på den egna självbilden av vad som är möjligt att uppnå 
(a.a.). 

Gottfredson talar i sin teori om begreppet begränsning (Circumscription) som denna 
process, då en individ som mycket ung begränsar sina yrkesaspirationer. Människor 
bedömer utifrån sig själva yrken i grader av förenlighet med bilden de har av sig själva 
(a.a.). 

Gottfredson talar också om arv/miljö (nature/nurture) och menar att det finns ett samspel 
mellan medfödda karaktärsdrag och den sociala påverkan en person utsätts för där vi skapar 
olika förutsättningar för oss själva. Omgivningen formar individen liksom individen formar 
omgivningen. Hur individer upplever tillgängligheten till yrken bestäms dels av personens 
självbild i förhållandet till yrket, men också av om personen i fråga uppfattar alternativen 
som realistiska/tillgängliga att uppnå (a.a.).  
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Linda S Gottfredsons karriärutvecklingsteori är användbar och av vikt för studien, då 
gymnasieungdomarnas förväntningar kring yrken och studier kommer att granskas samt då 
analysering kommer att ske kring det kulturella kapitalet och om det påverkar elevernas 
kognitiva karta vad gäller studier och yrken. Teorin är av vikt då återkommande teman och 
särskilda mönster hos ungdomarna som deltar i studien kommer att försöka urskiljas och 
förklaras.  

Anknytande litteratur 
Då den svenska gymnasieskolan är i en förändringsfas kan det vara av vikt, för gällande 
studie, att redogöra för de ändringar som är planerade, då den sociala snedrekryteringen är 
en aspekt som tas hänsyn till då den nya gymnasiereformen utformas. I En reformerad 

gymnasieskola (Dir. 2007:8) står att läsa att regeringen anser att gymnasieskolan idag är 
alltför teorietiskt inriktad på de yrkesförberedande programmen. De menar att 
gymnasieskolans program bör delas upp i tre inriktningar: studieförberedande och 
yrkesförberedande program samt lärlingsutbildning. De anser vidare att gymnasieskolan 
idag är fel utformad då en av fyra manliga elever och en av fem kvinnliga elever inte 
genomgår gymnasieskolan och erhåller ett slutbetyg inom fyra år. De anser att en av 
anledningarna till det är att programmens utformning är alltför homogena och inriktade på 
teoretiska ämnen. Att samtliga elever tvingas läsa grundläggande behörighet till högskolan 
oavsett vilka mål och visioner eleven själv har anser regeringen vara felaktigt (Dir. 2007:8). 

De studieförberedande programmen ska ge en god grund för vidare studier medan de 
yrkesförberedande programmen ska vara branschinriktade och ge en god grund för de 
elever som vill gå direkt ut i arbetslivet eller till fortsatt yrkesutbildning efter gymnasiet. 
Lärlingsutbildningarna ska vara än mer kopplade till arbetsmarknaden än de 
yrkesförberedande programmen. Det ska dock finnas möjlighet på både de 
yrkesförberedande programmen och lärlingsutbildningarna att läsa till grundläggande 
behörighet till högskola/universitet då denna behörighet inte kommer att erhållas 
automatiskt på dessa program (a.a.).   

Följande står att läsa i En reformerad gymnasieskola (Dir. 2007:8): 

Gymnasieskolan skall bygga vidare på grundskolans kunskaper och eleverna skall ges möjlighet 

att välja utbildningsinriktningar efter fallenhet och intresse utan att valet begränsas av t.ex. kön eller 

social bakgrund. Utbildningarna skall utifrån de värden som lagts fast i läroplanen för de frivilliga 

skolformerna förbereda för aktivt deltagande i samhällslivet (s. 6f.). 

Vad som tydliggörs i citatet är att den nya regeringen vill utforma en gymnasieskola som 
mer är inriktad på intresse och fallenhet och inte fokusera lika tydligt på att 
gymnasieskolan bör leda till vidare studier oavsett program. 

Här nedan kommer några propositioner presenteras och diskuteras och därmed ge en 
inblick i begreppet social snedrekrytering till högskola och universitet, vilket är en viktig 
aspekt för föreliggande undersökning då den sociala snedrekryteringen kan grundas på 
individers sociala bakgrund och därmed individers kulturella kapital. Då föreliggande 
forskning bland annat studerar elevernas önskan och tro om vidare studier är 
propositionerna av stor vikt.   
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Regeringen skrev i budgetpropositionen 2006/07:1 att den sociala snedrekryteringen till 
högre utbildning måste motverkas. Det är av största vikt att högre utbildning är öppen för 
alla och inte stängd för somliga på grund av kön, etnicitet eller någon annan faktor som 
individen själv inte kan påverka.  

De menar att arbetet att motverka den sociala snedrekryteringen måste ses som ett 
långsiktigt arbete. En grundförutsättning, enligt regeringen, är att grund- och 
gymnasieskolan håller en hög kvalité. Studie- och yrkesvägledningen är av största vikt för 
att motverka den sociala snedrekryteringen och bör därför prioriteras (Prop. 2006/07:1).  

I Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende universitet och högskolor m.m. står att läsa: 

Universitet och högskolor skall aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Information 

och vägledning om utbildningsvägar vid lärosätet och arbetsmarknaden för olika utbildningar skall 

förbättras (Utbildningsdepartementet, 2007, s. 6). 

Regeringen arbetar för en minskad social snedrekrytering genom att ge direktiv till landets 
högskolor och universitet att de aktivt ska främja och bredda rekryteringen. De framhäver 
även vägledningens vikt för en minskad social snedrekrytering. För att landets högskolor 
och universitet aktivt ska arbeta med att bredda rekryteringen har handlingsplaner 
upprättats där mätbara mål framställts. I samband med årsredovisningen år 2008 ska 
lärosätena redovisa de insatser de tillämpat för en utökad rekrytering på de utbildningar 
som har störst snedrekrytering. Lärosätena ska även redovisa vilken samverkan de haft med 
gymnasieskolor där andelen elever som fortsätter med högre utbildning är låg. Det ska även 
redovisas vad som gjorts för att förbättra informationen och vägledningen vid lärosätena 
(Utbildningsdepartementet, 2007, s. 6). 

I Propositionen Ny värld – ny högskola (Prop. 2004/05:162) står att läsa: 

Alla människor har rätt till kunskap och utveckling. Kunskapssamhället skall stå öppet för alla, 

oavsett social bakgrund, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, bostadsort eller sexuell 

läggning. Valet av högre studier skall i första hand styras av individens intresse och förmåga, inte 

av individens bakgrund. Högskolan måste vara en kraft för social förändring så att mångfalden i 

samhället bättre återspeglas i högskolan. Regeringen anser därför att rekryteringen till högskolan 

bör fortsätta att vidgas till nya grupper (s. 143).  

Regeringen arbetar för att högskolan ska vara öppen för alla oberoende vem man är. Den 
sociala snedrekryteringen bekämpas med olika medel då målet är att alltfler ska känna att 
högre utbildning är en alternativ väg att gå.  

I Regeringspropositionen Ny värld – ny högskola, (Prop. 2004/05:162) står att läsa att 
social snedrekrytering minskat något till högre studier. De menar att den sociala 
bakgrunden påverkar en individ mindre idag än vad den tidigare påvisats göra i historien. 
Den sociala snedrekryteringen minskas bland annat genom att högskolor och universitet har 
vuxit och ökat i antal under de senaste åren. Den förre regeringen tillsatte även en 
rekryteringsdelegation som har haft i uppgift att stimulera rekryteringsaktiviteter på 
universitet och högskolor, detta för en breddad rekrytering. Något som också nämns i 
propositionen är att utvecklingen med nätbaserade utbildningar har medfört att studerande 
från arbetarhem har ökat (a.a.).  
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Propositionens författare ger även förslag till vidare åtgärder för en mindre social 
snedrekrytering. Förslagen som omnämns är att fortsätta ge stöd åt breddad rekrytering 
genom att utvidga Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet, genomföra samverkan mellan 
högskolor/universitet och gymnasieskolor, främst de gymnasieskolor där vidare studier inte 
är en genomgående tradition hos eleverna. Det förespråkas även en aktiv studievägledning, 
de menar att studievägledaren kan bidra till att eleverna vågar bryta mönster och välja 
utbildningsväg efter intresse snarare än social bakgrund (a.a.).      

Enligt Den öppna högskolan (Prop. 2001/02:15) medför dagens snabba utvecklingstempo 
och modernisering att utbildning blir alltmer viktig för att Sverige ska behålla sin välfärd, 
tillväxt och utveckling. Utbildning är bland annat en förutsättning för att utjämna olikheter 
i fördelningen av välfärd och betydelsefullt för den enskilda människans utvecklings- och 
framtidsmöjligheter. Författarna till propositionen omnämner även att det är av största vikt 
att den mångfald som finns i samhället i större utsträckning måste avspeglas i högskolan, 
både vad gäller studenter, lärare och forskare (a.a.). 

Motivet till att den sociala snedrekryteringen bör minskas är orättvisan att 
familjebakgrunden ska påverka en individs framtida val. Då högskolestudier leder till 
fördelar såsom mindre risk för arbetslöshet, fler yrkesverksamma år, mindre ohälsa, längre 
livslängd och högre lön är det viktigt att alla får likställda möjligheter till vidare studier. 
Det finns ett antal påverkande faktorer som påverkar en individs studie- och yrkesval, 
bland annat intresse för studier, betyg, resultat på högskoleprov, föräldrarnas sociala 
bakgrund och utbildningsnivå, kamraternas val, tillgång till studie- och yrkesvägledning, 
arbetsförmedlingens insatser, alternativa utbildningsvägar, rekryteringsåtgärder, 
högskolans tillgänglighet och bemötande samt studiestödets utformning (a.a.).    

Att den sociala snedrekryteringen består medför att personer med goda förutsättningar att 
genomföra högskolestudier inte börjar studera på grund av individens socioekonomiska 
bakgrund. Det medför att samhället går miste om begåvningsresurser. Genom en breddad 
rekrytering till högskolan skall Sverige få kompetent arbetskraft. Det är en förutsättning då 
arbetsmarknaden idag är föränderlig. En breddad rekrytering hade även medfört att kvalitén 
på utbildningarna hade ökat. Genom studenters skilda bakgrunder berikas utbildningarna av 
att olika erfarenheter, perspektiv och uppfattningar ställs mot varandra. En konstruktiv 
diskussion berikas av skillnader (a.a.). 

Det finns ett antal åtgärder som omnämns i propositionen för att bredda rekryteringen. I 
propositionen står bland annat att läsa: 

Det finns skäl att anta att en mer omfattande studievägledning skulle leda till att fler av dem som 

planerar att studera i högskolan också fullföljer sina planer. Studie- och yrkesvägledning som sätts 

in tidigt under uppväxtåren och därefter återkommande under skoltiden kan förväntas främja 

rekryteringen till högskolan. Det är viktigt att också föräldrar nås av information om 

utbildningsvägar, yrken och arbetsliv (a.a. s. 40). 

Att studievägledaren hjälper elever och dess föräldrar med vägledning och information 
kring utbildningsväsendet är något positivt för att bredda rekryteringen. Även åtgärder 
såsom ett ståndaktigt informationsarbete från representant för utbildningsväsendet och 
avnämarna på arbetsmarknaden för att påverka negativa attityder mot högskolan som kan 
finnas hos individer. För att bredda rekryteringen till högskola/universitet menar författarna 



 16 

till propositionen att universitet och högskolor bör formulera lokala handlingsplaner för hur 
arbetet med att bredda rekryteringen av studenter skall bedrivas (a.a.). 

Rapporten Efter skolan (2002) är en utvärdering som redovisar vad ungdomar gör efter 
gymnasiet. Undersökningen omfattar de tre närmsta åren efter ungdomarnas avslutade 
gymnasietid. Underlaget för rapporten är statistiska register samt enkäter.  

Det skiljer sig vad ungdomar gör tre år efter att gymnasietiden är avslutad beroende på 
vilket program de har gått. De som hade läst ett yrkesinriktat program arbetade främst då 
undersökningen gjordes medan de som läst ett studieförberedande program främst 
studerade (a.a.). Här nedan kommer en kort redogörelse för vad de ungdomar som gått det 
samhällsvetenskapliga programmet svarat.  

Det samhällsvetenskapliga programmet är relativt stort, nästan var fjärde ungdom väljer att 
läsa på detta gymnasieprogram. Antalet har dock minskat mot vad det varit tidigare. Det 
samhällsvetenskapliga programmet består främst av kvinnliga elever, år 2001 uppgick 
andelen kvinnor bland eleverna i årskurs 1 till 63 procent. Det finns fyra inriktningar på det 
samhällsvetenskapliga programmet. Dessa inriktningar är ekonomi, kultur, 
samhällsvetenskap samt språk (a.a.).  

Tre år efter avslutad gymnasietid arbetade fyra av tio som gått det samhällsvetenskapliga 
programmet, vilket betyder att den största delen fortsatte med vidare studier. Av dem som 
inte fortsatte att studera arbetade främst inom försäljning i detaljhandel eller inom vård- 
och omsorg (a.a.). 

De ungdomar som hade läst den ekonomiska inriktningen fortsatte främst att vidareutbilda 
sig inom de samhällsvetenskapliga ämnena på högskolor och universitet. Även humaniora 
och undervisning var vanliga ämnen för dessa ungdomar. Av dem som läst den 
humanistiska inriktningen var studier den huvudsakliga sysselsättningen tre år efter 
avslutad gymnasietid. Hela 70 procent fortsatte med vidare studier på högskola eller 
universitet. Det ämne som dessa ungdomar främst läste på högskola/universitet var 
humaniora men även samhällsvetenskap och undervisning. Nära två av tre som studerat den 
samhällsvetenskapliga inriktningen fortsatte att utbilda sig vidare på högskola eller 
universitet. Ämnen som dessa ungdomar läste på högskola/universitet var främst 
samhällsvetenskap men även övriga ämnesområden lockade dem (a.a.). 

Ovanstående redogörelse är en god grund då undersökningen bygger på ungdomar som 
läser det samhällsvetenskapliga programmet.  

Snedrekrytering till högre utbildning 

Mellan åren 1993/94 och 2002/03 minskade den sociala snedrekryteringen till högskolan, 
det vill säga något fler studenter som påbörjade en utbildning hade arbetarbakgrund. 
Andelen högskolenybörjare2 från arbetarhem ökade från 18 procent till 24 procent 
samtidigt som andelen från högre tjänstemannahem minskade (SCB, 2006). 

Generellt är det fler kvinnor som fortsätter med högskolestudier, bland annat på grund av 
att kvinnor vanligtvis har bättre gymnasiebetyg än män. Det visar sig även att kvinnor från 
arbetarhem oftare fortsätter att studera än vad män gör från arbetarhem. En anledning till 

                                                 
2
 En studerande som för första gången är registrerad i grundläggande högskoleutbildning i Sverige (SCB, 2006). 
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denna fördelning kan vara att kvinnor väljer att läsa vård- och undervisningsutbildningar i 
större utsträckning än män och dessa utbildningar har relativt jämn fördelning mellan de 
sociala grupperna (a.a.). 

Föräldrarnas utbildningsnivå3 påverkar om en individ fortsätter vidare till högskolestudier. 
Under läsåren 2005/06 ökade andelen högskolenybörjare som har gymnasialt utbildade 
föräldrar från 32 procent till 38 procent. Under samma tid minskade högskolenybörjare 
med föräldrar med förgymnasial utbildning från 18 procent till 9 procent, vilket i viss mån 
beror på att utbildningsnivån har ökat i landet och allt fler har gymnasial utbildning. Under 
läsåren 1993/94 – 2003/04 hade hälften av högskolenybörjarna föräldrar med 
eftergymnasial utbildning (a.a.). 

Den sociala snedrekryteringen ser väldigt olika ut beroende på utbildning. Den 
yrkesutbildning som har störst social snedrekrytering är läkarprogrammet. Även arkitekt-, 
jurist-, psykolog- och tandläkarutbildningen samt utbildningar i konst och design har en 
tydlig social snedrekrytering. De yrkesutbildningar som främst lockar högskolnybörjare 
från arbetarhem är social omsorgs-, receptarie-, lärar- och sjuksköterskeutbildningen (a.a.). 

De olika gymnasieprogrammen skiljer sig vad gäller hur många som fortsätter till högre 
utbildning. Det är betydligt vanligare att individer som gått ett studieförberedande program 
fortsätter till högskola/universitet än dem som läst ett yrkesförberedande program, även om 
samtliga program ger grundläggande behörighet till högskola/universitet. Det är dessutom 
betydligt vanligare att ungdomar med föräldrar som har eftergymnasial utbildning går ett 
studieförberedande program på gymnasiet än ungdomar med föräldrar som har 
förgymnasial utbildning (a.a.). 

Om man kombinerar uppgifterna om social bakgrund och hemmets utbildningsnivå, visar det sig att 

hemmets utbildningsnivå har större betydelse än social bakgrund för övergången till 

högskolestudier (a.a. s. 30). 

Citatet påvisar att både social bakgrund och hemmets utbildningsnivå påverkar ungdomars 
övergång till högskolestudier. Det påvisar dock att hemmets utbildningsnivå är en större 
påverkande faktor än den sociala bakgrunden.  

1991 års reform då all gymnasieutbildning förutom det individuella programmet blev 
treårig och skulle ge allmän behörighet till högskolan var ett led i att minska klyftan mellan 
teoretisk och praktisk gymnasieutbildning. Man ville också samtidigt minska den sociala 
snedrekryteringen, vilket inte lyckats. Ambitionen att minska klyftan mellan studie- och 
yrkesförberedande program har misslyckats då det har visat sig att de yrkesförberedande 
programmen inte fungerat så studieföreberedande som avsetts (SOU 2000:39). 

Definition av social klass 

Då det kulturella kapitalet är sammanlänkat med social bakgrund och klass är det viktigt att 
här definiera begreppet social klass (Broady, 1998). 

Sociala klasser kan indelas i tre huvudgrupper: hög-, medel- och låg. Denna indelning 
baseras på yrkestitel och status. Det är dock en grov sortering då klass är ett mycket mer 
invecklat fenomen. 

                                                 
3
 Den högsta av föräldrarnas utbildning (SCB, 2006). 
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Klass beskrivs i termer av homogena existensbetingelser för en grupp människor. Dels 
innefattar en klass primära karakteristiska så som yrke, inkomst, utbildningsnivå, dels 
sekundära eller kompletterande egenskaper som etnisk tillhörighet, religion, geografiskt 
rum, kön och ålder. Dessa homogena betingelser producerar likformiga dispositioner som 
leder till likartade praktiker och smaker, som i sin tur utgör individens livsstil. Det innebär 
skilda livsstilar beroende på vilken klass en individ tillhör. De primära egenskaperna ses 
som objektiva medan de sekundära som subjektiva. Men det är i själva verket de 
sistnämnda som beaktas som underförstådda krav och fungerar som faktiska urvals- och 
uteslutningsprinciper med avseende på individens utbildningsval, sociala handlingar eller 
produktioner och smak (Broady & Palme, 1994). 

I dagens postmoderna samhälle har det blivit svårare att göra en klar differentiering mellan 
olika sociala grupper. Det beror på att samhället erbjuder större valmöjligheter som ger 
individen mer frihet att välja och kunna passera från en socialgrupp till en annan. Dock 
innebär det endast en generell förändring som inte gäller för alla utan bara för den enskilde 
individen (Jönsson m fl, 1993; 2007). 

Forskningsfrågor 
1. Går det att urskilja ett samband utifrån elevens kulturella kapital och hur det 

korresponderar med framtidstron och framtidsdrömmarna? 
2. Hur påverkar elevernas kulturella kapital deras kognitiva karta över studie- och 

yrkesval? 

Avgränsningar 
Vi kommer att begränsa oss till att se till det kulturella kapitalet i Bourdieus kapitalteori. 
Detta för att vi anser att de andra två kapitalbegreppen kan vara svåra att urskilja genom 
våra metoder. Vi är väl medvetna om att vi inte kommer att inkludera det kulturella 
kapitalet fullt ut med vår undersökning men har valt att ändock begränsa oss till våra valda 
frågor för att urskilja begreppet kulturellt kapital.  

Från Gottfredsons karriärutvecklingsteori kommer vi att inrikta oss på att se till hur 
elevernas kulturella kapital påverkar elevernas självuppfattning (Self-concept) och 
kognitiva karta (Cognitive map of occupations). Det betyder att vi kommer att bortse från 
Gottfredsons resterande begrepp.    

I undersökningen har ingen hänsyn tagits till elevernas etnicitet eller kön. 

Kunskapssyn 
Kunskapssynen vi som forskare besitter är att vi har en förförståelse kring att olika faktorer 
påverkar en individs studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledarutbildningen har 
genererat i en insikt i att en valprocess är lång och börjar redan i tidig ålder då exempelvis 
kön, social bakgrund och etnicitet påverkar en individs studie- och yrkesval. Människor 
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formas genom sin omgivning och sin självuppfattning. Med denna kunskapssyn kommer 
denna undersökning att genomföras.      

Hypotes 
Hypotesen är att elever vars föräldrar är akademiker har mer likheter mellan framtidstro 
och framtidsdrömmar. Detta för att de har ett kulturellt kapital som gör att de har större 
vetskap om sina valmöjligheter. Vi tror att dessa elever i större utsträckning vet hur de ska 
gå tillväga för att de ska nå sina framtidsdrömmar. 

Den andra hypotesen är att det kulturella kapitalet påverkar den kognitiva kartan över 
studie- och yrkesval. Beroende på hur mycket kulturellt kapital en individ besitter påverkas 
individens syn på vilka utbildningar och yrken som är tänkbara och accepterade för denne 
att välja bland. 
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Metod 

Undersökningsstrategi 
Både kvalitativa och kvantitativa metoder ligger till grund för föreliggande undersökning. 
Det gjordes för att skapa en god grund inför analysen av det material som har samlats in. I 
huvudsak har dock den kvalitativa metoden använts, även om enkäten som gjorts 
representerar en kvantitativ metod. 

Kvalitativ metod karaktäriseras genom att det är verbala beskrivningar som ligger till grund 
för undersökningen medan kvantitativa metoder innebär mätningar. En beskrivning av den 
kvalitativa metoden kan vara att forskaren studerar människan och hur hon/han tolkar sin 
verklighet i relation till tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Ett deduktivt arbetssätt har använts vilket betyder att slutsatser och hypoteser har prövats 
utifrån valda teorier. 

Studien är en fallstudie, det vill säga en undersökning som skildrar en företeelse i sin 
verklighetsskildrande miljö eller i sitt sammanhang. En fallstudie kan vara beskrivande, 
förklarande eller undersökande. 

Uppsatsen kommer att inneha en linjär disposition, vilket betyder att uppsatsen kommer att 
struktureras logiskt med introduktion, problem, metod, resultat, analys och diskussion. 

Metoder och tekniker 
Eleverna i undersökningen har fått besvara en mindre enkät, se bilaga 1. Eleverna har där 
besvarat frågor som använts för att skapa en uppfattning kring vilket kulturellt kapital de 
besitter.  

Eleverna har även skrivit mindre uppsatser, se bilagorna 2 och 3. Dessa uppsatsuppgifter 
har även avslutats med ett par frågor som knyter an till elevernas uppfattningar kring yrken. 

Enkäten kan anses vara en bra grund till förförståelsen då resterande material tolkats och 
analyserats. Genom att eleverna i den aktuella gymnasieklassen skrivit uppsatser kring sina 
förväntningar av studier och yrken inom de kommande tio åren har underlag funnits för 
forskningsområdet. Underlaget har sedan jämförts med varandra och med enkäten. 

Genomförandesteg 
Som ett första steg i undersökningen kontaktades, via telefon, en studie- och 
yrkesvägledare. Hon har tidigare varit handledare till en utav uppsatsförfattarna under en 
praktikperiod på den gymnasieskola där undersökningen genomförts. Studie- och 
yrkesvägledaren förmedlade sedan kontakt med en svensklärare på det 
samhällsvetenskapliga programmet. Överenskommelse gjordes med denna lärare och en 
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lektion avsattes till att utföra enkäten (bilaga 1) och uppsatsuppgifterna (bilaga 2 och 3). 
Läraren ansåg att uppsatsämnet var lämpligt då klassen, för tillfället, arbetade med ämnet 
yrken och framtid.  

Undersökningen inleddes med en enkät (se bilaga 1) till den aktuella gymnasieklassen i 
årskurs tre på det samhällsvetenskapliga programmet. I enkäten har eleverna besvarat 
frågor som berör deras kulturella kapital.  

Efter att den utvalda klassen svarat på enkäten fick eleverna göra två mindre 
uppsatsuppgifter (se bilaga 2 och 3). I elevuppsatserna har frågor ställts kring deras 
förväntningar på framtiden vad gäller studier och yrken. Eleverna har haft begränsad tid på 
sig att skriva sin framtidsberättelse, en lektion avsattes för eleverna att utföra uppgiften. 
Detta bland annat för att materialet skulle vara rimligt att analysera på en relativt kort tid.  

Det insamlade materialet har sedan granskats och försök har sedan gjorts att kategorisera, 
jämföra, söka likheter och olikheter. Försök har gjorts att utskilja elevernas kulturella 
kapitalinnehav för att därefter se om det fanns något samband mellan framtidstron, 
framtidsdrömmarna och det kulturella kapitalet samt hur det kulturella kapitalet påverkar 
elevernas kognitiva karta över studie- och yrkesval. Materialet har tolkats med hjälp av 
utvalda teorier. 

Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
En klass med 28 elever på det samhällsvetenskapliga programmet valdes ut för att det är ett 
studieförberedande program med relativt jämn könsfördelning.4 Då programmet är 
studieförberedande är inte framtiden lika tydlig som den kan vara för elever som går ett 
yrkesförberedande program. Anledningen till att en årskurs 3 valdes ut, var att eleverna 
troligtvis i större utsträckning har börjat fundera över framtiden efter gymnasiet mer än 
elever som går årskurs ett eller två har. 

Bristen med den aktuella urvalsgruppen var att elever som hade föräldrar med 
grundskoleutbildning eller ingen formell utbildning, det vill säga elever som innehar ett 
knappt kulturellt kapital var relativt fåtaliga. Det har medfört att eleverna med lågt 
kulturellt kapital har analyserats på tämligen tunt underlag.  

Då tidsramen för uppsatsen inte varit tillräcklig för att djupare gå in på samtliga uppsatser 
har ett visst urval gjorts. Samtliga uppsatser har lästs och tolkats för att kunna urskilja 
eventuella mönster kring hur eleverna svarat i sina enkäter och sina uppsatser samt 
applicera de valda teorierna på dessa och förstå utifrån dem. Samtliga uppsatser har varit 
underlag för forskningsarbetet, men tre elever har valts ut för djupare analys. Urvalet har 
skett slumpmässigt genom att samtliga uppsatser vänts upp och ner. Tre uppsatser har 
sedan dragits ur denna hög. 
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Kommunfakta  

Gymnasieskolan där undersökningen är gjord ligger i en Sydsvensk kommun som har cirka 
40 000 invånare.  

Personer med förgymnasial och gymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå var år 
2004 något fler i nämnd kommun än i riket generellt. Personer med eftergymnasial 
utbildning är något färre i kommunen i förhållande till den generella siffran för landet.  

Både medelinkomsten och medianinkomsten är något lägre i kommunen än den generella 
siffran för Sverige. Det kan eventuellt kopplas till ovanstående fakta kring 
utbildningsnivån, det vill säga att utbildningsnivån är lägre i kommunen än generellt i 
landet. 

De tre största branscherna i kommunen är tillverkning och utvinning, handel och 
kommunikation och på tredje plats kommer vård och omsorg. De två första branscherna är 
dessutom något större i den omnämnda kommunen än i riket generellt.5  

Datainsamling 
Besök gjordes hos den aktuella klassen på samhällsprogrammet där syftet med uppgiften 
presenterades. Därefter delades enkäten ut. När eleverna sedan fyllt i denna enkät samlades 
materialet in för att sedan övergå till uppsatsuppgifterna. Eleverna instruerades kring 
uppgiften samt att de hade cirka 20 minuter på vardera uppgift till sitt förfogande. 
Uppsatsuppgiften som handlade om framtidsdrömmar vad gäller studier och yrken delades 
sedan ut till eleverna. Uppsatsuppgiften omfattade även ett par frågor kring yrkesdrömmar 
(se bilaga 2). Efter cirka 20 minuter samlades den första uppsatsuppgiften in och nästa 
uppgift som handlade om deras framtidstro vad gäller studier och yrken delades ut. Denna 
uppgift omfattade ett par frågor kring begränsningar och hinder vad gäller yrken (se bilaga 
3). Därefter samlades samtliga uppgifter in. 

Tillförlitlighet 
Det är ytterst viktigt att tänka igenom och förbereda enkäten noga för att få så tillförlitliga 
data som möjligt, med god validitet och reliabilitet.  

För att prova enkäten och uppsatsuppgifterna testades frågorna på en kvinna som är 19 år 
innan dessa gavs ut till den aktuella klassen. Det gjordes för att se vad frågorna gav för 
underlag till forskningsfrågorna. Det visade sig att tillräckligt underlag inte gick att få, så 
dessa frågor ändrades under planeringsstadiet av forskningsarbetet.  

Då undersökningen utförts under skoltid för eleverna och med lärarens stöd har eleverna 
tagit uppgiften på samma allvar som övriga skoluppgifter, vilket i sin tur bör medföra att 
tillförlitligheten är god.  

Genom att eleverna fick stort utrymme i uppsatserna att uttrycka sig fritt gavs eleverna 
utrymme att beskriva sin egen uppfattning kring ämnet utan att bli påverkade av lärare, 
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föräldrar eller forskare. Det kan dock finnas en risk att klasskamrater kan ha innehaft en 
påverkande faktor då bänkarna i klassrummen stod nära varandra, vilket medförde 
möjlighet att samtala med ”grannen” i bänken intill. 

Vad gäller enkäten har den tilldelat information som kan bidra till att urskilja elevernas 
kulturella kapital. En medvetenhet finns dock att det kulturella kapitalet innefattar flera 
faktorer och att frågeformuläret inte täcker dessa fullt ut. Dock har ett val gjorts att se på 
det kulturella kapitalet genom dessa frågor. Några av frågorna kan anses vara känsliga att 
svara på, vilket kan ha medfört att tillförlitligheten påverkats om eleverna inte svarat 
sanningsenligt på dem. Det är dock något som är svårt att kontrollera och därmed råda 
över.  

Resultatet i denna undersökning kan inte betraktas som en generalisering utan 
undersökningen kommer att ge ett resultat för denna specifika klass, det vill säga denna 
fallstudie. Den kvalitativa metoden gör informationen trovärdig för rådande fallstudie men 
inte självklart giltig för andra forskningsarbeten. De resultat som framkommit gäller 
således den utvalda och specifika gymnasieklass som forskningen riktas mot. 

Som kvalitativ forskare är det viktigt att skapa en god relation med deltagarna i 
forskningsarbetet. En strävan har funnits att nå en god relation med respekt för de 
inblandade, för att på så vis få ut så mycket som möjligt från elevuppsatserna och därmed 
nå god tillförlitlighet i materialet. För att uppnå en god relation har ett positivt och öppet 
förhållningssätt varit en strävan vid mötet med klassen, då syftet med undersökningen 
förklarats. 

Etiska ställningstaganden 
Fyra grundläggande huvudkrav finns på samhällsvetenskaplig forskning och dessa har 
beaktats i denna undersökning. 

Det första av dessa är informationskravet. Med det menas att forskaren ska informera de 
berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. I de fall där förhandsinformation 
skickas ut ska där anges vilket syfte undersökningen har och en beskrivning av hur den i 
stora drag kommer att genomföras. E-post har därför skickats ut till gymnasieungdomarnas 
lärare med en förfrågan om att få gå ut med enkäten och fråga om det finns möjlighet att få 
ta del av elevuppsatser kring forskningsämnet för denna uppsats (se bilaga 4). 

Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan. De som deltar i undersökningen har rätt att bestämma 
om, hur länge och på vilka villkor denne ska delta. De står helt fria att avbryta sin 
medverkan mitt under uppgiften. Om så sker har forskaren rätt att försöka motivera de 
medverkande att stanna kvar i undersökningen, dock utan metoder som gör att de berörda 
inte självständigt kan fatta beslut om avbrytandet. Denna punkt har varit viktig i denna 
undersökning, liksom föreberedelsen på om det skulle kunna inträffa, då personliga saker 
berörts under undersökningen.  

Nästa krav är konfidentialitetskravet, det vill säga att de uppgifter om de personer som 
ingår i en undersökning ska förvaras på ett sådant sätt där obehöriga inte kan ta del av dem. 
Eleverna har tillfrågats om deras godkännande att referera till dem i denna undersökning, i 
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form av citat och liknande, dock framkommer inga namn i rapporten. Det har varit en 
självklarhet att inte hänga ut någon av undersökningspersonerna och det klargjordes tidigt 
för eleverna under undersökningsprocessen. För att stärka elevernas anonymitet har enkäter 
och uppsatsuppgifterna numrerats för att sedan matcha ihop siffrorna. Det har därför varit 
viktigt att eleverna fått samma siffra på uppsatsuppgifterna som på enkäten. Det har 
medfört att elevernas anonymitet har stärkts. 

Det sista kravet är nyttjandekravet, som betyder att de uppgifter som samlats in endast får 
användas för forskningsändamål och inte till exempel för kommersiellt bruk och andra icke 
vetenskapliga syften. Självfallet har inga sådana avsikter funnits med denna undersökning 
och även det klargjordes vid mötet med eleverna. 

Eleverna har erbjudits att ta del av resultatet om de så önskar genom att den inblandade 
svenskläraren kommer att få uppsatsen skickad till sig via e-post. 

Det finns två typer av etik: deontologisk etik och konsekvensetik. Den deontologiska etiken 
bygger på en uppsättning principer, exempelvis talas det om ”informerat samtycke”, som 
innebär att personer måste informeras och samtycka till att vara med och även informeras 
om hur forskningen ska gå till och vilka konsekvenser forskningen kan ha vid offentlig 
publicering. Vidare ska forskaren göra allt för att skydda personens identitet. 
Konsekvensetiken är däremot inte lika upptagen av absoluta regler och betoningen ligger 
på den situation som forskaren befinner sig i och konsekvenserna av deras handlingar. 
Argument som finns mot den deontologiska etiken är att den kan hämma forskarens 
aktiviteter och kreativitet. I föreliggande undersökning har det informerade samtycket varit 
en nödvändighet för att överhuvudtaget kunna genomföra den, och ingen vinst och intresse 
har funnits att röja någons identitet. Denna studie kan därför påstås följa den deontologiska 
etiken. 

Uppgifterna som framkommit har behandlats så konfidentiellt som möjligt och en 
självklarhet har funnits att inte lämna ut uppgifter till utomstående. Dessutom har 
möjligheterna varit mycket små för utomstående att identifiera någon, då inga namn 
framkommit i undersökningen. Eftersom undersökningen gjorts på en samhällsvetenskaplig 
klass i årskurs 3, är gruppen förhållandevis liten och således lätt att identifiera. Därför har 
inga namn skrivits ut och inte heller orten där undersökningen gjorts har redovisats. 

Bearbetning och analys av resultatdata 
Det insamlade material har tolkats utifrån en förförståelse kring dem som undersökts, vilket 
betyder att denna rapport har en hermeneutisk karaktär. Förförståelsen är central inom 
hermeneutiken. Det finns, inom hermeneutiken, ett samspel mellan förförståelse och 
erfarenhet. Dessa två beståndsdelar bildar ett kretslopp, den ena komponenten bygger upp 
den andra och vise versa. 

Det finns dock kritik som kan riktas mot den hermeneutiska metoden. Då metoden bygger 
på tolkningar kan det vara svårt att veta om tolkningarna är rimliga eller om det sker 
misstolkningar och felbedömningar beroende på forskarens förförståelse och erfarenhet. 
Den hermeneutiska kunskapen är dessutom mer osäker än vad den positiviska är, då den 
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positiviska kunskapen går ut på att nå fram till säker fakta. Den hermeneutiska kunskapen 
kan dock uppfattas som mer nyanserande och levande. 

Var och en av oss har granskat materialet, i form av enkäterna och elevuppsatserna, för att 
få ut så mycket information som möjligt och kunna hålla stringenta resonemang i 
diskussionen och analysen av det som framkommit.  

Enkätdata har tolkats för att skildra och undersöka om något mönster kunnat ses mellan 
elevernas kulturella kapital med vilka framtidsvisioner de har för de kommande tio åren 
vad gäller studier och yrken. Det har gjorts för att se om det går att urskilja om framtidstron 
och framtidsdrömmarna påverkas av det kulturella kapital eleverna besitter samt om det 
kan vara så att det kulturella kapitalet är en påverkande faktor när eleverna ser till sin 
framtid och hur de tror och vill att den ska bli vad gäller studier och yrken. I 
undersökningen har avsikten varit att också studera om det kulturella kapitalet påverkar 
elevernas kognitiva karta över studie- och yrkesval. 

När materialet strukturerats och jämförts har Bourdieus och Gottfredsons teorier applicerats 
på materialet för att se om några slutsatser varit möjliga att dra. Svaren i enkäten har 
sammanställts i stapeldiagram och bifogas i uppsatsen som en bilaga.  

Att jämföra olika källor är ett beskrivande ord för att förklara den kvalitativa metoden. Att 
göra en enkät och uppsatsarbeten för att sedan reflektera över svaren och låta dessa svar 
konfronteras med andra källor såsom litteratur inom ämnet är en metod som använts i 
föreliggande uppsats. 

Resultatredovisningssätt 
Resultaten kommer att redovisas genom att en sammanställning av svaren på enkätfrågorna 
presenteras, vilka också är uppställda som diagram. Dessa redovisas i bilaga 5. Därefter 
framläggs en sammanställning av elevuppsatserna. Efter att resultaten för gymnasieklassen 
har redovisats kommer en resultatredogörelse över de tre elever som slupmässigt blivit 
utvalda. Eleverna har grupperats i följande fem grupper: elev med föräldrar utan formell 
utbildning, elev med en gymnasieutbildad förälder, elever där båda föräldrarna har 
gymnasieutbildning, elever där en av föräldrarna har en högskole-/universitetsutbildning, 
elever där båda föräldrarna har högskole-/universitetsutbildning. 
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Resultat 

Enkätfrågor 
Gymnasieklassen som undersökningen bygger på bestod av 28 elever. Då gällande 
undersökning genomfördes var 18 elever närvarande, 12 manliga elever och 6 kvinnliga. 
Av dessa elever var det fyra elever med hemförhållanden där båda föräldrarna var 
högskoleutbildade. Sju elever hade en förälder med högskoleutbildning. I tre utav fallen 
hade den andre föräldern gymnasieutbildning och i fyra utav fallen hade den andre 
föräldern grundskoleutbildning. Fem av eleverna i klassen hade hemförhållanden där båda 
föräldrarna hade gymnasieutbildning. En elev hade en gymnasieutbildad förälder och en 
grundskoleutbildad förälder. Det var även en elev i klassen som uppgav att dennes föräldrar 
inte hade någon formell utbildning. Med formell utbildning innebär i detta avseende att 
föräldrarna inte har någon skolad utbildning. Det betyder att de inte går att utesluta att 
elevens föräldrar har någon form av utbildning genom arbetslivserfarenheter eller genom 
fortbildning.   

Diagram 1. Föräldrarnas utbildning 
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Föräldrarna till eleverna i klassen är främst akademiker. Även gruppen av föräldrar som är 
gymnasieutbildade är väl representerad. Det är främst mödrarna som är högutbildade 
medan fäderna är något överrepresenterade bland dem som har grundskoleutbildning och 
gymnasieutbildning. Det är endast en moder och en fader som inte har någon formell 
utbildning. 
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Diagram 2. Fördelning på eleverna med högskoleutbildade föräldrar 
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Då det var relativt många föräldrar som var högskoleutbildade kommer här en 
sammanställning av hur många elever som har någon förälder som läst på 
högskola/universitet. Fyra elever i klassen har både en moder och fader som läst på 
högskola/universitet medan det är sju elever vardera som har en högskoleutbildad förälder 
eller ingen förälder som läst på högskola/universitet.   

Diagram 3. Fördelning på de kvinnliga eleverna med högskoleutbildade föräldrar 
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Tre av de kvinnliga eleverna i klassen har en förälder som läst på högskola/universitet. Det 
är deras mödrar som är högutbildade. En kvinnlig elev kommer från ett hem där båda 
föräldrarna är högskoleutbildade medan två kvinnliga elever har föräldrar som inte läst på 
högskola/universitet.  

Diagram 4. Fördelning på de manliga eleverna med högskoleutbildade föräldrar  
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Tre av de manliga eleverna i klassen kommer från hem där båda föräldrarna är 
högutbildade. Fyra av de manliga eleverna har en förälder som läst på högskola/universitet. 
Två av dessa elever har en högutbildad moder och två av de manliga eleverna har en 
högutbildad fader. Fem av de manliga eleverna i klassen kommer från hem där ingen av 
föräldrarna har någon högskoleutbildning.  

Diagram 5. Varför eleverna valde det samhällsvetenskapliga programmet 
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Anledningen till varför eleverna i denne samhällsvetenskapliga klass valde att läsa på 
programmet visas i diagram 5. De elever som kommer från familjeförhållanden där båda 
föräldrarna har högskoleutbildning menar att de valde programmet av intresse, föräldrarnas 
vilja och annan orsak. De elever som har en högskoleutbildad förälder hade också främst 
valt programmet av intresse men även på grund av annan orsak och osäkerhet vid 
gymnasievalet. Av dem som hade gymnasieutbildade föräldrar hade samtliga valt 
programmet av eget intresse. Den elev som hade en gymnasieutbildad förälder hade valt 
programmet på grund av en annan orsak och eleven som kommer från hemförhållanden där 
ingen av föräldrarna är formellt utbildade visste inte varför han hade valt programmet. 
Ingen av eleverna uppgav att de hade valt programmet på grund av vänners påverkan.  

Diagram 6. Föräldrarnas engagemang i deras barns skolarbete 
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 I diagram 6 går det att urskilja vilket engagemang föräldrarna har i deras barns studier. 
Cirka hälften av de elever som har två högskoleutbildade föräldrar, en högskoleutbildad 
förälder eller två gymnasieutbildade föräldrar får hjälp med läxläsning av sina föräldrar. 
Eleven som har en gymnasieutbildad förälder och eleven som har föräldrar utan formell 
utbildning erhåller inte hjälp med läxor av sina föräldrar. 

Föräldrarna är generellt intresserade av studieresultaten. Diagram 6 visar att eleverna som 
har två högskoleutbildade föräldrar upplever mindre intresse för studieresultaten från deras 
föräldrar än vad de elever som har en högskoleutbildad förälder och de som har 
gymnasieutbildade föräldrar samt eleven som har en gymnasieutbildad förälder gör. Eleven 
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som har föräldrar som inte är formellt utbildade upplever inte att föräldrarna har något 
intresse av hans studieresultat.  

Föräldrarnas önskan eller förväntan att deras barn ska vidareutbilda sig är också relativt 
hög enligt undersökningen. De föräldrar som till största delen vill att deras barn ska 
vidareutbilda sig är från de familjeförhållanden där en av föräldrarna är högskoleutbildad, 
samt eleven som har en gymnasieutbildad förälder. Eleverna från familjeförhållanden där 
båda föräldrarna har högskoleutbildning upplever 75 procent av eleverna att föräldrarna vill 
att de ska studera vidare, det vill säga tre utav fyra elever.  

Av de elever som har två föräldrar med gymnasieutbildning upplever 60 procent att deras 
föräldrar vill att de ska studera vidare. Eleven som har föräldrar utan formell utbildning 
upplever inte att föräldrarna vill att han ska studera vidare.  

En elev som har två högskolutbildade föräldrar har inte svarat på dessa enkätfrågor och är 
därmed inte inräknad i diagrammet.    

Hur ofta eleverna diskuterar studier och utbildningar tillsammans med sina föräldrar går att 
urskilja i diagram 7 (se bilaga 5). De elever som oftast talar om vidare studier och 
utbildningar hemma är elever som har en högskoleutbildad förälder. Även eleven som har 
en gymnasieutbildad förälder upplever att de ofta samtalar om vidare studier hemma. 60 
procent av de elever som har två gymnasieutbildade föräldrar och 50 procent av dem som 
har två högskoleutbildade föräldrar upplever att de ofta samtalar om vidare studier och 
utbildningar hemma.  

Eleven som inte har några formellt utbildade föräldrar upplever att de sällan talar om vidare 
studier hemma. Även 50 procent av dem som har två högskoleutbildade föräldrar, 42,86 
procent av dem som har en högskoleutbildad förälder samt 40 procent av dem som har två 
gymnasieutbildade föräldrar upplever att de sällan diskuterar vidare studier och 
utbildningar hemma tillsammans med sina föräldrar. Ingen av eleverna upplever att de inte 
alls diskuterar studier och utbildningar tillsammans med sina föräldrar.  

Hur ofta eleverna diskuterar yrkesval med sina föräldrar varierar, vilket går att se i diagram 
8 (se bilaga 5). De som ofta diskuterar yrkesval hemma tillsammans med sina föräldrar är 
57,14 procent av dem som har en högskoleutbildad förälder samt 60 procent av dem som 
har två gymnasieutbildade föräldrar. Även eleven som har en gymnasieutbildad förälder 
diskuterar ofta kring yrkesval med sina föräldrar.  

Av de elever som har två högskoleutbildade föräldrar upplever 75 procent att de sällan talar 
om yrkesval med sina föräldrar likaså 42,86 procent av dem som har en högskoleutbildad 
förälder samt 20 procent av dem som har två gymnasieutbildade föräldrar upplever att de 
sällan samtalar om yrkesval med sina föräldrar. Eleven som har föräldrar som inte är 
formellt utbildade diskuterar sällan yrkesval tillsammans med sina föräldrar. 25 procent av 
dem som har två högskoleutbildade föräldrar och 20 procent av dem som har två 
gymnasieutbildade föräldrar menar att de aldrig samtalar om yrkesval hemma med sina 
föräldrar.  

Ingen av eleverna uppgav att de samtalar mycket ofta kring yrkesval hemma tillsammans 
med sina föräldrar.  
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Elev med föräldrar utan formell utbildning  

En elev uppgav att hans föräldrar inte har någon formell utbildning. Denne elev vet inte 
orsaken till varför han valde det samhällsvetenskapliga programmet.  

Han får ingen hjälp med läxorna av sina föräldrar och han upplever att hans föräldrar inte 
är intresserade av hans studieresultat. Föräldrarna vill inte att han ska studera vidare efter 
gymnasiet. Han diskuterar sällan studier, utbildningar eller yrkesval med sina föräldrar.  

Den reaktion eleven, som har föräldrar utan formell utbildning, möter när han berättar om 
sina drömyrken är att de lyssnar intresserat på sin son (se diagram 9 i bilaga 5).  

Eleven ser att svårighetsgraden och längden på utbildningen som skulle ta honom till sitt 
drömyrke hindrar honom från att uppnå sin dröm (se diagram 10 i bilaga 5). 

Svaren på enkätfrågorna som berörde upplevda hinder för att nå drömyrken samt frågan 
som behandlade yrken som upplevs otänkbara har eleven ifråga inte besvarat. 

Elev med en gymnasieutbildad förälder  

En elev hade en förälder som var gymnasieutbildad och en förälder som var 
grundskoleutbildad. Denne elev valde det samhällsvetenskapliga programmet då hon inte 
visste vad hon skulle välja för program.  

Hon uppger att hon inte får hjälp med läxorna men understryker att hon fått det i tidigare 
år. Hennes föräldrar är intresserade av hennes studieresultat och de vill att hon ska studera 
vidare efter gymnasiet. Hon diskuterar ofta både studier, utbildningar och yrkesval 
tillsammans med sina föräldrar.  

Eleven, som har en gymnasieutbildad förälder och en grundskoleutbildad förälder, upplever 
att föräldrarna lyssnar intresserat när hon berättar om sina drömyrken (se diagram 11 i 
bilaga 5).  

Eleven ifråga har ej besvarat frågan kring hinder för att nå den önskade framtiden vad 
gäller studier och yrken.  

Eleven nämner osäker arbetsmarknad som en påverkande faktor för att ett yrke som hon 
anser vara intressant sorteras bort från hennes kognitiva yrkeskarta (se diagram 12 i bilaga 
5).  

Eleven har inte besvarat frågan angående vilka motstånd hon upplever kan finnas som 
hindrar henne från att nå ett intressant men svåruppnåeligt yrke.  

Elever där båda föräldrarna har gymnasieutbildning 

Fem elever, en kvinnlig elev och fyra manliga elever, kom från hemförhållanden med två 
gymnasieutbildade föräldrar. Samtliga av dessa elever hade valt utbildningen på grund av 
eget intresse. 

Samtliga fem elever ansåg att deras föräldrar var intresserade av deras studieresultat. Två 
av dessa elever får hjälp med läxor av sina föräldrar och dessa elever har även föräldrar 
som vill att deras barn ska studera vidare. Tre av eleverna får ingen hjälp med läxläsning av 
sina föräldrar. Av dessa tre är det en elev som har föräldrar som inte vill att deras barn ska 
studera vidare efter gymnasiet. Den andre elevens föräldrar vill att denne ska studera vidare 
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och den tredje uppger att det inte har någon betydelse för dennes föräldrar om hon läser 
vidare eller inte. 

Tre av dessa elever diskuterar ofta studier, utbildningar och yrkesval hemma tillsammans 
med sina föräldrar. Två av eleverna diskuterar sällan studier och utbildningar tillsammans 
med sina föräldrar. Av dessa två diskuterar en elev sällan yrkesval med sina föräldrar och 
en elev diskuterar inte alls yrkesval tillsammans med sina föräldrar.  

I diagram 13 skildras elevernas uppfattning kring hur deras familj och omgivning reagerar 
när de berättar om sina drömyrken (se bilaga 5). Av de kvinnliga eleverna är det 100 
procent och av de manliga eleverna är det 25 procent som upplever att deras föräldrar 
lyssnar intresserat när de berättar om sina drömyrken. 50 procent av de manliga eleverna 
upplever att föräldrarna uppmuntrar dem när de berättar om sina drömyrken. 25 procent av 
de manliga eleverna upplever att föräldrarna inte ger någon reaktion när de förtäljer om 
sina drömmar vad gäller yrken. Ingen av eleverna anser att föräldrarna försöker påverka 
drömyrkena mot annan riktning.   

Det motstånd som dessa elever upplever hindrar dem från att nå deras drömyrken visas i 
diagram 14 (se bilaga 5). Hinder som omnämndes för att nå den önskade yrkesmässiga 
framtiden utgjordes främst av ekonomiska faktorer, men även på grund av en lång och för 
svår utbildning. Annat hinder var även en stor påverkande faktor. ”Annat hinder” 
omfattade höga intagningspoäng till utbildningen, för nuvarande låga betyg och hög 

konkurrens på arbetsmarknaden för gällande yrke. Ingen av dessa elever uppgav den 
fysiska eller geografiska aspekten som något hinder.  

Osäker arbetsmarknad och dålig lön är de faktorer som omnämns bland dessa elever som 
påverkande faktorer för att ett yrke som de anser vara intressant sorteras bort från deras 
kognitiva karta vad gäller yrken (se diagram 15 i bilaga 5). Det är dock inte samtliga som 
har svarat på denna enkätfråga. Två elever har inte svarat på enkätfrågan, samt att två 
elever anser att det inte finns några yrken de sorterar bort på grund av dessa faktorer.   

Dessa elever fyllde främst i ”annat” då de besvarade frågan varför somliga yrken kan 
upplevas svåruppnåeliga. En elev utvecklade sitt svar genom att skriva att det var hans 
betyg som inte räcker för att komma in på gällande utbildning. Även det ekonomiska 
hindret är stort samt att utbildningen till det gällande yrket är för svår. Därefter omnämns 
även för lång utbildning, fysiska hinder och geografiska hinder. En elev har inte besvarat 
denna enkätfråga (se diagram 16 i bilaga 5).     

Elever där en av föräldrarna har en högskole-/universitetsutbildning  

Sju elever, tre kvinnliga och fyra manliga, i klassen uppgav att de hade en högskoleutbildad 
förälder. Fem av dessa elever hade valt det samhällsvetenskapliga programmet på grund av 
eget intresse. En elev hade valt programmet då hon inte visste vad hon skulle välja och en 
elev valde programmet då hon inte kom på något annat.  

Samtliga sju elever uppger att deras föräldrar är intresserade av studieresultat samt att deras 
föräldrar vill att de ska studera vidare. Av dessa elever är det fyra elever som får hjälp av 
sina föräldrar med läxläsning och tre elever som inte får hjälp med läxläsning av sina 
föräldrar.  
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Två av dessa elever diskuterar mycket ofta vidare studier och utbildningar med sina 
föräldrar. Dessa två elever diskuterar även ofta yrkesval tillsammans med sina föräldrar. 
Ytterligare två elever talar ofta med sina föräldrar om studier, utbildningar och yrkesval. 
Tre av dessa sju elever diskuterar sällan studier, utbildningar och yrkesval med sina 
föräldrar.  

Reaktionen från föräldrarna och omgivningen när dessa elever berättar om sina drömyrken 
går att urskilja i diagram 17 (se bilaga 5). Dessa elever upplever att föräldrarna uppmuntrar 
eller lyssnar intresserat när de berättar om sina yrkesdrömmar. De kvinnliga eleverna 
upplever i större utsträckning att föräldrarna uppmuntrar dem än vad de manliga eleverna 
känner. Inte någon av eleverna som har en högskoleutbildad förälder upplever att de inte 
får någon reaktion av sina föräldrar när de berättar om sina drömyrken. Föräldrarna 
försöker inte heller att påverka eleverna till att välja andra drömyrken.  

Vad dessa elever omnämner som hinder för att nå önskad yrkesframtid är främst ”annat 
hinder” vilket i detta fall motsvaras av motivation och betyg. Även ekonomiska hinder 
omnämns till stor del. Därefter nämns de fysiska och geografiska aspekterna samt för svår 
utbildning som hindrar dem till att uppnå drömyrket. Ingen omnämner att utbildningen är 
alltför lång (se diagram 18 i bilaga 5). En av dessa elever har inte besvarat denna 
enkätfråga.  

Eleverna som har en högskoleutbildad förälder omnämner främst dålig lön och osäker 
arbetsmarknad som två påverkande faktorer till varför ett yrke, som de anser vara 
intressant, kan sorteras bort från deras kognitiva karta. Även låg status och dåliga 
arbetstider är påverkande faktorer till att somliga yrken sorteras bort (se diagram 19 i bilaga 
5). Det är två av eleverna med en högskoleutbildad förälder som inte har besvarat denna 
enkätfråga.   

Det finns yrken som lockar dessa elever men som kan upplevas som ouppnåeliga. De 
aspekter som de främst anser hindrar dem att nå dessa yrken är en alltför svår utbildning. 
Även för lång utbildning, fysiska hinder och geografiska hinder omnämns samt ”annat 
hinder” som i detta fall är motivation. Ingen av dessa elever har sett ekonomin som ett 
hinder (se diagram 20 i bilaga 5). Två av eleverna med en högskoleutbildad förälder har 
inte besvarat denna enkätfråga.   

Elever där båda föräldrarna har högskole-/universitetsutbildning  

Fyra elever, en kvinnlig och tre manliga, i klassen kommer från hemförhållanden där båda 
föräldrarna är högskoleutbildade. Två av dessa elever valde det samhällsvetenskapliga 
programmet av eget intresse. En elev valde programmet då hans föräldrar ansåg att det 
samhällsvetenskapliga programmet var rätt väg att gå. Den fjärde eleven hade uppgivit 
”annan orsak” och förtydligat genom att uttrycka sig ”ville inte gå om ett år”.  

Tre av dessa elever känner att deras föräldrar är intresserade av deras studieresultat samt att 
deras föräldrar vill att de ska studera vidare. Två av dem får hjälp med sina läxor av 
föräldrarna. En av de fyra elever som har högskoleutbildade föräldrar har inte besvarat 
dessa frågor på enkäten.  



 33 

Två av eleverna diskuterar ofta studier och utbildningar med sina föräldrar. De uppger dock 
att de sällan respektive inte alls diskuterar yrkesval tillsammans med sina föräldrar. Två av 
eleverna diskuterar sällan med sina föräldrar angående studier, utbildningar och yrkesval.   

Reaktionen eleverna får från sina föräldrar och omgivning när de berättar om sina 
drömyrken går att avläsa i diagram 21 (se bilaga 5). 100 procent av de kvinnliga eleverna 
upplever att föräldrarna uppmuntrar dem när de berättar om sina yrkesdrömmar. Även 50 
procent av de manliga eleverna upplever denna uppmuntran från deras föräldrar.  25 
procent av de manliga eleverna upplever att han inte får någon reaktion från sina föräldrar 
när han berättar om sina yrkesdrömmar. En av eleverna har inte svarat på denna enkätfråga. 

Vad dessa elever upplever som hinder för att nå sitt drömyrke är främst upplevelsen att 
utbildningen är för svår. Även för lång utbildning, ekonomiska hinder och fysiska hinder 
upplevs som motstånd för att uppnå önskad yrkesframtid. Ingen upplever den geografiska 
aspekten som något hinder och ingen har funnit något annat hinder som de upplever (se 
diagram 22 i bilaga 5).  

Dåliga arbetstider, osäker arbetsmarknad och ”andra aspekter” som i detta fall är 
deprimerande och att eleven saknar affärsidé är de aspekter som omnämns till varför vissa 
yrken sorteras bort även om eleven ifråga anser att yrket verkar intressant. En av eleverna 
hade inte besvarat denna enkätfråga (se diagram 23 i bilaga 5).  

Faktorer som medför att somliga yrken upplevs svåruppnåeliga för eleverna är främst att 
utbildningen är alltför svår. Även den ekonomiska aspekten, att utbildningen är för lång 
och ”annat” som i detta fall är motivation är hinder som dessa elever upplever som 
motstånd för att uppnå vissa yrken som kan upplevas intressanta men ouppnåeliga. Fysiska 
och geografiska hinder omnämns inte alls (se diagram 24 i bilaga 5). En av eleverna hade 
inte besvarat denna enkätfråga. 

Elevuppsatser 

Elev med föräldrarna utan formell utbildning  

Elevens föräldrar arbetar som lokalvårdare och vaktmästare. Han drömmer om ett yrke 
inom marknadsföring, gärna på en tv-kanal. Han drömmer även om ett arbete som 
reklamchef i USA. Hans framtidstro är till viss del kopplat till framtidsdrömmarna. Det 
som sammanfaller är tron på att uppnå utbildningsdrömmen. Han tror att han kommer att 
studera ekonomi/marknadsföring på högskola/universitet.  

De hinder han ser för att nå sin framtidsdröm är att utbildningen är för lång och för svår. 
Han omnämner att när han samtalar med sina föräldrar om yrkesval diskuterar de 
verksamhetsanalytiker på AstraZeneca, vilket han inte nämner senare i sina skildringar av 
framtidstro och framtidsdrömmar.    

Elev med en förälder med gymnasieutbildning 

Föräldrarna arbetar som undersköterska och lastbilschaufför. Eleven ifråga drömmer om att 
arbeta som sjuksköterska och barnmorska. Hon vill gärna arbeta som volontär i något u-
land då hon menar att det hade känts meningsfullt.  
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Hon tror att hon kommer att uppnå drömmen om att bli sjuksköterska. Hon tror även att 
hon, efter några yrkesverksamma år, kommer att vidareutbilda sig till barnmorska eller 
operationssjuksköterska. Att få möjligheten att arbeta som volontär ser hon vissa hinder för 
såsom blivande familjeförhållanden.  

När hon diskuterar studier och yrkesval tillsammans med sina föräldrar talar de främst om 
sjuksköterska och barnmorska. Hon visar även på ett intresse för yrken såsom inredare och 
designer men hon anser att den svåra arbetsmarknaden för dessa yrken hindrar henne och 
därmed har hon sorterat bort dessa yrken från hennes kognitiva yrkeskarta.    

Elever där båda föräldrarna har gymnasieutbildning 

Yrken som dessa elevers föräldrar besitter är följande: 

Mödrarna: affärsbiträde, yrke på en plantskola, församlingsassistent, försäljningschef och 
lantbrevbärare. 

Fäderna: målare, yrke inom IT, lantbrukare, transport- och logistikansvarig samt 
lastbilschaufför.  

Dessa ungdomar drömmer om att studera vidare. Det är ett brett fält över vilka yrken dessa 
elever drömmer om, allt från reseledare till forskare, som ska utveckla en miljövänlig 
produkt. Vad som visar sig när dessa ungdomar skildrar sina önskade studier är att de 
omnämner kurser och inte enbart hela utbildningsprogram, vilket de andra grupperna inte 
gör. Några av dem preciserar kurser eller program de vill läsa. Kurser och utbildningar som 
omnämns är ekonomi, journalistik, religion, historia. En av eleverna uttalar drömmen om 
att studera utomlands.  

Ett par av dessa elever drömmer om att studera vidare men de uttrycker en osäkerhet kring 
val av studier. En av eleverna skriver: 

Hitta mitt drömyrke som ska kunna sysselsätta mig på ett bra och mångsidigt sätt som ska göra att 

jag hela tiden kan fortsätta utvecklas som yrkesman och människa (manlig elev, nr 9). 

Denne elev känner en ovisshet kring vad han ska studera men i hans framtidsdröm skildrar 
han ändock att studier finns med i hans framtid.  

En annan elev skriver: 

Tror det krävs någon annan upplevelse eller erfarenhet för att komma på vad jag vill göra i 

framtiden (manlig elev, nr 18).   

Han syftar till att något annat än studier krävs för att han ska finna det han vill utbilda sig 
till. Även hos denne elevs skildringar finns studier med som en framtidsdröm. Flertalet av 
dessa elever drömmer om att resa och att arbeta under en period innan vidare studier 
påbörjas.  

Av dessa ungdomar tror de flesta att framtidsdrömmen inte kommer att förverkligas. De ser 
en viss möjlighet till att något ur deras framtidsdröm kommer att realiseras men generellt 
skiljer sig deras framtidstro och framtidsdröm åt. De ser svårigheter att nå sina drömmar 
och några av dem uppger reservplaner om vad de kommer att göra om/när drömmen inte 
skulle förverkligas. Ett par av eleverna omnämner att de kan utföra sitt drömyrke på 
fritiden, som en hobby. De två elever som hade en otydlig bild över sina drömyrken tror att 
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de inte kommer att ha påbörjat sina studier under de kommande tio åren, även om 
utbildningsdrömmar skildrades i framtidsdrömmen. Den ena eleven tror dock att han 
kommer att studera senare i livet.  

Två andra elever tror att de kommer att uppnå sina drömmar om studier. En av dessa elever 
tillför dock en reservplan om att hon troligtvis arbetar inom servicebranschen om hon inte 
studerar vidare. Samma elev uppger att det inte har någon betydelse för hennes föräldrar 
om hon studerar vidare eller inte.    

Den femte eleven, som har gymnasieutbildade föräldrar, har drömmar om utbildningar och 
yrken men har svårt att svara på frågan hur han tror att framtiden kommer att utfalla. Han 
diskuterar främst tillsammans med sina föräldrar möjligheterna med vidare studier och inte 
några specifika utbildningar.  

De orsaker som omnämndes till varför yrken sorteras bort var osäker arbetsmarknad och 
dålig lön. Det var dock endast en av dessa elever som hade besvarat denna enkätfråga. Vad 
som däremot hindrade dessa elever från att nå, enligt dem, intressanta yrken men som 
upplevdes svåruppnåeliga nämndes den fysiska, ekonomiska, geografiska aspekten samt att 
utbildningen till det svåruppnåeliga yrket var för svår och för lång. Även betygen och 
obekväma arbetstider sågs som motstånd. Yrken som omnämndes som svåruppnåeliga var 
prestigefyllda yrken men med varierad lönenivå. Fyra av fem elever hade besvarat denna 
enkätfråga.  

Elever där en förälder har högskoleutbildning 

Föräldrarnas yrke är följande: 

Mödrarna: personlig assistent/barnskötare, trygghetsvärd, revisor, administratör, 
sjukpensionär, författare och personalchef/administratör.  

Fäderna: sjukpensionär, inom handels, sjöman, brandman/lantbrukare, producerar 
svetsrobotar, kvalitetskonsult och ambulansförare. 

Samtliga elever som har en högskoleutbildad förälder drömmer om att studera vidare efter 
gymnasiet. Alla utom en vill studera på högskolenivå medan en vill läsa en 2-årig 
eftergymnasial utbildning. De yrken de nämner i sina framtidsdrömmar är prestigefyllda 
yrken. Dock är de överlag inte lika prestigefyllda som de yrken som eleverna med två 
högskoleutbildade föräldrar omnämner som drömyrken. 

Drömyrken som omnämns är advokat, revisor, brandman, sjuksköterska, socionom, studie- 
och yrkesvägledare, lärare, sjukgymnast, filmregissör, arbete på ett museum/galleri och 
yrken inom eventbranschen.  

Samtliga tror att de kommer ha genomfört sin utbildning under de kommande tio åren. De 
flesta av eleverna är dock osäkra på om utbildningen de kommer att läsa leder till det 
främsta drömyrket eller om de får ändra sina planer och drömmar. Någon skriver att 
drömyrket kan förändras med åren om hon inte påbörjar utbildningen direkt efter 
gymnasiet.  

Dessa ungdomars framtidsdrömmar och framtidstro sammanfaller relativt väl. De tror att 
deras framtidsdrömmar går att uppnå.  
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De aspekter som omnämndes för att sortera bort ett yrke som enligt dessa elever ansågs 
vara intressant var osäker arbetsmarknad, dålig lön, låg status och dåliga arbetstider. De 
synpunkter som berördes när de omtalade de svåruppnåeliga yrkena var svår och lång 
utbildning, fysiska och geografiska hinder samt motivation och höga intagningspoäng. De 
yrken som nämns som svåruppnåeliga men intressanta är prestigefyllda yrken, dock något 
lägre status än vad gruppen med två akademikerföräldrar beskriver i samma enkätfråga.     

Elever där båda föräldrarna har högskoleutbildning   

Föräldrarnas yrke är följande: 

Mödrarna: arkitekt, förskoleföreståndare, arbetar inom Röda korset och förskolelärare.  

Fäderna: ekonom/verksamhetsanalytiker, lärare, före detta teaterlärare (pensionerad) och 
förskolelärare. 

Samtliga elever drömmer om att studera vidare. Drömyrken som nämns är läkare, 
producent, regissör, lärare och civilekonom. Främst är det yrken som har hög status och är 
relativt högavlönade som dessa ungdomar drömmer om.   

När ungdomarna skildrar sin framtidstro går det att urskilja att de inte tror fullt ut på att 
framtidsdrömmen kommer att förverkligas. I framtidstron skildrar dessa ungdomar yrken 
som har lägre utbildningsnivå, dock fortfarande på högskolenivå. Två av dessa fyra elever 
tror inte att de kommer att nå sin framtidsdröm vad gäller studier och yrken. I deras 
framtidstro skildrar de helt andra yrken än vad de gör i framtidsdrömmarna. Dessa elever 
drömmer om läkare och civilekonom medan de beskriver i sin framtidstro yrkena 
sjukgymnast och brandman.  

Den tredje eleven tror till viss del att han kommer att uppnå sin framtidsdröm. Han 
drömmer om att arbeta som producent eller regissör. Han nämner även läraryrket i sin 
framtidsdröm, vilket han tror även i sin framtidstro att han kommer att utbilda sig till och 
arbeta med.  

Den fjärde eleven framhåller inga specifika drömyrken. Han omnämner försvarsadvokat 
som ett yrke som känns intressant men svåruppnåeligt på grund av ekonomiska aspekter 
samt en upplevelse av att utbildningen är för svår. Han nämner inte några specifika yrken i 
framtidstron. Han drömmer dock om att studera vidare, vilket han dessutom tror att han 
kommer att genomföra. 

Orsaker till att dessa elever sorterar bort yrken är på grund av osäker arbetsmarknad, 
deprimerande yrke, dåliga arbetstider, ingen affärsidé. Hinder som de ser för att nå ett yrke 
som intresserar dem men som upplevs svåruppnåeligt är för svår och lång utbildning, 
ekonomiska hinder och motivation. De yrken de nämner som svåruppnåeliga är 
prestigefyllda yrken som är högavlönade.   
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Tre elever i fokus 

Elev 13 

Elev 13 är en manlig elev som valde det samhällsvetenskapliga programmet av eget 
intresse. Hans moder har högskoleutbildning och arbetar på en expedition på en 
grundskola. Hans fader har gymnasieutbildning och arbetar som brandman och lantbrukare.  

Elev 13 upplever att han får hjälp med sina läxor av sina föräldrar och han anser att 
föräldrarna är intresserade av hans studieresultat. Hans föräldrar vill att han studerar vidare 
och när de diskuterar utbildningar, vilket de ofta gör, är det främst ekonomutbildningar de 
resonerar kring. De yrken som de samtalar om är främst revisor och yrken inom juridik.  

Han drömmer om att utbilda sig till advokat och därefter vara yrkesverksam inom yrket. 
Han drömmer även om en framtid som revisor. Han vill dock ta ett sabbatsår mellan 
gymnasiet och högskolestudierna då han vill arbeta och resa.  

När han berättar om dessa drömmar för sina föräldrar och sin omgivning uppmuntrar de 
honom. Han ser dock ett hinder för att nå den önskade framtiden, vilket är att han upplever 
att utbildningen är alltför svår.  

Elev 13 tror att han kommer att arbeta ett år efter gymnasiet för att sedan påbörja vidare 
studier. Han tror att han kommer att studera till civilekonom. Han känner en osäkerhet över 
vad han kommer att arbeta med efter avklarade studier.  

Hans framtidsdrömmar och framtidstro sammanfaller till viss del. Han både drömmer om 
och tror att han kommer att arbeta under ett år innan han påbörjar sina vidare studier. Han 
tror även att hans dröm om att studera vidare kommer att åstadkommas. Hans dröm om att 
arbeta som advokat är bortsorterad på grund av uppfattningen att utbildningen är alltför 
svår men han tror att drömmen om att arbeta med ekonomi kommer att uppnås.     

Elev 15  

Elev 15 är en kvinnlig elev som valde det samhällsvetenskapliga programmet på grund av 
”annan orsak” där hon tillägger ”ville inte gå om ett år”. Hennes föräldrar är akademiker 
och modern arbetar som förskoleföreståndare och fadern arbetar som lärare.  

Hon får hjälp med sina läxor av sina föräldrar och hon upplever att de är intresserade av 
hennes studieresultat. Hennes föräldrar vill att hon ska studera vidare men hon talar sällan 
om studier och utbildningar eller yrkesval tillsammans med sina föräldrar.  

Hon känner en osäkerhet kring vad hon vill göra i framtiden. Hon drömmer om att arbeta 
som au pair i Rom under några månader, fram till ett år. Därefter vill hon läsa in basåret i 
de naturvetenskapliga ämnena. Hon upplever att hon är skoltrött men då hon upplever att 
lönen är en viktig pådrivande faktor drömmer hon om ett högavlönat arbete såsom läkare. 
Hon drömmer om ett yrke som är praktiskt samt högavlönat och där man inte är geografiskt 
begränsad utan yrket hon drömmer om ska hon kunna utöva världen över. 

När elev 15 berättar om sina studie- och yrkesdrömmar för sina föräldrar och omgivning 
uppmuntrar de henne. Hon ser dock själv några hinder för att uppnå sina drömmar såsom 
alltför svår och lång utbildning samt att intagningspoängen är höga på läkarprogrammet.      
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Hon tror att hon kommer att ha genomfört drömmen om att ha varit au pair i Rom samt att 
hon kommer att läsa det naturvetenskapliga basåret. Hon tror dock inte att hon kommer att 
utbilda sig till läkare utan hon ser sjukgymnastprogrammet i Lund som mer realistiskt. Hon 
tror att hon kommer att arbeta och resa efter att hon läst basåret och innan hon påbörjar 
sjukgymnastprogrammet. Sjukgymnastprogrammet uppfyller hennes dröm om ett praktiskt 
arbete men yrket är inte lika högavlönat som läkaryrket. Hennes framtidsdrömmar och 
framtidstro sammanfaller därmed något men inte fullt ut. 

Psykologyrket är något hon upplever intressant men som hon sorterar bort då hon upplever 
att yrket är något deprimerande då man arbetar med andras problem. Yrken som hon också 
finner intressanta men som hon också sorterar bort på grund av för lång och för svår 
utbildning är läkare och astronom.  

Elev 18 

Elev 18 är en manlig elev som valde det samhällsvetenskapliga programmet på grund av 
eget intresse. Hans föräldrar har gymnasieutbildning. Hans moder arbetar på en plantskola 
och hans fader arbetar inom IT. 

Han uppger att han inte får någon hjälp med läxor av sina föräldrar men de är intresserade 
av hans studieresultat. Han upplever att föräldrarna inte vill att han ska studera vidare och 
de talar sällan om studier och utbildningar tillsammans. Elev 18 diskuterar inte alls 
yrkesval med sina föräldrar. 

Hans framtidsdrömmar består av att arbeta något år efter avslutad gymnasieutbildning. Han 
vill spara ihop pengar för att ha möjlighet att resa. Han drömmer om att studera vidare men 
vet inte vilken utbildning han är intresserad av. Han anser att han behöver komma ifrån 
skolan under en period för att kunna få perspektiv över vad han vill ägna sig åt i framtiden. 
Ett yrke han omnämner som intressant är statsvetare. Han anser dock yrket svåruppnåeligt 
på grund av hans nuvarande betyg.  

När han berättar om sina framtidsdrömmar för sina föräldrar och sin omgivning får han 
ingen reaktion tillbaka. Han ser sina nuvarande betyg som ett hinder för att uppnå drömmen 
om att studera vidare.  

Elev 18 tror att han kommer att arbeta ett par år efter gymnasietiden samt att han tror att 
han kommer att resa. Han menar att risken är stor att han kommer att stanna kvar inom 
arbetslivet och inte börja studera. Han skriver: ”Tankar på att studera vidare kommer 

antagligen sakta försvinna bort”.  

Hans framtidsdrömmar och framtidstro skiljer sig något från varandra. Han tror att han 
kommer att uppnå drömmen om att arbeta efter avklarade studier på gymnasiet samt resan 
han drömmer om. Däremot tror han inte att han kommer att uppnå drömmen om att studera 
vidare. 
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Analys 

Enligt Linda S Gottfredson har människor redan vid mycket unga år en föreställning om 
yrken, som vi sedan sorterar in på en kognitiv karta (Brown m fl, 2002). På det viset 
begränsar och inskränker man sina valalternativ, vilka även påverkas av det samhälle vi 
lever i, vår sociala tillhörighet, familj och övrig omgivning. Man begränsar sig således 
genom de automatiska kompromisser som görs vid utbildnings- och yrkesval. Genom en 
krävande process jämförs individers självuppfattning med tänkbara utbildningar eller yrken 
som placeras på en kognitiv karta som är självklar för individen (a.a.). Gottfredson menar 
att den styrka en individ har inte alltid kommer till uttryck, då individen skapar en egen 
identitet, som stämmer bättre med hans eller hennes unika självkänsla. När individen är ung 
införlivas abstrakta delar, som kön, social klasstillhörighet och så vidare i deras 
föreställning om sig själva. Samtidigt kan rollerna vara oförenliga med ett ännu större 
område av yrken och faktorer som klass och kön kan skapa uppfattning att yrket inte är 
förenligt. Den här begränsningen av valmöjligheter är oåterkallelig för den utdömda 
valmöjligheten blir sällan omprövad. Processen kring yrkesvalet är så fundamental, sker 
gradvis och så självklar att individen inte kan se eller redogöra för den, trots att det har en 
fortsatt påverkan på individens självuppfattning och beteende (a.a.).  

Även det kulturella kapitalet påverkar individers förutsättningar när de ska välja studie- och 
yrkesbana (Broady, 1998). Välinformerade personer som har kunskapen kring hur 
information går att finna besitter ett visst kulturellt kapital. Denna informationskunskap 
medför att dessa individer lättare kan lotsa sig igenom utbildningsväsendet och därmed har 
större kunskap i vad framtiden kan erbjuda. Det betyder att en person med mycket 
kulturellt kapital har goda chanser att förvärva utbildningskapital samt ett välavlönat arbete 
(a.a.). Det kulturella kapitalet är tillgångar i form av exempelvis språklig kompetens, 
examina och utbildning, men också kunskap om litteratur och konst. Det kulturella 
kapitalet kan både nedärvas och förvärvas. Kulturellt kapital kan i förening med ett rikt 
mått av exempelvis socialt kapital också ge ökad avkastning, samtidigt som det under andra 
omständigheter kan förskingras och förlora sitt värde (a.a.). 

Gymnasieklassen 
Här nedan analyseras gymnasieklassen som helhet. Uppsatserna har analyserats för att se 
om några särskilda mönster, likheter och olikheter finns, beroende på elevernas kulturella 
kapital, självuppfattning och Gottfredsons kognitiva yrkeskarta. 

Eleverna med två akademikerföräldrar har studier med i sin framtidsbild. De skildrar vidare 
utbildning både i sina framtidsdrömmar och i framtidstron. Deras kulturella kapital medför 
att vidare utbildning är ett led till att nå den position som krävs för att dessa elever ska nå 
de yrken som deras kulturella kapital och kognitiva karta innefattar för att bibehålla eller 
förbättra sitt kapitalinnehav (Broady, 1998).   
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De elever som har två akademikerföräldrar tror sig inte, i lika stor utsträckning som vad 
eleverna med en akademikerförälder gör, att framtidsdrömmen kommer att bli verklighet. 
Då de elever som har två akademikerföräldrar innehar ett informationskapital (a.a.) som är 
större än andras medför det att de, på ett mer realistiskt sätt, kan bedöma olika 
utbildningsvägar och vad olika yrken handlar om och därmed avgöra om yrket är nåbart 
eller ej. Genom deras kulturella kapital innehar de en medvetenhet kring vad 
utbildningsväsendet kan erbjuda samt hur vägarna ser ut till de mest kvalificerade yrkena 
(Jönsson m fl, 1993; 2007). 

Den kognitiva kartan för de ovannämnda eleverna omfattar inte yrken som är högre än 
föräldrarnas utbildningslängd, status och lön. Det vill säga yrken såsom jurist och läkare 
sorteras bort från dessa elevers kognitiva karta då föräldrarna i denna grupp överlag innehar 
kortare högskoleutbildningar. Det kan förklaras med att Gottfredson menar att individer 
begränsar sig till yrken och utbildningar som finns inom det sociala utrymme som 
individen har. Individen tar reda på vilken sysselsättning som överensstämmer bäst med 
den självuppfattning han eller hon har för att finna det alternativ som är mest tillgängligt. 
Ungdomarna börjar kompromissa bland alternativ som redan är accepterade. Genom 
yrkesvalet etablerar individen en offentlig person som passar in i den grupp man lever i. 
Det är individerna själva som har förväntningar och regler inom den grupp de lever i 
(Brown m fl, 2002), vilket möjligen också bidrar till att yrken och utbildningar som ligger 
över ungdomarnas föräldrars sorteras bort. 

Liknande mönster kan ses hos de elever som har en högskoleutbildad förälder. Dessa 
besitter relativt högt kulturellt kapital. Att en av föräldrarna inte innehar en högre 
utbildning kan dock påverka dessa ungdomars kognitiva karta. De är uppväxta med en 
förälder som inte har ett yrke som kräver en högskoleutbildning, vilket medför att deras 
kognitiva yrkeskarta kan innefatta yrken som inte kräver vidare studier. Deras kognitiva 
karta bygger på individens socioekonomiska bakgrund, kön, etnicitet och självbild (a.a.). 
Enligt Gottfredson väljer individer något som är socialt accepterat och stämmer in på den 
egna självbilden av vad som är möjligt (a.a.). Då dessa elever både har en högutbildad 
förälder och en lägre utbildad förälder kan det göra att de ser andra möjligheter och 
begränsningar än vad eleverna som har två högskoleutbildade föräldrar gör, och det är 
således mer socialt accepterat att dessa elever inte går vidare in i högre studier. Vad denna 
studie visar är också att dessa ungdomar tror att de kommer att studera vidare, vilket går att 
koppla till att de vill upprätthålla eller förbättra sitt kapitalinnehav. Om de väljer ett yrke 
som inte kräver vidare studier kommer inte deras kulturella kapitalinnehav utvecklas eller 
föras vidare (Broady, 1998). 

Då ungdomars socioekonomiska bakgrund och resurser påverkar deras studie- och yrkesval 
(Fransson & Lindh, 2004) är det förståligt att eleverna med gymnasieutbildade föräldrar 
inte har samma självklara bild av högutbildade yrken. Dessa elever innehar inte samma 
kulturella kapital som sina klasskamrater som har akademikerföräldrar innehar. I deras 
framtidsskildringar beskrivs att de ser större hinder för att nå sina framtidsdrömmar. Det 
faktum att människor bedömer yrken utifrån den bild de har av sig själva kan delvis 
förklara att de i större utsträckning ser hinder för att lyckas. De ser därmed svårigheter med 
att uppnå sina framtidsdrömmar (Brown m fl, 2002). Att de drömmer om studier visar dock 
på att de vill förbättra sitt kulturella kapital (Broady, 1998). En viss osäkerhet går att tyda i 
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deras framtidsskildringar vad gäller studier och yrken, vilket den sociala snedrekryteringen 
till högskola/universitet stärker. Det är ett större steg för en individ som inte kommer från 
ett akademikerhem att inträda högskola/universitet (Prop. 2001/02:15). Att ungdomar 
sällan gör en klassresa, det vill säga om en person är uppvuxen i ett arbetarhem kommer 
hon/han med hög sannolikhet att arbeta inom arbetarklassyrken (Jönsson m fl, 1993; 2007) 
förklarar dessa elevers osäkerhet kring vad de ska studera och om studierna kommer att 
leda dem till deras drömyrken. I deras kognitiva karta finns troligtvis yrken som inte alltid 
kräver högre utbildning då deras föräldrar inte har vidareutbildat sig. De är inte uppväxta i 
en miljö som innefattar studietradition. De har samtidigt valt att läsa på ett 
studieförberedande program, där det råder en attityd och kultur att vidare studier är något 
man förväntas ta med i sina framtidsplaner. Hagström (red) (1999) menar att en individs 
ambitionsnivå inte alltid fastställs av individen själv, utan kan utgöras av den norm som 
råder i en viss grupp där individen ingår, exempelvis en skolklass. Vidare tar Hagström 
(a.a.) upp att den närmaste omgivningen har stor betydelse för individens värdering av sig 
själv och sin förmåga. Det som av samhället värderas högt, till exempel social status och 
högre utbildning har lågt samband med individers självvärdering. Istället är det den 
närmaste omgivningen som har en avgörande betydelse. De viktigaste 
bedömningsgrunderna för framgång är ett accepterande föräldraomsorg och 
uppmärksamhet, individuella uttrycksmöjligheter genom öppna diskussioner samt 
akademisk prestation genom kompetens i förhållande till övriga medlemmar i den grupp 
individen tillhör. Eleverna som har gymnasieutbildade föräldrar slits mellan sin sociala 
bakgrund och normen för vad den valda gymnasieutbildningen förväntas leda dem till, 
vilket är vidare studier. 

Att eleven som har en gymnasieutbildad förälder och en grundskoleutbildad förälder vill 
studera till sjuksköterska, även om hon inte har ärvt något större kulturellt kapital, går till 
viss del att förklara genom att hon tillhör en grupp, det vill säga gymnasieklassen, där 
normen är att studera vidare. Sjuksköterskeprogrammet är dessutom ett av de 
högskoleprogram som har minst social snedrekrytering. Det innebär att även individer med 
ett mindre kulturellt kapital ser utbildningen som en möjlig väg (SCB, 2006). Vad gäller 
hennes kognitiva karta har hon sorterat bort designer och inredare. Enligt Universitet och 

högskolor – social bakgrund bland högskolenybörjare 2005/06 och doktorandnybörjare 

2004/05 är utbildningar inom design en utav de utbildningar som har störst social 
snedrekrytering. Det kan vara en orsak till att denna elev sorterar bort denna 
utbildningsväg, det vill säga dessa yrken inryms inte på hennes kognitiva karta. Hon 
nämner att dessa yrken innebär en osäker arbetsmarknad. För att bli framgångsrik inom 
inredning och design kan det tänkas att man behöver ett stort socialt kapital, det vill säga ett 
nätverk inom branschen, vilket hon troligtvis inte har då hon och hennes föräldrar inte 
besitter det kapitalinnehav. Hagström (red) (1999) skriver att om en individ ska våga kasta 
sig ut och ta chanser och risker på en osäker arbetsmarknad, krävs det att individen har 
social och materiell trygghet. Då design och inredning är osäkra branscher kan det tänkas 
att denna elev ser designer och inredare som alltför svåra att uppnå och alltför osäker mark 
att ge sig ut på. 

Eleven som har föräldrar utan formell utbildning, och därmed ett knappt kulturellt kapital 
drömmer och tror att han kommer att göra en klassresa då han planerar att studera vidare. 
Han uttrycker att han kommer att studera en treårig utbildning inom ekonomi. I SOU 
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2000:39 står att läsa att utbildningsprogram som är tre år eller kortare har en mindre social 
snedrekrytering än vad längre utbildningar har. Även Jönsson m fl. (1993; 2007) bekräftar 
att högutbildades barn går längre utbildningar och de lågutbildades barn väljer kortare 
utbildningar. Även om eleven kommer att läsa en kortare utbildning medför det ändock att 
han kommer att utveckla ett större kulturellt kapital än vad hans föräldrar innehar och 
således förbättra det kulturella kapitalet och sin position i den struktur som 
klassförhållandena utgör (Broady, 1991). Då han ser utbildningens längd och 
svårighetsgrad som ett hinder för att nå sin önskade framtid frågar vi oss om hans kognitiva 
karta innefattar yrken som kräver högre utbildning eller om de kommer att förbli drömmar 
och att han inte kommer att genomföra en klassresa? Vår osäkerhet kring det är att hans 
enkät och båda uppsatsuppgifterna motsäger varandra en aning. 

Elev 18, 15 och 13 
Kunskaper, värderingar och livsstil överförs mellan generationerna och kan innebära en 
betydande överföring av resurser, som exempelvis främjande av studier, intellektuell miljö 
och ekonomisk hjälp (SOU 1994:73). Det psykosociala stödet föräldrar ger till barnens 
skolgång är en viktig faktor för det sociala arvet då barn ärver föräldrarnas 
socioekonomiska status (a.a.). Hos elev 18 har inte universitets- eller högskolestudier 
främjats, framhållits eller uppmuntrats i föräldrahemmet. Det är också mycket sällsynt att 
diskutera eftergymnasiala studier hemma och det är inte heller förekommande att tala kring 
yrkesval. 

I De kallar oss unga (2003) skriver Stefan Jerkeby att fler faktorer påverkar synen på 
framtiden. Olika levnadsförhållanden bidrar till skillnaden mellan människors inställning 
till framtiden och kan förklaras med hänvisning till den sociala klass en individ tillhör. 
Vidare menar han att framtiden utgörs av en möjlighetsstruktur som bestäms av ens 
tillgängliga handlingsmönster, vad man tror sig förmå och vad man har erfarenhet av. 
Enligt Linda S Gottfredson (Brown m fl, 2002) sker skapandet av den kognitiva kartan över 
yrken genom en krävande process, då individer jämför sin självuppfattning med tänkbara 
utbildningar eller yrken och placerar sedan in olika yrken på den kognitiva kartan, som är 
självklar för en individ. Denna elevs kognitiva karta över yrken tycks inte inrymma några 
akademiska yrken, trots att elev 18 drömmer om att studera vidare på högskola. Han ser sig 
istället arbeta inom enkla och okvalificerade yrken och drömmen om att studera vidare på 
högskola tycks vara ouppnåelig. Elevens självuppfattning verkar inte stämma överens med 
hans drömmar om att vidareutbilda sig och han gör således en stark begränsning när han ser 
till sina möjligheter att uppnå sin önskade framtid. En individ har olika roller, som kan vara 
oförenliga med ett visst område av yrken och faktorer som kön och klass kan påverka 
denna uppfattning (Brown m fl, 2002). Då den här begränsningen av valmöjligheter är 
oåterkallelig (a.a.) eftersom den utdömda valmöjligheten sällan blir omprövad, kan det vara 
svårt för elev 18 att, på egen hand, lyckas ta sig fram och förverkliga sina drömmar, då 
både hans självuppfattning inte överensstämmer med den kognitiva kartan över yrken och 
det faktum att han saknar det kulturella kapitalet. 

Jönsson m fl (1993; 2007) skriver i boken Skola-Fritid-Framtid att olika sociala grupper 
besitter olika mängd kulturellt kapital och det finns ett samband mellan föräldrarnas 
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tillgång respektive avsaknad av kulturellt kapital och eventuell investering i högre 
utbildning. Viljan till och valet av högre utbildning sätts alltså i samband med tillägnandet 
av kulturellt kapital. Det måste i sin tur relateras till de existensbetingelser som barn och 
unga växer upp under. Eftergymnasiala studier och högre utbildning har för elev 18 inte 
funnits naturligt i familjen, då båda föräldrarna är lågutbildade. Det kan tänkas påverka 
denne elevs utbildningsaspirationer och det lockande yrket statsvetare har således sorterats 
bort.  

Ovanstående bekräftas också av Jönsson m fl (a.a.), som menar att den egna sociala 
definitionen av verkligheten har ofta en stark förankring i den egna personen. Stora delar av 
det som formar vårt liv kan inte så enkelt undanröjas. Genom att vistas i bestämda sociala 
miljöer erhåller människor dispositioner i form av vissa handlings- och tankesätt.  

Hagström (red) (1999) menar att kunskapen en individ har om den egna förmågan och den 
värdering individen upplever att omgivningen gör av hans förutsättningar och kunskaper 
begränsar individens fria val utifrån ett subjektivt perspektiv. Hagström (a.a.) skriver att 
individens förmåga att ta sig fram i hög grad beror på det kulturella kapitalet och familjens 
uppbackning och att det har visat sig att unga män med bakgrund i familjer med lägre 
utbildning och arbetaryrken i högre grad än andra värderar lugn, ordning och egen trygghet, 
före global solidaritet och egen utveckling. Det kan relateras till att elev 18 tror sig arbeta 
länge på samma arbetsplats och värderar ett eget boende med en trogen flickvän, medan 
elev 15 och elev 13 ser högre studier i sin framtid. De sistnämnda har också stödet 
hemifrån och det kulturella kapitalet med sig som elev 18 saknar i större utsträckning. 

Jönsson m fl (1993; 2007) skriver att individer och familjer strävar efter att bevara och 
utöva sitt kapitalinnehav och därmed behålla eller förbättra sin position i den struktur som 
klassförhållandena utgör. Det har sin grund i familjens eller klassens livsvillkor och är 
riktade mot framtiden. Individer som besitter kapitalinnehav erbjuds större möjligheter än 
personer som inte innehar något nämnvärt kapitalinnehav. Det kan ses hos elev 15 och elev 
13, till skillnad från elev 18, då främjandet av högre utbildning är betydligt tydligare. Elev 
15 har två föräldrar med högskoleutbildning och anser att hon ska studera vidare på 
högskola efter gymnasiet. Även om det är ovanligt att studie- och yrkesval diskuteras i 
hemmet ser elev 15 vidare studier som en självklarhet. När det gäller elev 13 som har en 
högskoleutbildad förälder och en gymnasieutbildad förälder uppmuntras även han till 
vidare utbildning och det är vanligt att tala kring detta hemma.  

Att elev 13 ofta diskuterar vidare studier och yrkesval tillsammans med sina föräldrar kan 
vara en medveten handling från föräldrarnas sida då de kan se vilka möjligheter en 
eftergymnasial utbildning kan medföra. Det bekräftas av Broady (1998), som menar att 
föräldrar med stort kulturellt kapital strävar efter att deras barn ska upprätthålla eller 
förbättra sin position i samhället och därmed ser vikten av högre utbildning. Elev 15, som 
har två akademikerföräldrar, kommer från hemförhållanden med studietradition, vilket kan 
medföra att de inte behöver samtala kring vidare studier utan det är ändå en självklarhet för 
henne. Det ingår i hennes kulturella kapital.   

Eva Ranehill (2002) skriver i rapporten Social snedrekrytering till högre studier – en 

litteraturöversikt, att en aspekt av föräldrarnas utbildning är att föräldrar med högre 
utbildning har större möjligheter och eventuellt intresse av att hjälpa barnen med 
skolarbetet. Att ha föräldrar med högre utbildning har också ansetts innebära en 
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uppväxtmiljö med mer kulturellt kapital. Med högskoleutbildade föräldrar har elev 15 och 
elev 13 således helt andra förutsättningar än elev 18, dels har de stöd och hjälp i sina 
gymnasiestudier och högre utbildning finns närvarande på ett annat sätt än för elev 18. 
Människors förhållande till utbildning är en aspekt på deras förhållande till kulturen 
(Broady, 1998) och det alltmer svåröverblickbara systemet av utbildning gynnar de som 
besitter ett rikt kulturellt kapital (SOU 2000:39). Föräldrarna till elev 18 har därför 
troligtvis inte lika stor kunskap om utbildningssystemet och möjliga utbildningsvägar som 
föräldrarna till elev 13 och 15, vilket gör att elev 18 inte får samma förutsättningar att ro 
iland med sina framtidsdrömmar. 

Enligt Erikson och Jonsson (2002) är barn och ungdomars aspirationsnivå vad gäller 
utbildning avhängig föräldrarnas utbildningsnivå och yrkestillhörighet, vilket gör att barn 
från högre socialgrupper kommer att sätta ett högre värde på universitets- och 
högskoleutbildning än andra barn gör.  

Enligt Gottfredsons teori behöver en individ finna arbetsområden som stämmer överens 
med det inre, unika och det individen önskar att genomföra (Brown m fl, 2002). På den 
kognitiva kartan har elev 15 sorterat bort yrken såsom läkare och astronom då hon uppger 
att dessa är för svåra att nå. Den självuppfattning hon har om sina möjligheter att nå dit hon 
vill stämmer således inte med hennes kognitiva karta då dessa utbildningar är långa och 
svåra att komma in på. Denna elev har gjort en begränsning och en kompromiss. På hennes 
kognitiva karta ryms inte läkar- eller astronomyrket, däremot ser hon sig kunna bli 
sjukgymnast, en utbildning som ligger mer uppnåelig och närmare föräldrarnas 
utbildningsnivå i längd och omfattning. Då aspirationsnivån vid val av utbildning är 
avhängig föräldrarnas utbildningsnivå (Eriksson & Jonsson, 2002), kan vi därför anta att 
elev 15 kanske sett annorlunda på sina möjligheter att uppnå läkar- eller 
astronomdrömmarna, om hennes föräldrar haft en likvärdig utbildning och 
yrkestillhörighet.  

Tolkningen som gjorts visar att liknande mönster kan ses hos elev 13, som drömmer om att 
bli advokat men ser hinder i den svåra utbildningen. Istället tror han sig studera ekonomi 
under 4 år. Elevens kognitiva karta över yrken inrymmer akademiska yrken, men han har 
ändå begränsat sig och sorterat bort advokat, då han ser att det är för svårt för honom att 
genomföra, det stämmer alltså inte med hans självuppfattning. Gottfredson menar att 
kompromisser i studie- och yrkesval justeras för att anpassas till den reella verklighet 
individen upplever och individer överger således sina allra mest önskade alternativ för att 
passa in i den verklighet individen lever i (Brown m fl, 2002). Allt för svår utbildning gör 
att elev 13 istället söker alternativ som är mer uppnåeliga för honom. 
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Slutsats 

I studien var syftet att undersöka om det kulturella kapitalet påverkar ungdomars 
förväntningar och förhoppningar vad gäller studier och yrken samt om det kulturella 
kapitalet påverkar ungdomarnas syn på möjligheten att uppnå deras framtidsdrömmar.  

Slutsatsen som går att dra för vår undersökningsgrupp är, enligt vår tolkning, att det går att 
urskilja ett troligt samband mellan elevernas kulturella kapital och hur de korresponderar 
med framtidstron och framtidsdrömmarna. Undersökningen visar en tendens till att elever 
som har en akademikerförälder är de som tror sig uppnå sin framtidsdröm, vad gäller 
studier och yrken, i störst omfattning. Dessa elever har ett kulturellt kapital som innebär att 
de har information kring hur utbildningsväsendet är uppbyggt samt hur de ska förverkliga 
sin framtidsdröm. Deras kulturella kapital är även uppbyggt av en omgivning där 
högskola/universitet är ett naturligt steg efter gymnasiestudierna. Deras kognitiva karta 
innefattar dock inte lika prestigefyllda yrken som de elever som har två 
akademikerföräldrar skildrar. Det går att hävda att deras kognitiva karta är konstruerade av 
två perspektiv på vägar att gå efter avklarade gymnasiestudier då deras föräldrar 
representerar både vägen med fortsatta studier men även vägen att börja förvärvsarbeta.  

De elever som har två akademikerföräldrar tenderar däremot att inte se att 
framtidsdrömmen och framtidstron sammanfaller i lika hög grad som vad eleverna med en 
akademikerförälder gör. Det kan bero på att dessa elever ser sin framtid ur ett mer 
realistiskt perspektiv då de innehar ett stort informationskapital, vilket kan medföra att de 
vet hur lång och svår vägen till det gällande yrket kan vara. Dessa elever drömmer om 
prestigefyllda yrken som sedan inte sammanfaller med deras kognitiva karta. Det visade sig 
att dessa elever skildrar akademikeryrken i sin framtidstro som var jämförbara med deras 
föräldrars utbildningar i längd och status, vilket medför att dessa elevers framtidstro inte 
helt sammanfaller med deras framtidsdrömmar där de skildrar mer prestigefyllda yrken. 
Deras kognitiva karta speglas av deras kulturella kapital.      

Eleverna som har gymnasieutbildade föräldrar och därmed inte lika stort kulturellt kapital 
som de eleverna med akademikerföräldrar besitter skildrade inte framtidstron och 
framtidsdrömmarna helt lika. Deras kulturella kapital innesluter inte det 
informationskapital som medför att de vet vägen till de högutbildade yrkena. Det är inte en 
naturlig väg att studera vidare för dessa elever då deras föräldrar inte gått den vägen. Dock 
skildrade dessa elever vidare studier i viss mån, vilket kan förklaras genom att de tillhör en 
grupp, gymnasieklassen, där normen är att studera vidare efter avklarade gymnasiestudier. 
Deras kognitiva karta innefattar både yrken som inte kräver högskolestudier, vilket går att 
koppla till deras kulturella kapital men även högutbildade yrken som kan kopplas till deras 
grupptillhörighet i klassen. Det medför att dessa elever har ett relativt stort spektrum av 
yrken på deras kognitiva yrkeskarta.  

Eleven som hade en gymnasieutbildad förälder och en grundskoleutbildad förälder innehar 
inte särskilt stort kulturellt kapital. Hennes tro om att uppnå sin framtidsdröm vad gäller 
studier och yrken frånskiljer sig från hypotesen i föreliggande studie och att hon vill 
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vidareutbilda sig går emot vad bakgrundslitteraturen hävdar angående ungdomar med svagt 
kulturellt kapital. Vår slutsats är att hon känner tillhörighet med gruppen, gymnasieklassen, 
där normen är att hon ska studera vidare samt att hennes föräldrar stödjer henne i hennes 
studier och att det påverkar henne mer än det kulturella kapitalet. Att hon sedan drömmer 
och tror att hon kommer att läsa till sjuksköterska förklara till viss del hennes val att 
studera vidare då sjuksköterskeprogrammet är ett utav de program där den sociala 
snedrekryteringen inte är särskilt stor. 

Framtidstron och framtidsdrömmarna sammanfaller, till stor del, med varandra för eleven 
som har formellt outbildade föräldrar. Hans kulturella kapital innefattar inte vidare studier 
men han tycks identifiera sig med gruppen, gymnasieklassen, och drömmer om att studera 
vidare. Hans drömyrken innefattas dock inte på hans kognitiva karta vilket går att urskilja 
då han anser att längden och svårighetsgraden på utbildningen kommer att hindra honom. 
Hans yrkesdrömmar hade medfört en klassresa för denne elev. Hans framtidsdröm och 
framtidstro sammanfaller till stor del. Det går att förklaras genom att han saknar 
informationskapital, han vet inte hur vägen ser ut för att uppnå sitt drömyrke. Hans 
kulturella kapital innesluter inte denna kunskap. 

Enligt vår undersökning går det sammanfattningsvis att fastställa att det kulturella kapitalet 
påverkar den kognitiva yrkeskartan då yrkena som innesluts i den kognitiva kartan speglar 
vilket kulturellt kapital personen i fråga innehar. Det går även till viss del att se att de 
elever som har stort kulturellt kapital tror till större del att framtidsdrömmarna kommer att 
förverkligas. Hypotesen i föreliggande undersökning är verifierad, det är dock viktigt att 
vara medveten om att det finns andra faktorer än enbart det kulturella kapitalet som 
påverkar en individs framtida studie- och yrkesval. Dessutom är denna studie enbart 
applicerbar på gällande undersökningsgrupp vid ett specifikt tillfälle.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Ungdomar som innehar ett stort kulturellt kapital korresponderar med framtidstron och 
framtidsdrömmarna i högre utsträckning än de elever som besitter ett knappt kulturellt 
kapital, vilket vi tidigare konstaterat i forskningsarbetet. Det kulturella kapitalet påverkar 
och speglar också ungdomarnas kognitiva karta över yrken då elevernas aspirationsnivå 
vad gäller studier och yrken skiljer sig mellan de socioekonomiska grupper som vi har sett i 
vår undersökning, då aspirationsnivån har visat sig vara mer eller mindre avhängig 
föräldrarnas yrke och utbildningsnivå.  

Trots ovanstående tycks ungdomarna i denna studie överlag se positivt och optimistiskt på 
framtiden, till skillnad från vad Christer Bjurwill (1986) såg vid den tidpunkt hans 
undersökning gjordes, då eleverna tycktes skildra önskningar kring konjunkturuppgång och 
arbete. Det är därför möjligt att eleverna i vår undersökningsgrupp visade upp en positiv 
och optimistisk bild av framtiden, då Sverige just nu är inne i en mer expansiv 
högkonjunktur där arbetsmarknaden är förhållandevis god, vilket gör att möjligheterna att 
få arbete ser relativt ljusa ut. De individer med stort kapital har dock större möjligheter att 
ta risker, vilket kan tänkas medföra att personer med ett stort kapitalinnehav inte är lika 
känsliga för konjunktursvängningar (Jönsson m fl, 1993; 2007). Vad gäller social 
snedrekrytering till högre studier, finns en huvudhypotes att den observerade minskningen 
kan hänföras till att de försämrade möjligheterna att välja arbete istället för studier har 
medfört att valmönstret i lägre socialgrupper mer kommit att likna mönstret i högre 
socialgrupper (SOU 2000:39). Om denna hypotes är korrekt innebär det i sin tur att den 
sociala snedrekryteringen till högskolestudier kan förväntas öka på nytt (a.a.). 

Då föreliggande undersökning tenderar att visa att eleverna i studien har en optimistisk syn 
på framtiden vill gällande undersökning framhålla att oavsett om en individ besitter ett stort 
kulturellt kapital eller ej samt oberoende av vilka yrken som inryms på en individs 
kognitiva yrkeskarta finns möjlighet att uppnå lycka. Då begreppets innebörd är högst 
individuellt går lycka inte att koppla till det kulturella kapitalet. Lycka skulle för eleverna i 
undersökningen kunna vara att uppnå sina yrkesdrömmar, oberoende av vad individen 
drömmer om att arbeta med i framtiden. Med tanke på att informationskapitalet skiljer sig 
mellan olika socioekonomiska grupper, måste studie- och yrkesvägledare aktivt arbeta för 
en likvärdig studie- och yrkesvägledning. Dock innebär inte det att alla ska få samma form 
av vägledning, utan här menas vägledning efter sina personliga förutsättningar, om det ska 
bli möjligt för fler individer att förverkliga sina framtidsdrömmar och nå 
självförverkligande. Vägen till målet är inte alltid rak och tydlig, och kanske vet en individ 
inte alltid hur han eller hon ska gå tillväga för att uppnå sina yrkesdrömmar. Med 
föreliggande forskningsarbete är förhoppningen att vi kan visa på vikten av god studie- och 
yrkesvägledning, som ett led i att möjliggöra för fler individer att nå självförverkligande 
och närma sig sina drömmar. I dagens föränderliga samhälle med tvära kast och högt 
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tempo, med höga krav på möjlighetsmedvetande och förmåga till självhjälp, torde god 
vägledning inte vara någon lyx, utan en rättighet. 

Barn och ungdomar har som bekant olika resurser i sina uppväxtmiljöer vilket kan få stor 
betydelse för deras yrkes- och utbildningsval, då både studieinriktning och 
utbildningsnivån bland annat påverkas av individens socioekonomiska bakgrund. Med 
tanke på att barn och ungdomar i hög grad ärver föräldrarnas socioekonomiska ställning 
och att det psykosociala stödet föräldrarna kan ge sina barn har betydelse för det sociala 
arvet, är det troligt att de ungdomar i vår studie som har akademikerföräldrar ser större 
möjligheter att förverkliga sina framtidsdrömmar. Samtidigt kan vi därför utgå från att 
sannolikheten att lyckas med och även inleda eventuella högskolestudier är större för 
akademikerbarnen i vår undersökning än för de ungdomar som inte har 
akademikerföräldrar, då det relativa värdet av högre utbildning också värderas olika högt 
mellan socioekonomiska grupper samt att aspirationsnivån varierar beroende på 
föräldrarnas yrken och utbildningsnivå. 

Den omgivning man vistas i har således stor betydelse för den avkastning man bedömer få 
genom att satsa på högre utbildning. Arbetarklassfamiljer är ofta invaggade i en så kallad 
skötsamhetskultur, där det är viktigt att sköta sig, det vill säga göra rätt för sig och uppföra 
sig för att således kunna erhålla ett arbete och därmed klara sig själv och sin familj. En bra 
framtid anses då komma automatiskt, samtidigt som kravet på att barnen ska studera vidare 
är betydligt lägre ställt (Trondman, 2001). 

Då denna studie enbart är ett resultat från en specifik gymnasieklass vid ett enda tillfälle 
går det inte att generalisera. Även om en individ växer upp under mindre gynnsamma 
förutsättningar finns fortfarande möjligheten att välja väg och därmed påverka sin framtid 
då det inte enbart är det kulturella kapitalet som påverkar individers framtida 
sysselsättning. Det går dessutom inte att påstå att individer med ett stort kulturellt kapital 
alltid väljer en väg som innefattar högre studier och prestigefyllda yrken.  

Att tio elever saknades i klassen då vår undersökning genomfördes kan ha påverkat vårt 
resultat. Om bortfallet bestod av elever som hade ett knappt kulturellt kapital, det vill säga 
den grupp som var fåtaligt representerade i vår undersökning, kan det ha påverkat resultatet 
då jämförelserna kan ha utfalligt annorlunda. 

Metoddiskussion 
Vår undersökning är gjord på en relativt liten grupp elever och genom de metoder vi använt 
oss av i forskningsarbetet har vi inte kunnat täcka det kulturella kapitalet till fullo, då det 
kulturella kapitalet är så mycket mer än bara examina och utbildning. Vi har dock ändå 
kunnat få en uppfattning om vad eleverna, i vår undersökningsgrupp, har för bakgrund och 
om högre utbildning är ett naturligt insteg i deras liv, och därmed täckt en del av det 
kulturella kapitalet med hjälp av de enkätfrågor som använts.  

Vi valde att slumpmässigt välja ut tre elever som granskades och analyserades djupare än 
de andra eleverna. Det slumpmässiga urvalet hade kunnat medföra problem om de elever 
som valdes ut hade skrivit knapphändigt eller om eleverna haft relativt lika social 
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bakgrund. Om det hade inträffat hade vi dock gjort om det slumpmässiga urvalet för att få 
material som hade gått att analysera och jämföra.  

Beträffande enkäten om elevernas sociala bakgrund, som bestod av relativt få frågor, kan 
den dock ha gett ett något ytligt och tunt underlag på grund av något snäva svarsalternativ. 
Det kan ha försvårat analysdelen i forskningsarbetet, på så vis att kapitalbegreppet och den 
kognitiva kartan över yrken är svåra att mäta. Exempelvis hade det möjligen varit lämpligt 
att ha svarsalternativet ”spelar ingen roll”, på frågan om elevernas föräldrar vill att de ska 
studera vidare vid högskola eller universitet, då en elev uttryckte detta muntligt när 
undersökningen gjordes i gällande skolklass. Nackdelen med att ha med ett sådant 
alternativ är att det finns en risk att svarsalternativet blir ett alltför enkelt sätt för eleverna 
att svara och att de då inte reflekterar i någon större utsträckning över frågan, vilket 
möjligen hade påverkat reliabiliteten och validiteten i materialet negativt.  

Det hade också varit fördelaktigt för vår undersökning om vi genom enkäten frågat vilken 
etnisk härkomst eleverna hade, då vi tänker att det är möjligt att olika etniska grupper kan 
värdera utbildning olika högt. Utbildningssystemet ser också olika ut i olika delar av 
världen, vilket gör att elevernas föräldrar kan ha utbildningsbakgrund som ser annorlunda 
ut än svenska elevers. Föräldrarnas bakgrund kan således variera ännu mer än vad 
resultaten i vår undersökning medger. Hade sådana frågor använts i enkäten hade det 
förvisso oundvikligt lett undersökningen in på etnicitet och vi frågar oss om det i så fall 
varit olämpligt eller kanske rent av oetiskt att inte beröra det i analysen och slutsatserna. 
Tanken med denna forskningsuppgift var som tidigare nämnts att se på det kulturella 
kapitalet, elevernas självuppfattning och den kognitiva kartan över yrken, och bortse från 
kön och etnicitet, varför svarsalternativet hade varit överflödigt. 

Ett alternativ till dessa enkätfrågor hade varit att tillsammans med uppsatsuppgifterna som 
eleverna skrivit, istället välja ut ett antal elever att intervjua. Det hade troligtvis gett mer för 
analysarbetet eftersom vi då haft möjlighet att komma eleverna närmare in på livet och 
också kunnat följa upp de svar som framkommit under intervjuerna. Vi hade på så sätt 
kunnat underlätta analysarbetet genom att vi haft möjlighet att gå djupare in på 
kapitalbegreppet, elevernas självuppfattning och den kognitiva kartan över yrken, vilket 
varit mycket fördelaktigt då begreppen är något abstrakta. Nackdelen med ett sådant 
tillvägagångssätt hade dock varit att vi inte fått en lika stor bredd i undersökningen, då den 
hade koncentrerats på ett fåtal elever, vilket hade känts oetiskt gentemot den svensklärare 
som ställt upp med elevunderlag och således gjort det möjligt för oss att genomföra denna 
undersökning. 

En brist och en svårighet i forskningsarbetet har varit att täcka in elevernas självuppfattning 
och den kognitiva kartan över yrken genom det underlag som vi fått in från eleverna i vår 
undersökningsgrupp. Det är tydligt att många elever missförstått de frågor i enkäten, där 
vår tanke var att försöka se elevernas kognitiva karta över yrken och vilka mönster som 
fanns att urskilja. Det har bland annat visat sig genom att en del elever inte svarat på dessa 
frågor och det har också visat sig i enstaka fall att eleverna missförstått innebörden i 
frågorna, vilket medfört att Gottfredsons begrepp inte behandlats i den utsträckning som 
varit önskvärd. Då flera elever missförstått eller inte svarat på dessa frågor indikerar att vi 
varit något otydliga och att något möjligen saknades i enkäten. Möjligen är heller inte en 
enkät den optimala vägen att gå för att på bästa möjliga sätt täcka in och analysera kring 
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Gottfredsons teori och begreppet kognitiv karta över yrken. Vi anser trots det att i 
förhållande till den omfattning i tid undersökningen utgjorts av och utefter de 
förutsättningar som funnits för föreliggande forskningsarbete, har ändå metoden som 
använts i högsta grad varit motiverad.  

Diskussion om framtiden 
Vi har nu sett att framtidstron och framtidsdrömmarna vad gäller studier och yrken 
korresponderar olika väl beroende på hur stort ungdomarnas kulturella kapital är. Det finns 
en stor kunskap och mycket forskning kring hur olika faktorer påverkar de studie- och 
yrkesval en individ gör. Vi formas av de sociala, kulturella och materiella 
existensbetingelser vi växer upp under och våra livschanser är tätt sammanhängande de 
dominerande gruppernas kulturmönster. Att skolsystemet dessutom blivit allt mer 
svåröverblickbart gynnar de individer som har bäst förutsättningar att orientera sig, det vill 
säga de individer som har det kulturella kapitalet. Vad som styr studie- och yrkesvalet och 
den sociala snedrekryteringen, som gör sig påmind i varje valsituation och delningspunkt i 
skolsystemet är relativt utforskat men det är av intresse att mer ingående undersöka barn 
och ungas tro på framtiden. 

Det svåröverblickbara skolsystemet och det allt mer individualiserade samhället ställer 
stora krav på individen att finna rätt väg samtidigt som kravet på att hjälpa sig själv ökar. 
För att det ska vara möjligt för alla individer, och framförallt de som saknar det kulturella 
kapitalet, förutsätts en god studie- och yrkesvägledning redan från unga år. Den sociala 
snedrekryteringen ses redan tidigt i skolan och det är betydligt vanligare för elever från 
högre socioekonomisk bakgrund går vidare till studieföreberedande program och elever 
från lägre socioekonomiska klasser fortsätter till yrkesförberedande gymnasieprogram. I 
synnerhet det Naturvetenskapliga programmets naturvetenskapliga gren har befäst sin 
ställning som den viktigaste elitutbildningen inom den svenska gymnasieskolan där få 
elever ur lägre samhällsklasser lyckats ta sig in. Det Samhällsvetenskapliga programmet 
har blivit mer heterogent och rekryterar åtskilliga elever som inte förebereder sig för 
fortsatta studier, men är snedrekryterat i programmets lokala grenar med internationell 
inriktning (SOU 2000:39). 

Med dessa erfarenheter ställer vi oss frågan hur den nya regeringens förslag att 
totalreformera gymnasieskolan kommer att påverka den sociala snedrekryteringen till 
gymnasieutbildning och högre utbildning. Regeringen har för avsikt att arbeta fram en 
gymnasieskola med tre inriktningar, studieförberedande, yrkesföreberedande och 
lärlingsutbildning, vilket de motiverar med att gymnasieskolan idag är alltför teoretisk på 
de yrkesinriktade programmen och att det någonstans brustit då många elever lämnar 
skolan utan ett slutbetyg. Man säger samtidigt att möjlighet ska finnas att läsa till den 
grundläggande behörigheten även på de yrkesföreberedande programmen för de elever som 
önskar (Dir. 2007:8).  

Det redan nu snåriga utbildningssystemet, kan kanske upplevas om än mer 
svåröverblickbart för de individer som inte har kunskapen om vad information går att hitta 
och att finna rätt väg genom utbudet av utbildningsvägar, då valet kan få mycket tydligare 
och långtgående konsekvenser, vid eventuella felval. 
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Om regeringens gymnasiereform blir av kommer det att ställa ännu högre krav på de elever 
i åk 9 som står inför sitt gymnasieval. Kravet på möjlighetsmedvetande, självkännedom, 
kunskap om alternativen och framförallt en kunskap om vilka konsekvenser ett val får blir 
större än tidigare. De barn och ungdomar som, genom föräldrahemmet, inte fått den 
nödvändiga överföringen av kunskaper, värderingar och resurser i form av främjande av 
studier, intellektuell miljö och ett betydande psykosocialt stöd, får sannolikt det mycket 
mer arbetsamt i sin valsituation än de barn och ungdomar med ett stort kulturellt och socialt 
kapital. Då det redan är känt att barn ärver sina föräldrars socioekonomiska ställning och att 
det redan idag finns en tydlig social snedrekrytering till högre studier och även inom 
gymnasieskolans program frågar vi oss om regeringens förslag kommer att öka eller 
minska den sociala snedrekryteringen i alla utbildningssystemets ingångar, vilket vi anser 
vara viktigt att forska kring i framtiden. Det är också något som bör få ta stor plats i den 
utbildningspolitiska debatten. 

Möjligheten att läsa in den grundläggande behörigheten även på de yrkesförberedande 
programmen, för de elever som önskar, känns som något av en utopi, då 
gymnasieskolornas resurser kan variera och det kan vara problematiskt tidsmässigt och 
schemamässigt att få ihop det hela. Sett till kvalitén på de yrkesutbildningar inom 
gymnasieskolan som finns idag, är det dock ändå motiverat med någon form av 
gymnasiereform, och det är också av vikt att möjliggöra för flera elever att fullfölja sina 
gymnasiestudier och erhålla en utbildning utefter sina personliga färdigheter och 
förutsättningar. 

När det blir allt svårare och mer kravfyllt för unga människor att välja studie- och 
yrkesbana, ställs det stora krav på en välfungerande studie- och yrkesvägledning på våra 
skolor. Desto mer skola, fritidshem och daghem betyder för barns kognitiva förmåga, desto 
mer går det att jämna ut skillnaderna och de högre socialgruppernas försteg (Erikson & 
Jonsson, 2002). Det känns därför nödvändigt att studie- och yrkesvägledning utvärderas i 
stor utsträckning och det är av stor betydelse att utforska vad ungdomar i valsituationer har 
för erfarenheter från den vägledning de erbjudits inom skolans försorg. 

Hur ungdomars framtidstro och framtidsdrömmar sammanfaller tycks vara ett 
jämförelsevis outforskat område som motiverar fortsatt forskning. Det är av vikt av väga in 
flera faktorer än klass och socioekonomisk bakgrund, exempelvis kön och etnicitet, då det 
är känt sedan tidigare att dessa faktorer styr hur individer agerar i valsituationer. Kön är ett 
ständigt aktuellt ämne inom många områden och kanske det som främst styr hur vi väljer 
studier och yrken. Vi lever också i ett mångkulturellt samhälle, där mångfalden inte nyttjas 
till fullo, vilket troligtvis inte gynnar Sveriges tillväxt. För att fler människor ska få 
möjlighet att förverkliga sina framtidsdrömmar och utveckla sina kunskaper och 
färdigheter, och därmed undvika att resurser och förmågor går om intet, är det motiverat 
med fortsatt forskning kring ungdomars framtidstro och framtidsdrömmar kring studier och 
yrken, men också att forska kring andra faktorer som ungdomarna värderar högt, drömmer 
om och tror sig kunna förverkliga i framtiden. Våra existensbetingelser och vår sociala 
bakgrund har vi med oss genom livet och färgar den vardag vi befinner oss i och det 
påverkar sannolikt våra värderingar och vår livsstil på långt flera sätt än vid studie- och 
yrkesvalet.
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkät 

Jag är: 

 Kvinna  Man  

 
Varför valde Du att läsa samhällsprogrammet? 
(kryssa i ett eller flera alternativ) 
 
• Av intresse     
• Mina föräldrar tyckte det    
• Mina vänner valde det    
• Kom inte in på något annat  
• Annan orsak   I så fall vilken?____________________ 

• Vet ej    

 

Vilken utbildning har Dina föräldrar? (Kryssa i ett eller flera av alternativen) 
Mamma  Pappa 

• Ingen       
• Grundskola       
• Gymnasieutbildning      
• Universitets-/Högskoleutbildning    
• Vet ej      

 

Vad arbetar din mamma med? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Vad arbetar din pappa med? 

………………………………………………………………………………………………... 
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Tycker Du att följande påståenden stämmer överens med Dina föräldrar? 
      
     Ja Nej 
De hjälper mig med mina läxor     
De är intresserade av mina skolresultat     
De vill att jag ska studera vidare på högskola/universitet   

 

Diskuterar du studier/utbildningar hemma tillsammans med dina föräldrar? 

 Mycket ofta  Ofta  Sällan  Inte alls 

Om ja: Vilka utbildningar har ni diskuterat?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Diskuterar du olika yrkesval hemma tillsammans med dina föräldrar? 

 Mycket ofta  Ofta  Sällan  Inte alls 

Om ja: Vilka yrkesval har ni diskuterat? 

……………………………………………………………………………………………… 



 3  

Bilaga 2 

Uppsatsfråga 1 till elever 

Inom de tio närmsta åren kommer det att hända mycket i era liv. Några av er kommer att 
studera vidare, några kommer att inträda yrkeslivet. Det är inte lätt att veta hur framtiden 
kommer att bli, men man kan fantisera om hur man vill ha det i framtiden.  

Försök här att skriva lite om hur du önskar att framtiden ska bli, vad du vill göra när det 
gäller studier och yrken. Tänk på de närmsta åren och tiden fram till år 2017.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur blir reaktionen från din familj/omgivning när du berättar om dina drömyrken? 
 
 De uppmuntrar mig   Lyssnar intresserat  
 
 Ingen reaktion    Försöker få mig att  

   ändra drömyrke 
 
Upplever du några hinder för att nå din önskade framtid? Fyll i alla som stämmer! 
 
 För lång utbildning         För svår utbildning   Ekonomiska hinder
   
 Fysiska/kroppsliga hinder      Geografiska hinder   Andra hinder 
         Vilka?.................. 
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Bilaga 3 

Uppsatsfråga 2 till elever 

Nu när du skrivit hur du önskar att din framtid kommer att ser ut vad gäller studier och 
yrken vill vi att ni här skriver hur du tror att din framtida studie- och yrkeskarriär kommer 
att se ut. Vad du tror du kommer att arbeta med eller vilken utbildning du kommer att gå 
under de närmsta tio åren. Tänk också nu de närmsta åren och tiden fram till år 2017 vad du 
tror du har hunnit med att göra under dessa år. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Finns det yrken som du tycker verkar intressanta men som du ändå sållar bort (pga. 
exempelvis låg status, låg lön, enformigt arbete, dåliga arbetstider och osäker 
arbetsmarknad). Vilka?   
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Om så är fallet, vad är det som gör att dessa yrken är otänkbara? Fyll i alla som stämmer! 
 
 Dåliga arbetstider   Enformigt arbete  Låg status  
 
 Osäker arbetsmarknad   Dålig lön   Annat. Vad?.....................

   
     
Finns det yrken som lockar dig, men som du upplever kan vara svårt för dig att bli i 
framtiden? Vilka?   
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Om så är fallet, vad är det som gör att dessa yrken känns svåra att bli? Fyll i alla som 
stämmer! 
 
 Ej ekonomiskt möjligt   För svår utbildning  För lång utbildning 
   
 Fysiska/kroppsliga hinder  Geografiska hinder  Annat. Vad? ………………… 
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Bilaga 4 

Brev till lärare 

 
Hej 

 

Vi som skriver till er heter Jenny Veteläinen och Anna Magnusson och studerar nu tredje 
året till studie- och yrkesvägledare på Lärarhögskolan i Stockholm. 

Vi ska nu påbörja vår C-uppsats. Ämnet till uppsatsen är att vi ska undersöka elevers 
framtidstro samt vad de skulle vilja göra om 10 år. Vi kommer sedan att koppla detta till 
elevernas kulturella kapital för att se om detta påverkar elevernas uppfattning kring hur de 
tror att deras framtid kommer att se ut och hur de skulle vilja att deras framtid ska bli vad 
gäller studier och yrken.  

Vår fråga till er är om det finns möjlighet för oss att komma in i någon klass som går det 
samhällsvetenskapliga programmet i årskurs tre? Vår tanke är att vi kan få hjälp utav er att 
ge eleverna en uppgift där de får möjlighet att besvara ett par frågor vi har till dem. Vår 
tanke är också att ge en mindre enkät där de får fylla i lite bakgrundsfakta om dem själva.  

Detta skulle vara till stor hjälp för oss i vårt uppsatsskrivande om ni kunde hjälpa oss 
genom att ge tillträde till en klass. Vi vore tacksamma om ni kunde besvara vårt brev 
oavsett om ni har möjlighet att ta emot oss eller ej. Vid intresse från er att vara med 
kommer vi att höra av oss för en närmare diskussion kring hur och när detta genomföras.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Jenny Veteläinen och Anna Magnusson 
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Bilaga 5 

Diagram 7. Hur ofta eleverna diskuterar studier/utbildningar med sina föräldrar 

0
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80

100

Mycket ofta Ofta Sällan Inte alls

Båda högskoleutb.

En förälder högskoleutb.

Båda gymnasieutb.

En förälder gymnasieutb.

Ingen utbildning

Svaren ges i %

 
 

 

Diagram 8. Hur ofta eleverna diskuterar yrkesval med sina föräldrar 
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Mycket ofta Ofta Sällan Inte alls

Båda högskoleutb.

En förälder högskoleutb.

Båda gymnasieutb.

En förälder gymnasieutb.

Ingen utbildning

Svaren ges i %

   
 

 

Elev med föräldrar utan formell utbildning 

Diagram 9. Reaktion från föräldrar/omgivning när eleverna berättar om drömyrken  
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De uppmuntrar Lyssnar
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Ingen reaktion Försöker få mig
på andra tankar
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Svar ges i %
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Diagram 10. Hinder för att nå den önskade framtiden vad gäller studier och yrken 
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Elev med en gymnasieutbildad förälder 

Diagram 11. Reaktion från föräldrar/omgivning när eleverna berättar om drömyrken 
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Diagram 12. Orsaker till varför yrken kan vara otänkbara 
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Elever där båda föräldrarna har gymnasieutbildning 

Diagram 13. Reaktion från föräldrar/omgivning när eleverna berättar om drömyrken 
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Diagram 14. Hinder för att nå den önskade framtiden vad gäller studier och yrken 
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Diagram 15. Orsaker till varför yrken kan vara otänkbara 
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Diagram 16. Påverkande faktorer som gör att vissa yrken är svåruppnåeliga 
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Elever där en förälder har högskoleutbildning 

Diagram 17. Reaktion från föräldrar/omgivning när eleverna berättar om drömyrken 
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Diagram 18. Hinder för att nå den önskade framtiden vad gäller studier och yrken 
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Diagram 19. Orsaker till varför yrken kan vara otänkbara 
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Diagram 20. Påverkande faktorer som gör att vissa yrken är svåruppnåeliga 
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Elever där båda föräldrarna har högskoleutbildning   

Diagram 21. Reaktion från föräldrar/omgivning när eleverna berättar om drömyrken 
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Diagram 22. Hinder för att nå den önskade framtiden vad gäller studier och yrken 
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Diagram 23. Orsaker till varför yrken kan vara otänkbara 
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Diagram 24. Påverkande faktorer som gör att vissa yrken är svåruppnåeliga 
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Ej ek. möjligt Svår utb. Lång utb. Fysiska
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Svar ges i antal
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