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Sammanfattning 

Denna studie hade som syfte att undersöka om studievägledningen inför gymnasievalet 
kunde skilja sig åt beroende på vilken ekonomisk bakgrund eleven hade. Vi valde ut två 
skolor med skilda inkomstklasser hos invånarna i respektive kommun. Den ena 
representerade familjer med höginkomsttagare och den andra med dito 
låginkomsttagare. Metoden var kvalitativ och vi intervjuade åtta ungdomar – fyra från 
varje skola – som alla hade träffat en studievägledare i nionde klass. Resultat från denna 
studie visar att respondenterna från höginkomstkommunen önskade ha vägledning om 
vilket gymnasium som passade dem bäst och information om skolans rykte. De verkade 
inte ha haft så stora förväntningar på vägledningssamtalet inför gymnasievalet. I 
låginkomstkommunen ansåg tre respondenter att studievägledaren var en viktig person 
som de ville ha stöd och rådgivning av. Vi drog slutsatsen att ungdomarna från 
höginkomstkommunen inte hade blivit så påverkade av sina föräldrar som ungdomar i 
låginkomstkommunen. Samtliga respondenter var nöjda med sina gymnasieval men hur 
stor betydelse vägledningssamtalet hade haft på deras val var svårt uttala sig om baserad 
på denna studie. 
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Abstract 
 
The aim of this paper was to find out if guidance counseling towards high school could 
differ depending on what economic background the student had. We chose two schools 
where the inhabitants in respective areas had different income levels. One school 
represented families with high income and the other represented low income families. 
The method we used was qualitative and we interviewed eight students – four from each 
school – who had met a guidance counselor in ninth grade. The results from this study 
show that the respondents from the high income area mostly wanted the guidance to 
find out which high school that would suit them best and information about the 
reputation of the school in question. These students did not seem to have very high 
expectations on the guidance counseling towards picking a high school. In the other 
area three of the respondents saw the guidance counselor as an important person that 
they wanted support and guidance from. We also drew the conclusion that the students 
from the high income area were not as affected in choice by their parents as the students 
in the low income area. All the respondents were happy with their choices in selecting a 
high school and what to study but the importance of the guidance counseling in 
affecting their decision was difficult to establish. 
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Inledning 
Sambandet mellan utbildning och klassbakgrund är ett viktigt område för studie- och 
yrkesvägledare. Ur ett historiskt perspektiv har det funnits skillnader mellan elever från 
olika sociala klasser och deras möjligheter till utbildning. Hur ser det ut i dagens 
postmoderna samhälle där alla svenska medborgare ska ha möjlighet till likartad 
utbildning?  Är det möjligt att ungdomar har olika förväntningar på vägledning inför 
gymnasievalet beroende av vilken samhällsklass de kommer ifrån?  

Giddens (1981) menar att det moderna samhället fortsätter att förändras men att 
arbetsdifferentiering, som resulterar i att olika sociala grupper lever under skilda 
existensvillkor, kvarstår. Sociala hierarkier bibehålls och återskapas, men samtidigt 
finns det idag också utrymme för individer att bryta mönster och sociala förutsättningar. 
Giddens lägger stor vikt vid den yttre sociala definitionen som leder till att människor 
tänker och handlar som de gör. I det sociala livet både återskapar och förändrar 
individer sina livsmönster. Han pekar på att en människa är en social varelse, som 
handlar i det sociala livet utifrån de förutsättningar som finns i samhället. Det är därför 
individen har möjlighet att såväl reproducera gamla livsmönster som att producera helt 
nya, beroende på i vilken utsträckning en individ deltar i samhället. Liksom Giddens tar 
Broman m.fl. (2002) upp klassbakgrundens betydelse. De menar att klassbakgrunden 
fortfarande är avgörande och att den offentliga jämlikhetsideologin inte stämmer 
överens med verkligheten. De som klarar sig bäst i skolan idag är barn till välutbildade 
föräldrar som i allmänhet värderar utbildning högt och som har studietraditioner ifrån 
hemmet. Också Jonsson (1998) menar att det hos medelklassfamiljer finns en slags 
utbildningsmedvetenhet där litteraturtradition och intellektuell miljö är inslag som 
gynnar utbildningen. 

Under Studie- och yrkesvägledningsutbildningen har vi läst att många ungdomar gör ett 
studieval utifrån sin klasstillhörighet. Jonsson (1988) hävdar att elever från en ”boklig” 
miljö bland annat är bättre tränade verbalt och kognitivt vilket gör det lättare för dem att 
passa in. Däremot kan elever från ”studieovana” hem uppleva ett visst mått av 
utanförskap då de inte har samma möjligheter hemifrån. Familjer i privilegierade klasser 
försöker genom utbildningen överföra sina sociala positioner till sina barn. 

Å andra sidan har studie- och yrkesvägledare det som uppgift att motverka att ungdomar 
gör klassbundna val. Vi har ofta diskuterat vem som egentligen behöver vägledning 
inför studievalet. Vi har utgått ifrån att elever som kommer från ett högre socialt skikt 
har möjligheter att skaffa översyn över de olika gymnasieprogrammen och dess 
betydelse inför det kommande arbetslivet, medan elever från ett lägre samhällsskikt kan 
ha begränsade möjligheter i det avseendet.  

Vi utgår i denna studie från ett socioekonomiskt perspektiv, nämligen att ungdomar som 
kommer från skilda socioekonomiska förhållanden kan ha olika habitus. Ungdomar som 
kommer från låginkomstområden kan ana att de tillhör en viss social grupp och att de 
därför begränsar sina gymnasieval utifrån denna tro. Ungdomar som kommer från en 
välbärgad miljö kan ha mer överblick över utbildningssystemet. Det vill säga de kan 
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skapa mer tillgång till aktuell och relevant information än ungdomar från 
låginkomsthem. Ur detta perspektiv kan det bli olika förväntningar på 
studievägledningen inför gymnasievalet.  

Skolan är en viktig institution där alla elever/studenter bör få möjlighet att förverkliga 
sig själva och bli det de vill, oberoende av var de bor. Det kan dock finnas 
socioekonomiska barriärer som kan hindra en del från att göra detta.   
 
Anders Persson (2003a) hävdar att skolan har det som sin uppgift att spegla sin 
samhällshistoria och kultur genom att socialisera sina elever.  I grundskolan finns redan 
en ambition att skapa socialt kapital över klassgränserna genom att ha fokus på 
individuellt självförvekligande. Persson beskriver skolan som en institution som skall 
förvalta och förmedla traditioner samt bryta och förvandla andra traditioner över 
generationsgränser.  
Persson menar vidare att ungdomar måste fatta en mängd beslut som blir avgörande för 
deras framtid. Det som mest berör ungdomarna är valet av utbildningsprogram i 
gymnasieskolan. De faktorer som påverkar vad ungdomarna väljer, kan påverka deras 
motivation för fortsatta studier. En annan faktor som påverkar ungdomarnas fortsatta 
studier är själva betyget. Det är ett kvitto på hur skolan uppfattar ungdomars insatser 
samt i vilken mån elever har möjlighet att söka till vidare utbildning. Det som är ett 
hinder respektive möjlighet för fortsatta studier hänger samman med elevens sociala 
bakgrund. Ungdomarnas sätt att uppleva sin skolsituation ger dem perspektiv att prägla 
sin framtid. 
 

Förförståelse 
Det som har väckt vårt intresse under studie- och yrkesvägledarutbildningen är att 
ungdomar från olika socioekonomiska bakgrunder kan förvänta sig olika typer av 
vägledning och detta i sin tur påverkar deras gymnasieval.  
Det vill säga nöjer sig en del ungdomar med den information de får medan andra kräver 
mycket mer, något som i sin tur kan få konsekvenser för förståelsen inför 
gymnasievalet. Vägledningen inför studievalet kan, i ett visst avseende, ställas i 
motsatsförhållande till vad man har för ekonomiskt resurskapital. Det vill säga: 
självklarheter inför framtidens val för en elev som är uppväxt i ett välbärgat hem 
behöver nödvändigtvis inte vara detsamma för den som kommer från ett hem med låg 
inkomst.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av studie- och yrkesvägledning 
inför gymnasievalet för elever i två kommuner med olika sociala och ekonomiska 
förhållanden. 

Forskningsfrågor 
1. Hur uppfattar ungdomarna i kommunerna studievägledningen inför 

gymnasievalet?  
 

2. Vilka förväntningar hade dessa elever på studievägledningen inför 
gymnasievalet? 

 
3. Vilka har ungdomarna diskuterat sitt val med? 

 
4. Vilka typer av gymnasieprogram har ungdomarna valt, och varför? 

Teoretisk bakgrund  
Bourdieu (1991) menar att skillnaderna mellan de olika sociala klassernas 
ungdomsgeneration har minskat eftersom alla har rätt till en gymnasieutbildning. Detta 
har även bidragit till att de folkliga klasserna upptäckt att skolsystemet förmedlar 
privilegier, dvs. att det öppnas många dörrar i arbetslivet för dem som trots allt väljer att 
studera, som de tidigare inte var medvetna om eftersom det var självklart att de tidigt 
skulle in i arbetslivet utan vidare studier. Han menar vidare att: 
 

De folkliga klasserna var tvungna att gå genom skolsystemet för att kunna upptäcka att skolsystemet fungerar 
som ett reproduktionsverktyg. För i grund och botten trodde de att skolan var befriande, eller, vad talesmännen 
än sade om skolan, inte tänka på den så länge de inte hade med det att göra. Den enda skola de kände till var 
grundskolan. För närvarande upptäcker de folkliga klasserna, de vuxna såväl som ungdomarna, att skolsystemet 
förmedlar privilegier. Denna upptäckt har ännu inte funnit sitt språk. (Bourdieu 1991:166) 
 

Bourdieu hävdar dock att arbetarungdomarna snabbt vill in i arbetslivet för att komma 
in i vuxenlivet snabbt och få vuxenstatus och att detta är en anledning till att de 
”folkliga klasserna” (arbetarklassens barn) oftare vill sluta skolan i ett tidigt skede för 
att följa föräldrarnas fotspår och arbeta och bli vuxen tidigt och tjäna pengar. Det som 
kan ge arbetarungdomen en status är just att hävda sig med pengar. Bourdieu menar att 
detta är en bidragande orsak till att många arbetarklassungdomar inte vill utbilda sig 
akademiskt. Men å andra sidan finns de intellektuella som har paradoxalt intresse av 
”ekonomismen” för att den minskar alla sociala fenomen och i synnerhet fenomen som 
berör utbytet till deras ekonomiska mått något som påminner om en tillvaro av ett 
kulturelltkapital. Detta kapital ger direkta vinster, främst på skolmarknaden och även i 



 
 

4

andra sammanhang. 
 
Ahlgren (1991) anser att val av utbildning kan betraktas som en interaktion mellan 
individens egna preferenser och de förväntningar som omgivningen ställer på individen. 
De förväntningarna beror på traditionella och ekonomiska skäl. Det är inte alltid 
individen är medveten om de krav omgivningen ställer på honom/henne. Det som gäller 
individens subjektiva handlingsutrymme är att individens självvärdering och 
självförtroende styr själva valhandlingen. I många avseende värderar elever sig själva 
och sina möjligheter och gör sedan ett val. I vilken mån eleverna uppfattar sig själva och 
hur de bedömer värdet av sig och sin egen förmåga är avgörande för vilka målsättningar 
de sätter upp för sitt yrkesliv. 
I skollivet lär sig elever inte enbart olika kunskaper inom olika områden utan de lär sig 
också att bli medvetna om sin egen förmåga. I kurs- och läroplaner står det vad som är 
viktigt och som eleven bör kunna. Det finns också en informell värdering av kunskaper 
som bestäms av föräldrar, samhället, arbetslivet utanför skolan. Kunskapen om den 
egna förmågan och den värdering individen upplever i själva miljön gör att hans 
förutsättningar och kunskaper avgränsar individens fria val utifrån ett subjektivt 
perspektiv. Andra begränsningar som eleverna gör under sin utbildning beror på den 
sociala bakgrunden. Att elever begränsar sig påverkar deras fria yrkesval. 
 
Gottfredson (2002) är känd inom vägledningen och hon kombinerar de psykologiska 
och sociologiska perspektiven inför val och beslut. Hon menar att elevens val ofta blir 
en kompromiss av en begränsningsprocess, att elever anpassar sitt val efter det han/hon 
känner till men också kan uppnå och acceptera. Eleverna är medvetna om att de tillhör 
en viss social grupp och att de begränsar sina val utifrån denna medvetenhet och sedan 
bedömer vad som är rimligt att komma in på i relationen till dels vad de känner till och 
dels sina intressen. 
Gottfredsons teori förklarar hur individer väljer utbildning och yrke utifrån egen 
självbild och den information, uppfattning och kunskap som individen får i den 
närmaste sociala omgivning han eller hon rör sig i; familj, i första hand och i andra hand 
kompisar och skolan. 
Hon menar även att sociologiska faktorer påverkar yrkesvalet. Ungdomarna tar ställning 
utifrån den egna självuppfattningen. Det finns tre viktiga aspekter som styr ungdomar. 
Kön, social ställning och intressen. De sociala skillnaderna innebär i yrkeslivet att 
ungdomar återskapar sina föräldrars roller. Hon menar att ungdomars val kan i viss 
utsträckning vara grundad på deras intresse men val av intresse är även begränsat. 
Ungdomarna gör en kompromiss för att vara socialt accepterade.  
Hon frågar sig om vi är produkter av andras handlingar från föräldrar till politiker som 
vill forma oss åt olika håll. Hon menar att forskningen kring vad som är genetiskt och 
vad som formar människors karriärer utifrån omgivningen, är tunn. I den psykologiska 
sidan av vägledning så ifrågasätter hon att teorin om att uppfostringen styr valen så 
undrar hon vad vägledarens uppgift är i syftet att hjälpa, upptäcka, genomföra något, 
med de klienter som är ”utformade” utifrån?  

Karriärutvecklingsteorier 
Ett viktigt begrepp i Saviskas (2002)  teori är self-concept, dvs. självuppfattning. 
Självuppfattningen grundas i barndomen genom att barnet ser sig själv genom sina 
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föräldrars ögon. Senare också genom lek, hobby samt genom att härma attityder och 
kvalitéer hos andra personer, så kallade role models.  En central del av teorin är att 
människor själva konstruerar sina karriärer. Hur individer väljer att göra detta kan bero 
på vilket sammanhang de befinner sig i, men teorin pekar också på att de själva formar 
sin kontext. Den mängd olika sociala roller som en individ besitter, där några 
kännetecknar kärnroller medan andra har en mer perifer funktion. Savickas menar att 
begreppet developmental contextualism (Utveckling i sammanhanget) är en betydande 
aspekt som påverkar människans olika val. Hans teori bygger på att individen påverkas 
av det samhälle, den plats och den tid hon lever i och socialiseras in i detta. Kontexten 
påverkar individen men även individen påverkar kontexten. Han använder sig av 
begreppet life-space och lägger tyngdpunkt på det nät av sociala roller, kärnroller såväl 
som perifera roller, som redskap för förståelse av individens situation.  En yrkesroll ger 
då individen möjlighet att bli den man vill vara. Samtidigt pekar teorin på att 
yrkesrollen inte är den enda rollen i en människas liv, utan bara en del av det totala 
livsrummet. Detta är ett annat centralt begrepp i teorin, life-space, som innehåller en 
människas alla roller i livet.  Andra viktiga roller för individer kan vara föräldrarollen, 
kompisrollen osv., men det finns också roller som kan vara mer i periferin, såsom roller 
inom olika hobbys mm. Teorin pekar på att det är viktigt att som vägledare ta reda på 
vilka roller som är viktigast för klienten, personens kärnroller. De påverkar val av och 
synen på yrkesrollen och dessa bör vara i balans med varandra. De olika rollerna har 
också olika självuppfattningar kopplade till dem.  
Han hävdar vidare att individens självuppfattning styr många val. (Vocational self-
concepts). Han framhåller vikten av utvecklandet av en yrkesmässig självuppfattning.          
Denna utveckling startar redan vid 4-årsåldern då barnet identifierar sig med 
signifikanta andra i sin omgivning och testar olika roller. Det är genom självreflektion 
som självuppfattningen utvecklas och så småningom blir till en mer sanningsenlig bild 
av vem man är och vad man vill. Savickas menar att det är utifrån denna bild av sig 
själv, självuppfattningen, som individen bör ledas i sina karriärval. Savickas teori 
(Career construction theory) bygger på både psykologisk och sociologisk forskning och 
teorigrund. Självuppfattningen är särskilt framträdande och har likheter med Freuds 
utvecklingspsykologi. Hos Saviskas utvecklingssteg har individens kontext samt 
utvecklandet av en självuppfattning en stor betydelse för uppväxten. Han fokuserade 
alltså mest på hur människor konstruerar representationer av verkligheten utifrån sin 
subjektiva syn. Teorin understryker betydelsen av att vägledarna har kompetens att 
utreda roller och kontext, vilket förespråkar en öppenhet och icke-vetande position då 
individer och grupper kan ha skild syn på karriär och karriärutvecklingsmöjligheter.  
 
Brown (2002) hävdar att målet med karriärvägledning är att utveckla och förfina 
skickligheten i att bearbeta information. Bli bättre på att lösa problem och fatta beslut.  
Hans bakgrundsteori är CIP teorin (Cognitive Information Processing Approach to 
Career Problem Solving and Decision Making). Den går i korta drag ut på att 
inlärningen kan användas vid vägledning och som valstöd. Med ordet kognitiv avses 
funktioner som har med tänkande, varseblivning och minnet att göra. CIP-modellen går 
ut på att lära andra individer att själva lära sig att fatta beslut. Modellen kan stötta 
individer att erövra skicklighet, kunskap och attityder som ska göra dem kunniga i att 
göra lämpliga karriärval över tiden. Det finns tre viktiga punkter inom CIP som berör 
vägledningen.   
1) Klienten bör ha en klar bild av sig själv. 
2) Hon bör ha kunskaper om omvärlden. 
3) Hon bör kunna ha ett sunt resonerande om relationen mellan dessa två grupper. 
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 När teorin betraktas utifrån ett sociologiskt perspektiv tar den hänsyn till individens 
omgivning så som familj och dess relationer. Kunskap om sig själv och yrken har sitt 
ursprung i den familjära kontexten. Sammanfattningsvis är CIP en kognitiv modell som 
kan användas inom vägledning och CIP har även en vilja att klienten själv ska kunna 
skapa mer kunskap inom sig (de 3 stegen) så att karriärvalen blir lättare. 

Anknytningslitteratur  
I den litteratur som ligger till grund för undersökningen, framgår det bland annat att 
elevens sociala och ekonomiska bakgrund tydligt påverkar valet av fortsatta studier. 
Något som gör att likvärdig utbildning och studie – och yrkesvägledning till alla, 
oberoende av vilken social bakgrund individer har, blir viktigt. I Lpo941 står det: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas.  
 
I budgetspropositionen för år 20072, lägger regeringen tonvikten på vägledning: 

 ”I en tid då arbets- och studiemöjligheter blir alltmer omfattande och komplexa har studie- och yrkesvägledaren 

en betydelsefull uppgift att vägleda rätt . En studie- och yrkesvägledare måste ha aktuell kunskap och hålla sig 

ajour med förändringar inom utbildningsväsendet och arbetsmarknadens behov. Därför är det nödvändigt att 

vägledaren har en god utbildning och får kontinuerlig kompetensutveckling. I övergången mellan grund- och 

gymnasieskolan spelar studie- och yrkesvägledaren en viktig roll för att hjälpa eleverna 

så att övergången blir smidig”. 
 

Wärnersson (2001),3 utredare med uppgift att kartlägga och analysera individens behov 
av vägledning i skolväsendet, skriver att: 

Individens val av utbildning och yrkesinriktning brukar i studie- och yrkesvägledningssammanhang behandlas 

som ett samspel mellan individens egna preferenser utifrån sina förutsättningar och förväntningar och krav och 

förväntningar som omvärlden ställer på individen.  

Fransson & Lindh (2004) menar att ungdomars uppväxtmiljö har betydelse för deras 
val. Val av studieinriktning och utbildningsnivå skiljer sig åt mellan elever som vuxit 
upp under olika socioekonomiska omständigheter. ”Vid val på varje nivå i systemet 
framkommer också en mer direkt effekt av den sociala bakgrunden”.  
Dagens ungdomar är i stor utsträckning tvungna att göra ständiga val för att det som kan 
gälla idag kan inte gälla imorgon. Detta är ett resultat av förändringarna som sker i det 
postmoderna samhället. Ungdomar står idag inför svåra uppgifter för att kunna hantera 
stora förändringar i samband med val av levnadsbana. I det avseendet blir det viktigt att 
ungdomar får en kunskapsöverblick för att kunna fatta beslut vid val av utbildning och 

                                                 
1 www.skolverket.se  

2 www.skolverket.se  

3 www.regeringen.se  
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arbete. Det är också viktigt att ungdomar får stöd under valprocessen. Unga människors 
utbildningsval kan även analyseras utifrån olika aspekter. Socioekonomiska 
förhållanden under uppväxten har tydlig påverkan på hur människor gör ett studieval. 
 

Förhållanden som är relaterade till olika resurser i barnens uppväxtmiljö får betydelse för deras val. Val av 

studieinriktning och utbildningsnivå skiljer sig åt mellan ungdomar som vuxit upp under olika socioekonomiska 

förhållanden. I detta sammanhang brukar man lyfta fram frågan om den sociala snedrekryteringen. 

Med social snedrekrytering avses när barn från vissa sociala ursprung oftare än andra barn når högre utbildning. 

Social snedrekrytering mäts genom studier av sambandet mellan social bakgrund och utbildningsval och 

utbildningsnivå. Vanligt är att använda ett sambandsmått som bygger på de relativa skillnaderna i 

utbildningschanser mellan grupper med olika social bakgrund. Den sociala bakgrunden klassificeras ofta utifrån 

föräldrarnas position i arbetslivet utifrån en vertikal indelning i samhällsklasser. Att eleverna skall kunna 

utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Skolan bör bidra till att de får orientering i 

arbetslivet och dess villkor. De bör också få kunskaper om olika utbildningsvägar som står dem till buds. Detta 

bör vara en målsättning för skolan avseende alla elever, oberoende av deras ekonomiska bakgrund. 
 (Fransson & Lindh 2004: 43) 

 
Författarna påpekar att vid varje valtillfälle i skolsystemet tenderar ungdomar från högre 
socialgrupper välja de alternativ som i första hand leder till fortsatta studier. Ungdomar 
från högre socialgrupper får också högre betyg jämfört med elever som kommer från 
låginkomsthem. Skolans roll har beskrivits neutral i förhållande till alla elevers olika 
resurser. Att elever från skilda sociala bakgrunder gör olika val är svårt att påverka via 
utbildningspolitiska insatser. Detta grundar sig på att elever har olika tillgång till 
utbildningssystemet samt att elever har olika intresse. 
I undersökningen framgår att i det postmoderna samhället förväntas att individer i viss 
utsträckning skall frigöra sig från normer och traditioner. Detta är också en av skolans 
och studie- och vägledarens uppgift. Men det paradoxala är att allt fler ungdomar följer 
föräldrarnas spår, kulturellt, socialt och arbetsmässigt. Den socioekonomiska 
reproduktionen är inte ur spel.  
 
Broman, m.fl. (2002) skriver i en rapport av Skolverket publicerad att den gemensamma 
skolformens grundläggande utgångspunkt är att jämlikhetspolitiken skall råda i den 
bemärkelsen att skolan skall vara en lärmiljö för alla medborgare oavsett 
klasstillhörighet. Den svenska skolhistorien var präglad av tydliga klasstrukturer. Men 
genom grundskolans genomförande blev det möjligt för alla barn att delta i 
skolundervisning. Detta gällde alla barn i Sverige. Mot bakgrund till att det blev möjligt 
att alla barn fick gå till skolan uppstod ett nytt dilemma. Hur fungerade skolmiljön för 
barn och ungdomar med olika bakgrund?  Hade skolan likvärdig utbildningsmiljö för 
alla barn? 
Denna diskussion är fortfarande aktuell i dagens samhälle enligt författarna. I dag är 
skolan segregerad och det finns social sortering i skolan. Klasstillhörigheten är 
avgörande och den offentliga jämlikhetsideologin har inte stämt med verkligheten. De 
som klarar sig någorlunda bra i skolan är de som har välutbildade föräldrar och värderar 
utbildningen högt.  Detta gäller barn oavsett om de är föda i Sverige eller har invandrat 
till Sverige. Skolmiljön brukar vara en välkänd miljö för denna grupp. Men skolmiljön 
kan vara okänd för dem som inte är bekanta med skolvärlden. 
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Oftast innebär högre klassbakgrund också högre utbildning och därmed också fler möjligheter på 

arbetsmarknaden, högre lön, större kännedom om hur samhället fungerar, hur man kan påverka, vilka skolor som 

är de bästa för ens barn osv. På så sätt kan man säga att av skolans funktioner är att reproducera klassamhället 

snarare än att vara just en skola för alla. (Broman m.fl. 2000:50) 
 

UG 95  
I utvärdering av grundskolan (1995) framgår att betyg, social bakgrund och 
könstillhörighet fortfarande är de faktorer som i hög grad tycks forma och begränsa 
elevernas val och perspektiv. De begränsningar som nämns i rapporten är att elever inte 
har tillräckliga kunskaper om relationen mellan utbildningar och yrken. Vägledningen 
ges också på olika sätt beroende från skola till skola. I skolan där elever har 
högutbildade föräldrar sker vägledningen på så sätt att vägledaren informerar om de 
olika studieförberedande programmen. Men i skolan där elever kommer från 
låginkomsthem eller har ett annat ursprung än svensk sker vägledningen på så sätt att 
vägledaren vill att eleverna får ett brett spektrum av det svenska arbetslivet. 

Tidigare forskning 
Lovén (2000) menar att vägledningen inför gymnasievalet kan beskrivas som en process 
där vägledarens uppgift är att hjälpa eleven relatera sin självuppfattning till tillgängliga 
utbildningsalternativ. Många elever har svårt att se sitt liv i ett längre perspektiv, vilket 
möjligen kan hänga samman med elevernas bristande mognad och självinsikt, men 
också studietraditionen hemifrån. Lovén menar vidare att elevernas val av 
gymnasieprogram i det avseendet kan vara en kompromiss. Han drar denna slutsats 
utifrån de resonemang, som eleverna gav uttryck för i intervjuer och samtal. I 
undersökningen framgår att elever begränsar sitt valutrymme på grund av sin sociala 
tillhörighet. Många elever värderar sina möjligheter i relation till de gymnasieprogram 
de kände till och hade intresse för samt bedömde om det var möjligt att komma in på 
dessa. Lovén påpekar att eleverna anpassade sina önskemål efter den självkännedom 
som de hade. Social bakgrund kön, och betyg är fortfarande viktiga aspekter som 
begränsar elevernas val till gymnasiet.  

Elever bär med sig olika erfarenheter som påverkar deras agerande och väljande i olika valsituationer inför 
fortsatta studier. Såväl social bakgrund som genus spelar roll vid väljande men också faktorer som är mer individ 
relaterade. Kunskap om utbildningsalternativ och självkännedom är några sådana faktorer. Flera elever är osäkra 
inför valsituationerna och söker främst hjälp från föräldrar och vägledare. (Lovén 2000: 96) 

 
I sin avhandling påpekar Lovén (2000) hur elever uppfattar valsituationen olika inför 
gymnasievalet. På en enkätbaserad undersökning svarar 93 elever i fyra olika klasser i 
år nio att de uppfattade vägledningen olika inför gymnasievalet. Av svaren framgick att 
48 % av eleverna ville ha information och något mindre andel, 39 %, önskade någon att 
diskutera sitt studie- och yrkesval med. Eleverna uppskattade att möta och få diskutera 
med en vuxen som kunde ha överblick över utbildningssystemet. Många elever tyckte 
att det var viktigt att i något avseende diskutera sitt studie- och yrkesval med 
vägledaren. Men föräldrarna var viktigast för eleverna, när det gällde att diskutera 
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framtida studievalet med och efter föräldrar kom vägledaren, lärare nämndes av ytterst 
få elever. 
 

Ur elevernas synpunkt var betygsystemet ett reellt hinder som särskilt för elever med låga betyg begränsade deras 
valmöjligheter. Även elevernas traditionstänkande kring genus och social bakgrund innebar i praktiken en 
begränsning av möjligheterna. Elevernas tänkande, främst elever med låga betyg, präglades av en stor grad av 
självselektion, dvs. eleverna anpassade sina önskningar till vad som var möjligt att komma in på gymnasieskolan. Det 
innebar att eleverna uteslöt vissa alternativ eftersom de inte var möjliga att nå. Förväntningarna på vad som kunde 
väljas och vägledarnas agerande i samband med det var troligen präglade av denna anpassningsprocess.  
(Loven 2000: 244)  
 

Lindh (1997) har forskat i vilka effekter vägledningssamtal har på elever. Hon menar att 
studie- och yrkesvägledningens roll har i många avseenden varit att motverka både 
sociala och könsrollbetingade val. Ur ett historiskt perspektiv har syftet med vägledning 
varit en ensidig matchning. Men numera handlar det om att studievägledaren skall vara 
ett hjälpmedel för den sökande så att hon fattar ett realistiskt beslut när det gäller val av 
yrke eller studier. Att informera om alternativa vägar efter grundskolan kan vara ett 
annat sätt att bidra till att den sökande gör ett mer realistiskt val. I mötet med studie- 
och yrkesvägledaren skapas en relation mellan den sökande och olika alternativ vad 
gäller yrken och utbildningar. Under denna process arbetar den sökande med sin 
kunskap om sig själv och om sin kunskap om alternativen. I ett vidare steg kopplar den 
sökande sina kunskaper med alternativen inför ett val. Vägledningen stöder i den 
bemärkelsen den sökande i valsituationen. 
Lindh menar att syftet med samtalet är att stärka individens självuppfattning. 
Självuppfattningen påverkas under hela skoltiden. Ur ett individperspektiv handlar 
samtal i större utsträckning om att kunna styra sina egna villkor. Det är också 
betydelsefullt att den sökande får underlag för att obundet kunna hantera valsituationen 
och fatta väl underbyggda beslut och verkställa dessa. Hon poängterar även att 
många elever söker sig till studie- och yrkesvägledaren inför gymnasievalet av olika 
anledningar. Trots att behovet av vägledning har ökat över tid, så är det fortfarande 
behovet av information som dominerar. Eleverna både vill ta reda på vad som krävs för 
olika utbildningar och få hjälp med att bedöma den egna prestationsförmågan. Det finns 
också elever som vill reda ut vad som passar dem. Studie- och yrkesvägledarens uppgift 
i denna process är att bidra till det ”fria valet”.   
 
Lund (2006) har studerat hur en omstrukturerad gymnasieskola kan tydliggöras i 
relation till ett alltmer individualiserat samhälle, vilket också har förändrat villkoren för 
elevers utbildningsval.  
I ett postmodernt samhälle är gymnasieutbildningen ett forum för att reproducera och 
vidareutveckla samhällets grundläggande värderingar och normer.  Gymnasieskolans 
innehåll syftar till att ge en allmän gemensam kunskap för alla. Det är ett sätt att delta i 
en alltmer komplex offentlig kommunikation. Gymnasieskolans organisering och 
ambitioner är att alla ungdomar ska få ett likvärdigt tillträde till samhället. Den treåriga 
gymnasieskolan med sina kärnämnen samt valfrihetens skapande har betydelse för 
individuella och samhälliga demokratimål. 
Den institutionella brytpunkten mellan grundskola och gymnasieskola tydliggör 
skiktningen i samhället. Elevernas olika valmöjligheter skapar en differentierad 
gymnasieskola. Gymnasieskolans uppdelning i program innebär att elever söker sig till 
olika skolor.  
Enligt Lund det som är intressant är att elevens sociala bakgrund och omgivning anger 
förutsättningarna för hur olika utbildningsval kan förklaras. När elever börjar på sina 
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respektive gymnasieprogram finns institutionella förväntningar kring hur eleverna ska 
agera. Elever som går på det naturvetenskapliga programmet förväntas att fortsätta med 
eftergymnasiala studier. Men elever på till exempel fordonsprogrammet förväntar sig att 
de har ett arbete efter genomförda gymnasiestudier. De ökade möjligheterna att välja 
gymnasieskola betyder oerhört lite för vissa elever. Detta gäller de elever som söker sig 
yrkesförberedande program och avser att studera på en gymnasieskola i närmiljö. Men 
elever som har för avsikt att studera vidare har mycket nytta av de ökade 
valmöjligheterna. 
Elevernas val av gymnasieskolor i fyra olika kategorier: 
Yrkesinriktat: Eleverna väljer en viss gymnasieskola för att den har stark koppling till 
arbetsmarknaden. 
Karriärinriktat: Eleverna väljer skola mot bakgrund att utbildningen på bästa sätt 
förbereder dem inför framtida studier. 
Gruppinriktat: Eleverna vill vistas i ett sammanhang där de flesta är som dem, där 
eleverna tycker de har gemensamma saker. 
Traditionsinriktat: Eleverna väljer skola på grund av att någon i familjen tidigare har 
studerat i samma skola. De tidigare positiva erfarenheter av skolan gör att det framträder 
som en grundsanning att eleven ska studera där. 
Lund konstaterar i sina slutsatser att oavsett vilken gymnasiereform som startat har 
ungdomar fortsatt att göra traditionsinriktade valhandlingar. Något som bidrar till att 
reproducera ekonomiska, sociala och kulturella resurser från en generation till en annan.   
 
Skawonius, (2005) menar att syftet med valfriheten är att den skulle ge alla samma 
chanser att få likvärdig utbildning. Alla skulle ha samma chans att komma till en skola 
som ger någorlunda lika chanser inför yrkesvalet. Valfrihetsreformen har sitt ursprung i 
början av 1990- talet. Det var en avsikt att den enskilde skulle få större inflytande över 
sitt liv. Valfriheten var även ett mål i sig och lanserades som en medborgerlig rättighet. 
Det som var målet att elever skulle mötas i ett gemensamt sammanhang men särart och 
särintresse har lett till avskildhet i den svenska skolan. 
Det fria skolvalet finns andra hinder och svårigheter att välja en bra skola. ”En persons 
habitus är faktorer som kan verka hindrande. Habitus gör det svårt för en person att 
föreställe sig eller tänka något som hon inte har erfarenhet av eller kunskap om”. 
 

Avgränsningar 
Undersökningen vill belysa val och förväntningar ur ungdomars perspektiv, alltså om 
deras förväntningar skiljer sig från varandra när det gäller studie- och yrkesvägledning 
inför gymnasievalet. Den tar inte upp på vilket sätt vägledning sker i skolorna och hur 
det i sin tur påverkar gymnasievalet, utan hur eleverna själva uppfattar vägledning och 
vilka faktorer som kan ligga bakom denna. Förväntningar utifrån kön och etnicitet är 
något som inte heller kommer att tas upp.  
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Metod 
Metoden som använts för denna undersökning är kvalitativ. Vi har intervjuat åtta 
ungdomar för att kartlägga olikheter mellan ungdomarna i fråga om deras förväntningar 
på studievägledningen inför gymnasievalet. Ungdomarna representerar två olika 
kommuner med stora skillnader ifråga om inkomst.   
Intervjuerna var semistrukturerade utifrån öppna frågeställningar (se bilaga 1). På det 
sättet hoppades vi att undersökningen skulle ge ett tillförlitligare resultat. 
Undersökningen använde sig vidare av följdfrågor för att få en riklig bakgrund till 
varför det är som det är för eleven, men även för att få en närhet till det sammanhang 
som eleverna befinner sig i.  

Genomförandesteg 
Rektorerna och studie- och yrkesvägledarna meddelades via e-brev (se bilaga 2).  Vi 
skrev att vi ville komma i kontakt med studie- och yrkesvägledaren eller ämnesläraren 
för att få hjälp med att hitta fyra elever att intervjua. Vi beskrev vilken typ av 
undersökning som vi ville göra och vad den innebär i praktiken, med avseende på bland 
annat antal elever. E-brevet skickades till 12 olika skolor i början av vecka 16. Två 
skolor tackade ja till att ställa upp på undersökningen. Det visade sig att skolorna hade 
två olika gymnasieprogram. Många skolor svarade inte på undersökningens missivbrev.   
De skolor som svarade med att de kunde ordna med elever för intervjuerna kontaktades 
via telefon senare för att komma överens om en tid. Intervjuerna hölls under två dagar 
med fyra intervjuer vardera. 

Urvalsgrupp 
De intervjuade är sammanlagt åtta elever. Dessa var fördelade på fyra elever per skola, 
varav två var flickor och två pojkar. Ungdomarna ska ha besökt en studievägledare i 
nian och gå i gymnasiets första år. 
Fyra av eleverna valdes ut från en skola i en kommun där nettoförmögenheten är låg 
medan de övriga fyra eleverna kommer från en skola i en kommun med hög 
nettoförmögenhet. Val av kommuner skedde på det sättet att vi hittade information om 
de två olika kommunernas ekonomiska förutsättningar på SCB 4 (Statens Statistiska 
Centralbyrån) Nettoförmögenheten var 11 ggr större i den välbärgade kommunen 2004 
(se vidare bilaga 3). Ungdomarna valdes ut av en vägledare och en ämneslärare på de 
aktuella skolorna. 

                                                 
4 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____166386.asp   
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Datainsamling 
I intervjun med ungdomarna ställdes samma frågor i båda skolorna, men följdfrågorna 
var av olika karaktär. I vissa fall ställdes inte alla frågor på grund av att några elever 
svarade med längre meningar och i den bemärkelsen även besvarade undersökningens 
följande fråga. Det gjorde att en del frågor utelämnades. Eleverna i båda skolorna 
informerades om att de skulle ställa frågor till intervjuarna om det var något de inte 
förstod. Detta hände vid några få tillfällen. I båda skolorna fick vi tillgång till ett rum 
där eleverna intervjuades en i taget. Vi presenterade oss samt informerade om vad 
undersökningen handlade om. Alla ungdomar fick information om att deras namn och 
att skolan skulle vara anonym. Ungdomarna fick även information om att intervjun var 
frivillig och de kunde bryta intervjun när de ville. 

Tillförlitlighetsaspekter  
Tillförlitligheten består till stor del av att intervjufrågorna av oss anpassats till syftet och 
därmed är tydligt anknutna till forskningsfrågorna.  I följdfrågorna kontrollerades om 
ungdomarna har förstått frågan, något som ledde till en större validet, men också gav en 
mer fördjupad bild av den intervjuade. Det som visar på reliabilitet i undersökningen är 
att respondenterna dvs. de intervjuade ungdomarna medverkade frivilligt och var 
positiva i sin inställning. Alla intervjuer inleddes med en introduktion som följde 
samma struktur. Materialet behandlades med noggrannhet vid transkribering och 
sammanställning av resultatet. Undersökningen bygger på ungdomarnas subjektiva 
berättelser. Respondenterna fick ta del av undersökningens syfte i mötet före intervjun 
för att reflektera och därmed öka undersökningens validitet. 

Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska principerna följs genom att ett missivbrev skickades ut till skolorna. 
I brevet berättar vi om vad det är för undersökning som kommer att göras och varför. På 
detta sätt inhämtas såväl skolans som elevernas samtycke. I missivbrevet till skolorna, 
men också i de separata intervjuerna med eleverna, har det informerats om att eleverna 
kommer att förbli anonyma. Inte heller skolans namn kommer att framkomma 
någonstans i undersökningen. Vi har även informerat om vilka som kommer att få reda 
på resultatet av undersökningen. Vi förklarade dock att den intervjuade kunde avsluta 
intervjun när som helst hon eller han ville. Innan respektive intervju förklarade vi att två 
skolor jämfördes och vad vårt syfte med intervjun var. 

Bearbetning och analys av resultatdata 
Alla intervjuer spelades in på mp3 och transkriberades noggrant, varefter de 
bearbetades. Signifikativa data togs ut och spaltades upp från de olika skolorna för att 
sedan analyseras. Det vill säga för att se om det finns likheter och olikheter mellan 
skolorna.  För att kunna se likheter och olikheter jämförde vi ungdomarnas berättelser 
med varandra. I den utsträckningen har vi läst igenom intervjuerna noggrant och sedan 
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har vi sammanfattat varje skola för sig. I analysen jämfördes resultaten med 
bakgrundslitteratur. 
 

Resultat 
Respondenternas subjektiva berättelser är viktiga vid resultatredovisningen och i den 
utsträckningen kommer resultaten att redovisas genom att varje intervju presenteras var 
för sig. I slutet av detta kapital kommer en sammanställning av undersökningens resultat 
från samtliga åtta intervjuer för att åskådliggöra resultaten tydligare. 

Skola från kommun med låginkomsttagare 
Intervju 1 

Respondenten berättade i intervjun att han var osäker inför gymnasievalet när det gäller 
vad han skulle välja när han gick i nian. Han berättade att han vände sig till sina 
föräldrar för att få stöd inför gymnasievalet. Han nämnde att pappan ville att han skulle 
bli bilmekaniker men mamman ville att han skulle välja en ekonomisk utbildning. 
Enligt respondenten berodde mammans och pappans olika åsikter om val av program på 
att pappan själv velat bli bilmekaniker som liten.  I mammans fall handlade det om att 
hennes bror hade läst ekonomi och gjort karriär. Han berättar vidare att han även 
frågade sina lärare om vad de tyckte att han skulle välja för program. Enligt 
respondenten tyckte lärarna att han inte skulle läsa vidare utan i stället börja arbeta, 
något som han tyckte stämde överens med sin egen åsikt. 
         Respondenten tyckte att valet i nian var en viktig process eftersom det skulle 
påverka honom för hela livet. Att han har valt fordonsprogrammet beror på att han själv 
ville arbeta med något praktiskt. Han nämnde att han var nöjd med sitt val, men i 
framtiden kan det hända att han väljer ett annat yrke. 
        Respondenten blev kallad till vägledaren. Han förväntade sig att vägledaren skulle 
ge råd och ägna tid åt honom, men han hade redan då klart för sig vad han skulle välja 
för program men visste inte vilken skola. Studie- och yrkesvägledaren berättade för 
honom att det fanns en bra skola i samma kommun. Enligt respondenten var mötet med 
vägledaren för kort. Han fick information om skolan och sedan fick han fylla i 
blanketter. Han menar att hans föräldrar, främst pappan, hjälpte honom att välja 
program och att studie- och yrkesvägledaren hjälpte med att välja skola. Vägledning 
betyder för honom att vägledaren visar ljuset i slutet av tunneln. Vägledaren är den som 
hjälper de osäkra att komma fram till ett beslut.  
        Respondenten var nöjd med sitt gymnasieval och tyckte att han hade valt en bra 
skola. De viktigaste personerna han har diskuterat sitt val med var föräldrarna. Mötet 
med vägledaren handlade inte om valet, utan han fick information om vilken skola som 
hade fordonsprogrammet. Han ville inte diskutera sitt val med sina kompisar för att de 
då kunde ge honom fel vägledning. Detta skulle i så fall ha kunnat påverka hela hans 
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liv. Han tyckte att gymnasievalet var mycket viktigt. Han kom in på sitt förstahandsval 
och ville inte söka till några andra skolor. De skolor som han hade som andra- och 
tredjehandsval hade han ingen möjlighet att komma in på grund av för hög 
intagningspoäng. Respondenten var på öppet hus tillsammans med sin pappa eftersom 
det var viktigt för honom att se den skola som han skulle studera på.  
       Respondenten berättade att han var nöjd med mötet med studie- och 
yrkesvägledaren. Denne berättade för honom om att det fanns en skola i hans kommun 
som hade fordonsprogrammet. Respondenten såg på sin framtid ur ett ljust perspektiv i 
och med att han har en trygg anställning som bilmekaniker. 

Intervju 2 

Respondenten menade att skolan hade ett bra rykte, något som han hörde redan i nian. 
Hans förstahandsval var fordon och han nämner att han är nöjd med det val han har 
gjort. De som går på fordonsprogrammet får möjlighet att lära sig mycket om teknik, 
menar han. Enligt honom är det viktigt att kunna någonting om bilar när man söker till 
fordonsprogrammet.  
         Gymnasievalet är väldigt viktigt enligt respondenten. Han hade diskuterat valet 
mycket hemma med föräldrar, kompisar och studie- och yrkesvägledaren. Han blev 
kallad till studie- och yrkesvägledare första gången men efter första mötet sökte han 
själv upp studie- och yrkesvägledaren två gånger för att diskutera sitt studieval. Han 
förväntade sig att studie- och yrkesvägledaren skulle ge honom information om själva 
programmet och berättar att han ville att studie- och yrkesvägledaren skulle få honom 
att välja ett program men istället fick han mycket information om olika program. 
Studie- och yrkesvägledning betyder enligt respondenten att elever skall få hjälp när de 
inte riktigt vet vad de ska välja. Han menade att studie- och yrkesvägledning har stor 
betydelse när det gäller att hitta och välja den utbildning man är intresserad av. Han 
menar att han själv fick mycket hjälp av studie- och yrkesvägledaren och det hjälpte 
honom att välja fordonsprogrammet. I mötet med vägledaren fick respondenten även en 
inblick över det program som han inte alls var intresserad av. Detta skapade en process 
inuti honom, som ledde till att hans val av gymnasieprogram kändes både genomtänkt 
och rätt. 
          Gymnasievalet hade respondenten diskuterat med sina närmaste och kompisarna. 
Han ville ha andras perspektiv och uppfattning. Men studie- och yrkesvägledaren och 
föräldrarna var de viktigaste personerna han diskuterade sitt val med.  Enligt egen 
utsago fick studie - och yrkesvägledaren honom att komma på rätt ”spår”. Hans 
föräldrar ville att han skulle välja elektrisk inriktning, något som han själv inte ville. 
Respondenten menade vidare att efter mötet med studie- yrkesvägledaren ville han inte 
längre diskutera gymnasievalet med sina föräldrar. Han hittade mycket information på 
Internet och fick även upplysning från sina kompisar. Han berättade att han hade behov 
av att få studie- och yrkesvägledning för att kunna välja rätt inriktning.  
Respondenten hoppades på att han efter avslutad utbildning får ett arbete och kanske 
även får möjlighet att starta ett eget företag. 
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Intervju 3 

Respondenten berättar att hon inte visste riktigt vad hon skulle välja i nian. Detta gällde 
båda skola och program. Men när hon var på öppet hus kunde hon få mycket 
information om sin nuvarande skola.  Hon berättade att hon hade varit på öppet hus vid 
två tillfällen. Den första gången var hon med sin klass men andra gången följde även 
föräldrarna med. Hon valde byggprogrammet med måleriinriktning, något som hon 
tyckte var ett bra val. Detta var hennes förstahandsval. Hon menade att det var en svår 
process att göra gymnasievalet i nian, eftersom hon inte ville välja fel och ansåg att 
denna period var stressande och hon hade dessutom mycket studier i nian.          
Gymnasievalet är enligt respondenten ett viktigt val som kan påverka hela livet.  
Hon berättade att hon blev kallad till vägledaren första gången, men senare valde hon 
själv gå till studie- och yrkesvägledaren för att hon kände sig osäker på vad hon skulle 
välja. Hennes förväntningar på studie- och yrkesvägledaren var att vägledaren skulle 
vara mycket kunnig samt ha svar på henens frågor. Hon menade vidare att hon hade 
svårt att hitta information och förväntade sig att studie- och yrkesvägledaren skulle 
hjälpa henne med att hitta denna.  
         Respondenten beskrev mötet med vägledaren som mycket positivt. Hon kände sig 
osäker inför gymnasievalet och utan vägledning skulle det bli väldigt svårt för henne att 
välja. I samtalet med vägledaren berättade hon att hon fick mycket information om olika 
skolor och menade vidare att studie- och yrkesvägledaren ville att hon skulle komma på 
det program som skulle passa henne. Hon uttryckte sig att det kändes bra att träffa 
studie- och yrkesvägledaren och utan vägledning kunde hon hamna i vilket program 
som helst, något som inte skulle kännas bra för henne. Men hon var i stor utsträckning 
nöjd med sitt val.  
        Respondenten trodde att det bara skulle finns killar på programmet, men studie- 
och yrkesvägledaren kunde ordna ett möte med de tjejer som redan gick där. På så sätt 
kunde hon byta erfarenheter med andra tjejer. Hon kunde komma i kontakt med några 
lärare på utbildningen genom studie- och yrkesvägledaren, något som gjorde att hon 
kände sig säkrare inför sitt val. 
        Respondenten berättar att hon hade diskuterat sitt gymnasieval med föräldrar, 
kompisar och studie- och yrkesvägledaren. Hon menade att det var bra att diskutera 
gymnasievalet med kompisarna som var i samma ålder och som dessutom själva skulle 
välja gymnasieprogram. Men diskussionen om gymnasievalet med föräldrarna hade en 
annan innebörd. Föräldrarna ville inte från början att hon skulle välja byggprogrammet 
på grund av att de antog att det var en majoritet av killar där.  Hon berättade att hennes 
kompisar inte förstod hennes val av program. Studie- och yrkesvägledaren var den 
viktigaste personen att diskutera gymnasievalet med, berättade hon. 
Hon sa också att hon i framtiden troligen skulle få en anställning inom måleribranschen, 
men det var heller inte omöjligt att hon skulle byta yrke. 
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Intervju 4 

Respondenten berättade att hennes val av skola skedde i det avseendet att skolan har en 
måleriinriktning samt att den ligger nära hennes hem. Hennes förstahandsval var 
veterinärprogrammet, men där kom hon inte in för att hon inte hade tillräckligt med 
poäng. Hon menade att hon valde måleriinriktningen eftersom hon vill arbeta med 
kroppen och dessutom vill ha kontakt med människor. Hon beskrev valperioden i nian 
som spännande. Hon menade att hon var nervös inför att börja på en ny skola och att 
träffa nya människor. 
       Respondenten berättade att hon blev kallad till studie- och yrkesvägledaren inför 
första mötet men sedan sökte hon själv studie- och yrkesvägledaren för att diskutera sitt 
gymnasieval.  Hon menade att hon var mycket nöjd med den hjälp och vägledning som 
hon fick. Hon fick även göra ett personligt test hos studie- och yrkesvägledaren, vilket 
hon tyckte var väldigt bra, eftersom det visade att hon var på rätt spår när det gällde val 
av gymnasieprogram. 
        Vägledningens betydelse är enligt respondenten att få hjälp med att kunna välja rätt 
gymnasieprogram. Hon menade vidare att studie- och yrkesvägledaren ska få den 
enskilde att komma på vad som är rätt för honom/henne. 
         Hon hade i stor utsträckning diskuterat sitt val med sina föräldrar men studie- och 
vägledaren var också i viss mån bra att diskutera gymnasieval med, enligt henne. Att 
diskutera sitt studieval med kompisar gav inte lika mycket tyckte hon, eftersom de har 
stort inflytande och kan påverka så att valet inte blir lika fritt. Hon har inte haft så stort 
behov av att få studie- och yrkesvägledning eftersom hon var ganska säker på vilket 
program hon skulle välja. 
        Respondenten såg sig själv som utövare av målaryrket i framtiden. Men det är 
också möjligt att hon söker vidare till veterinärprogrammet. 

Skola från kommun med höginkomsttagare 
Intervju 1 

Respondentens val av skola sker med utgångspunkt i att han har bekanta som gick i 
samma skola och dessutom samma program som han.  Han berättade att han hade god 
kännedom om skolan. Hans förstahandsval var ekonomi med internationell inriktning.  
Han sa vidare att han kom in på två skolor men valde denna för att de flesta av hans 
kompisar går här. Han berättade att han i nian kände sig nervös inför gymnasievalet. 
Enligt honom berodde detta på att det fanns så många olika program, något som 
försvårade för honom att komma fram till ett val i nian.  
       Han berättade att han blev kallad till studie- och yrkesvägledaren. Hans 
förväntningar var att studie- och yrkesvägledaren skulle få honom att inse ”var” han 
hörde hemma. Han menade med det att han hade tänkt välja ekonomiinriktning men 
ville diskutera det med studie- och yrkesvägledaren. Han menade vidare att han ville ha 
information om olika gymnasieprogram. 
       Vägledningens betydelse, enligt respondenten, var att välja rätt gymnasieprogram. 
Han ville få stöd av studie- och yrkesvägledaren att själv komma på vad som skulle 
passa honom och menade att han var nöjd med den vägledning som han fick. Han 
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hävdade att han fick göra ett intressetest inför gymnasievalet. Enligt honom stämde 
resultatet av testet överens med hans ”yrkeskarta”. 
       Respondenten berättar att han hade diskuterat sitt val med kompisar, föräldrar och 
studie- och yrkesvägledare.  Enligt honom har alla i viss mån hjälpt honom men hans 
kompisar har haft störst betydelse.  Han nämnde att hans mamma var mycket insatt i 
hans val för att han inte skulle välja fel program. 
      Inför gymnasievalet hade respondenten varit på öppet hus och på gymnasiemässa 
och fick även information från studie- och yrkesvägledaren om sin nuvarande skola. 
      Han tänkte studera vidare efter sin gymnasiala utbildning och sedan starta eget 
företag inom ekonomi. 

 

Intervju 2 

Respondenten berättade att hennes val av skola och gymnasieprogram skedde utifrån att 
hon ville komma bort från sin hemkommun. Enligt henne var skolorna i hennes 
kommun dåliga. Hennes äldre syster hade studerat i samma skola och gått samma 
inriktning, det vill säga internationell ekonomi. Hon menade att hennes nuvarande skola 
var hennes förstahandsval. Hon berättade att hon i nian var mycket bestämd på att inte 
välja något yrkesinriktat program. Hennes ambition var att läsa mycket matematik och 
engelska.  Hon tyckte att gymnasievalet var viktigt i det avseendet att det kan påverka 
en människas hela liv. Det var därför hon inte ville välja något yrkesinriktat program.  
          Respondenten berättade att hon blev kallad till studie- och yrkesvägledaren första 
gången, och att hon hade stora förväntningar på vägledningen. Hon ville ha mycket 
information om meritpoängen. Men enligt henne fick hon ingen hjälp om vad 
meritpoäng kunde innebära för henne. Hon sa att vägledaren ville hjärntvätta henne och 
på så sätt få henne att välja ett program som hon själv inte ville. Enligt henne gav 
vägledningssamtalet henne inte mycket, snarare tvärtom. 
        Vägledningens betydelse enligt respondenten är att vägledaren inte skall ge råd 
utan låta eleven själv bestämma vad som är bra för henne/honom. Hon utryckte sig så 
att det skulle vara bra att diskutera valet med en studie- och yrkesvägledare, men att 
denna i så fall skall ha rätt kompetens. 
        De viktigaste personerna som respondenten hade diskuterat sitt gymnasieval med 
var föräldrarna. Enligt henne tillät de inte henne att välja något yrkesinriktat program, 
något som hon heller inte ville. Hon berättade att hon under sin utbildning kommer att 
kunna göra tre veckors praktik i London, vilket enligt henne till en viss del påverkade 
hennes val, men det var inte avgörande. 
        De viktigaste informationskällorna för respondenten har varit öppet hus, 
gymnasiemässor och olika informationsbroschyrer. Hennes framtidsutsikter var att 
avsluta sin utbildning, men vad hon skulle arbeta med var för tidigt för henne att tänka 
på. 



 
 

18

Intervju 3 

Respondenten berättade att hennes val av skola var en tillfällighet, eftersom hon inte 
visste i vilken ordning hon skulle söka till olika gymnasieskolor. Hon ville komma in på 
X skolan, men hon sa att hon i dagsläget var nöjd med sitt val av skola och program. 
Enligt henne kommer hon att få göra tre veckors praktik i London, vilket hon såg fram 
emot. 
       Respondenten berättade att det var en svår situation att göra gymnasievalet i nian. 
Enligt henne är gymnasievalet ett stort val. Hon menade att gymnasievalet är mycket 
viktigt för att kunna komma in på universitetsutbildningen. Hon berättade att hon var 
uppmärksam för att undvika att göra fel val. Detta skulle i så fall påverka hennes vidare 
utbildning. 
       Enligt respondenten var studie- och yrkesvägledaren tillgänglig bara en period 
under tiden hon gick i nian. Sedan saknades det en studie- och yrkesvägledare i hennes 
skola. I mötet med studie- och yrkesvägledaren ville hon att denna skulle underlätta för 
henne att komma på vad hon var intresserad av. Hon ville också att studie- och 
yrkesvägledaren skulle ge information om hur många intagningspoäng som krävdes för 
att komma in på olika skolor. Hon tyckte att det var bra att diskutera sitt gymnasieval 
med studie- och yrkesvägledaren. I mötet med henne handlade samtalet om 
respondentens fritidsintressen samt om frågor kring vad hon ville bli ”när hon blir stor”.  
Vägledningens betydelse var enligt henne att studie- och yrkesvägledaren skulle hjälpa 
elever att välja rätt program. Hon berättade att hon i stor sträckning hade diskuterat sitt 
val med kompisar eftersom de också var i samma situation. Hon medgav att hennes 
mamma var mycket insatt i hennes val. Enligt respondenten ville hennes mamma att 
hon skulle välja ett studieförberedande program som skulle underlätta för henne senare 
att komma på en universitetsutbildning. 
       Respondenten berättade att hon hittade mycket information på internet och hade 
även varit på öppet hus och gymnasiemässor. Men öppet hus och gymnasiemässor gav 
henne inte mycket eftersom det var för många elever på plats.  Hennes framtidsplaner 
var att skaffa sig en bra utbildning, ett bra arbete samt en man och några barn. 
 

Intervju 4 

Respondenten berättade att hans val av skola i hög grad påverkades av att han hade 
många kompisar som skulle gå samma skola samt att skolan hade det program som han 
var intresserad av. Han berättade att hans förstahandsval var skola X. Han kom även in 
på den skolan men valde bort den. Enligt honom berodde detta på att han ville gå i 
samma skola som sina kompisar.  
       Han tyckte att det var svårt att välja när han gick i nian. Det som var svårt enligt 
honom var att det finns för många program att välja mellan. I nian förväntade han sig att 
studie- och yrkesvägledaren skulle hjälpa honom med innehållet av olika 
gymnasieprogram. Han berättade att han ville veta vad skillnaden var mellan ekonomisk 
inriktning och internationell ekonomi. Detta ville han att studie- och yrkesvägledaren 
skulle hjälpa honom med. Den vägledning samtalet gav handlade mycket om 
situationen på hans nuvarande skola. Enligt respondenten ville han ha information om 
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skolans rykte. Han menade vidare att han inte hade så stora förväntningar på studie- och 
yrkesvägledaren. 
        Respondenten berättade att han blev kallad till vägledaren i nian men 
vägledningssamtalet gav honom inte mycket. Enligt honom fick han göra ett personligt 
test och utifrån testet kunde studie- och yrkesvägledaren berätta vad som kunde passa 
honom. Han menade att detta inte hade stor betydelse för honom eftersom han hade 
klart för sig vilken inriktning han skulle välja. 
       Vägledningen betydde för respondenten att kunna diskutera sitt val med någon 
kompetent person. Han menade vidare att under vägledningstillfällena bör studie- och 
yrkesvägledaren vara utrustad med kunskap så att eleverna får nödvändig information 
om innehållet i olika program, samt vilka skolor som är bra. Respondenten menade att 
studie- och yrkesvägledaren skall kunna underlätta för eleven att komma fram till ett 
beslut samt kunna ge information om olika alternativ. 
       Respondenten hävdade att han hade diskuterat sitt gymnasieval med kompisar, 
föräldrar och med studie- och yrkesvägledaren. De viktigaste personerna han 
diskuterade valet med var kompisarna. Enligt respondenten grundade sig hans val av 
skola i viss mån på att kunna fortsätta umgås med kamraterna. Han var i stor 
utsträckning nöjd med sitt val. 
        Respondenten berättade att han hittade mycket information på öppet hus. Enligt 
honom var öppet hus bra på grund av att han fick komma i kontakt med många av 
personalen på skolan.  Hans framtidsplaner var att fortsätta att studera på universitetet 
och sedan få ett arbete som ekonom. 
 

Resultatsammanfattning 

Sammanfattning av skola i låginkomstområde 
Respondenterna från denna skola gick två olika yrkesförberedande program. Två 
Respondenter gick fordonsprogrammet medan två andra gick byggprogrammet med 
måleriinriktningen. Tre av fyra respondenter nämnde mötet med studie- och 
yrkesvägledaren som något positivt. Tre respondenter hade förväntat sig att studie- och 
yrkesvägledaren skulle ge information samt hjälpa dem att välja rätt program som skulle 
passa dem. Respondenterna beskrev gymnasievalet som en stressig period och själva 
valet en betydelsefull process. Alla fyra respondenter var nöjda med det val de hade 
gjort. Ungdomarna i denna skola hade diskuterat gymnasievalet mest med föräldrar och 
studie- och yrkesvägledaren. De var de viktigaste personer att diskutera studievalet med. 

Sammanfattning av skola i höginkomstområde  
Alla fyra respondenter från denna skola gick på samma program. Deras val av 
gymnasieprogram var ekonomi med internationell inriktning. Tre respondenter bodde i 
samma kommun medan en respondent var bosatt i en annan. Tre av fyra respondenter 
hade valt denna skola i den grund av att deras kompisar gick i samma skola. En 
respondent ville komma in på en annan skola som ligger i samma kommun. Men alla 
fyra respondenter var nöjda med det gymnasieval de hade gjort. Ungdomarna i denna 
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skola ville generellt att studie- och yrkesvägledaren skulle informera de om olika 
skolornas rykte. De ville också ha information om intagningspoäng inför gymnasievalet. 
Ungdomarna hade oftast diskuterat sitt gymnasieval med kompisar i denna skola.  

Analys 

Ungdomarnas val av skola och gymnasieprogram  
De intervjuade ungdomarna i den höginkomstkommunen gick samtliga på 
studieförberedande program, medan ungdomarna i låginkomstkommunen gick 
yrkesförberedande program. I höginkomstkommunen bodde tre av fyra ungdomar i 
samma område. I låginkomstkommunen bodde alla ungdomar i samma område. 
Persson (2003b) menar att kunna få välja skola offentliggörs som en frihetsform och det 
innebär att föräldrar kan välja den skola de önskar åt sina barn.  
Skawonis (2005) påpekar att bostadens läge påverkar barnens interaktions- och 
socialisationsrum. Uppväxtmiljön är alltså styrande för individens föreställningar men 
även handlandet där habitus gör att eleven återskapar de sociala strukturerna för sig 
själv (Karlsson, 2005).  
 
En respondent från låginkomstområdet nämnde i intervjun att hans första möte med studie- 
och yrkesvägledaren handlade om att få information om olika skolor. 
 

Första gången jag var hos studie- och yrkesvägledaren visste han ingenting om mig. Jag menar han kände inte mig 

som människa. Studie- och yrkesvägledaren frågade mig vad jag ville bli då sa jag att jag inte visste riktigt men har 

tänkt på fordonsprogrammet. Sedan frågade jag att jag inte visste vilka skolor hade fordonsprogrammet. Studie- och 

yrkesvägledaren sa att det finns en skola i närheten och han fyllde alla mina papper och vi var klara. 
 

I höginkomstkommunen menade en ungdom att hans val av skola skedde utifrån att skolan har 
program med inriktning mot internationell ekonomi och att ungdomar dessutom får möjlighet 
att göra tre veckors praktik i London. Alla ungdomar från denna skola nämnde att de hade 
haft antingen en bekant eller ett syskon som hade gått i denna skola.  
 

Jag tycker först och främst skolan har en bra linje. Skolan har internationell ekonomi och min brors kompis gick på 

denna skola. De fick åka till London i tre veckor. Jag är väldigt nöjd i mitt val av skola. 

 
Ungdomar i denna skola nämnde att hade haft bekanta, eller syskon som gick i samma skola. 
Broady (1998) menar att elever som kommer från ett hem med studietradition har mer 
överblick över utbildningsväsendet. I höginkomstområdets skola ville elever få överblick på 
de olika skolornas rykte samt stressnivån där. Henrysson (1994) betonar att den sociala 
härkomsten i föräldrarnas bakgrund, såsom utbildning, yrke och studiesituation i hemmet, har 
tydliga samband med elevens val av kurser, tillvalsämnen och gymnasieval men också med 
deras framgång med framtida studier samt yrkesval.  
En respondent från låginkomstområdet beskrev perioden i nian så här: 
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När jag gick i nian var jag osäker vad skulle jag ta då frågade jag mina föräldrar vad skulle jag bli. Då sa min pappa 

att jag skulle bli bilmekaniker. Min pappa ville själv bli bilmekaniker men han blev inte så därför ville han att jag 

skulle bli bilmekaniker. Men mamma ville att jag skulle bli något annat. Hennes bror har läst ekonomi och har 

kommit ganska långt i livet så ville hon jag skulle bli som honom. Hon ville att det skulle gå bra för mig också. Då 

valde jag fråga mina lärare. Alla sa du är inte den som läser, du är den som arbetar. Jag tyckte det passade ganska bra. 

Det som de sa. Mamma sa välj ekonomi pappa sa bilmekaniker och lärarna sa något praktisk. Då bestämde jag mig 

för fordonsprogrammet. Jag tycker att jag har gjort rätt val. Jag är nöjd med mitt val. 

 
Gottfredsson (1996) menar att elever begränsar sig när de gör ett val på grund av sin 
klasstillhörighet. Eleverna anpassar sig till vilket program som är rimligt att komma in 
på, utifrån deras intressen. Hon menar vidare att ungdomars val kan i viss utsträckning 
vara grundad på deras intresse men val av intresse är även begränsat. Ungdomarna gör 
en kompromiss för att vara socialt accepterade. Persson (2003) menar att relationen 
mellan elev och skola/lärare kan betraktas som en relation mellan individ och samhälle. 
I samspel mellan lärare och elev är det läraren som äger rätten att påverka och därför 
äger han/hon rätten att tala i klassrummen.  
 
En respondent från höginkomstområdet nämnde att hennes val av gymnasieskola 
skedde för att: 
 

Denna skola har två linjer som jag var intresserad av där i X (menar sin hemkommun) de är jättedåliga. Sedan 

ville jag komma ut lite och min syster har gått denna skola och gick på internationell ekonomi. Det är mycket 

krävande, mycket pluggande här. Det är mycket tävling. Jag har lite svårt för mig i tävlingen på grund av att jag 

har lite dyslexi. Mitt förstahandsval var denna skola och jag kom in på denna skola. Jag ville inte gå något 

yrkesinriktade linje typ där man färdig ett yrke typ frisör. Det är inte brett. Mina föräldrar ville inte heller att jag 

skulle välja något yrkesinriktade linje.  För mig var det viktigt att läsa mycket matte och engelska, minst matte B 

och engelska B. Här läser ja. matte C och engelska C. Det känns bra. 
 

De flesta av respondenterna var av den åsikten att gymnasievalet utgör ett 
stressmoment. Alla respondenter oavsett bakgrund hade för avsikt att välja rätt program 
som skulle passa dem. En respondent från det välbärgade området sade att: ” det var tråkigt 

att välja i nian. Det är så mycket att välja mellan. Det var ganska jobbigt tyckte jag”. Det förekom från alla 
respondenter i båda kommunerna att de upplevde gymnasievalet stressigt på grund av 
för många valmöjligheter. 
 
Bourdieu (1991) diskuterar frågan om valet av skolan på det sätt att: 
 
Skolan, det glömmer man alltid, är inte bara en plats där man lär sig saker, kunskaper, tekniker, etc. den är också en 

institution som tillerkänner titlar, dvs. rättigheter, och som samtidigt inger aspirationer. Det gamla skolsystemet 

skapade mindre störningar än det nuvarande, som har sina komplicerande utbildningsvägar. Om man gick utöver 

den obligatoriska utbildningen började man på kompletterande kurser, på en yrkesinriktad utbildning, i de högre 

klasserna på folkskolan eller i realskolan. Dessa utbildningsvägar var tydligt hierarkiserade, och om man inte 

trasslade i sig. Idag finns det en hel mäng dåligt åtskilda utbildningsvägar, och man måste vara mycket sakkunnig 

för att undvika återvändsgränder eller snaror, eller orienteringsfällor eller devalverade titlar. Detta bidrar till att de 

mål som man strävar efter i viss mån är frikopplade från verkliga möjligheterna. (Bourdieu 1991: 163) 
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I låginkomstkommunen nämnde en respondent att hennes förstahandsval var 
veterinärprogrammet men att hon inte kom in på det för att hennes betyg inte räckte till. 
Persson (2003b) skriver att betygsättningen leder till en tendens att antingen belöna eller 
bestraffa elever. Bestraffningen av elever leder till en stämplingsprocess. Betyg är i ett 
visst avseende en metod att åstadkomma rationell människohantering. Bourdieu (1991)   
kritiserar skolsystemet i det avseende att: 
 

Skolsystemets klassificering är en eufemiserad, alltså naturaliserad, oinskränkt, social klassificering. Det är en 

social klassificering som undgått en censur, alltså en alkemi. Denna förvandling tenderar att förändra 

klasskillnaderna i ”intelligens”, i ”begåvning”, dvs. till väsensskillnader. Religionerna lyckades aldrig lika bra. 

Skolsystemets klassificering är en legitimerad social diskriminering som får vetenskapens godkännande. Det är 

där man återfinner psykologin och den förstärkning den givit åt skolsystemet alltsedan detta skapades. 

(Bourdieu1991: 287) 

Vilka förväntningar hade ungdomar på Vägledaren 
I det välbärgade området sade två respondenter att deras förväntningar inför 
vägledningen var att få information om hur många intagningspoäng olika skolor krävde, 
samt att få kunskaper om vad meritpoäng innebar.  I låginkomstområdet förväntade sig 
en respondent att studie- och yrkesvägledaren skulle ge råd samt förklara vad som 
skulle passa honom. 
 
Lovén (2000) menar att många elever har svårt att se sitt liv i ett längre perspektiv, 
vilket möjligen kan hänga samman med elevernas bristande mognad och självinsikt, 
men också studietraditionen hemifrån. Författaren menar vidare att studie- och 
yrkesvägledningen kan ha uppfattats olika mellan skolorna. Det beror på att skolor har 
olika arbetssätt. Vägledarens personlighet och skolledarnas inställning har också 
betydelse för syokulturen. Författaren påpekar att även många vägledare har mycket 
administrativa arbeten som hindrar dem från att ge personlig vägledning. 
En respondent från låginkomstområdet tyckte att mötet med studie- och 
yrkesvägledaren gick fort. ”han frågade vad du vill bli och ja sa jag vill bli den och de sa Ok. Här 
ligger en skola. Jag skulle vilja att han ägnade mer tid åt mig”. 
 
Persson (2003b) menar att skolans uppgifter är nödvändiga för samhället i och med att 
skolan är samhällstjänare åt speciella intressen i samhället. Enligt författaren är det 
skolan som bidrar till samhällets upprätthållande och återskapande i den aspekten att 
sortera eleverna. Skolan är en institution som försöker påverka individernas handlande 
på olika sätt. I höginkomstkommunen hade en av respondenterna förväntningar på att 
studie- och yrkesvägledaren skulle förklara för honom vilka skillnader som fanns 
mellan internationell ekonomi och ekonomiprogrammet. ”Det är bara små marginaler 
mellan linjerna. Jag tyckte vägledaren kunde hjälpa mig med de bitarna. Det är massa 
olika namn vilket gör det svårare att välja”. 
 
Lovén (2000) menar att trots elevers klara målinriktningar finns en del osäkerhet inför 
valet eftersom de är oroliga för att inte komma in på sina favoritutbildningar. Henrysson 
(1994) påpekar att valet balanserar mellan individens önskningar och förväntningar att 
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lyckas. Dessa önskningar och förväntningar bestäms av olika faktorer, varav somliga är 
egenskaper hos individen själv eller omständigheter från den närmaste omgivningen. 
Respondenterna gav olika bilder av det vägledningssamtal de hade i nian. I det 
välbärgade området beskrev de vägledningssamtalet på följande sätt: 
 

Hon berättade själv vad hon tyckte vad man skulle välja. Hon sa att du är bra på matte men jag sa att jag inte vill gå 
till natur. Ja natur är bra sa hon. Hon försökte hjärntvätta lite att jag skulle gå till natur. Jag sa nej. Mötet med 
vägledaren gav mig ingenting tvärtom. Jag fick ingen hjälp. Vägledning betyder inte för mig att få råd. Jag vill själv 
bestämma vad som är bra för mig. 

 
En respondent i låginkomstområdet gav en annan bild av mötet hon hade med studie- 
och yrkesvägledaren. 
 

Det var bra att prata med vägledaren. Jag var så osäker också. Hon hjälpte till mycket, bokade mig för nya tider. Jag 
fick mycket papper och mycket information om olika skolor. Jag fick tips. Hon ville att jag skulle välja det som 
skulle passa mig. Det känns jättebra att jag träffade en vägledare. Om jag inte hade träffat vägledaren hade jag 
hamnat någon annanstans. Jag var osäker trodde att det skulle vara killar på linjen. Jag ville inte vara ensam tjej på 
linjen. Syv ordnade det så att jag fick träffa några tjejer som gick på samma linje. Det var bra att träffa de tjejer, man 
kände sig säkrare.  

 
Jönsson (1988) skriver att den sociala segregationen i skolorna påverkar eleverna så att 
de har olika föreställningar om studievägledningen. Författaren menar att 
arbetarklassens barn tar underordnade positioner, medan människor i det högre 
samhällsskiktet väljer längre utbildningar som leder till överordnade positioner. 

Vilka har ungdomar diskuterat sitt val med samt deras syn på 
framtiden 

Respondenterna i låginkomstskolan hade i större utsträckning diskuterat gymnasievalet 
med sina föräldrar och de hade den avgörande betydelsen för respondenternas 
gymnasieval. Två respondenter tyckte att studie- och yrkesvägledaren hade en viktig 
roll på deras gymnasieval. Respondenterna nämnde att de hade varit på öppet hus. 
Något som betydde mycket för dem inför gymnasievalet. De intervjuade 
respondenternas tankar om framtiden var att de skulle få ett arbete inom den bransch de 
utbildade sig.  
Jonsson (1988) menar att det finns ett fenomen, att tjänstemannaklassens barn tenderar 
att bli tjänstemän, arbetarklassens barn arbetare. Att det finns olika uppfattningar mellan 
eleverna kring vägledningen kan delvis bero på att det fortfarande i dagens skola finns 
elever från olika socioekonomiska bakgrunder. Det i sin tur kan möjligen påverka att 
elever får olika förväntningar kring vägledning och utbildningsväsendet. Men utbildning 
kan också vara en kollektiv resurs som indirekt påverkar ojämlikheter mellan olika 
grupper eller klasser.  
De viktigaste personer som respondenterna hade diskuterat sitt gymnasieval med i 
höginkomst skola var kompisar. Tre respondenter nämnde att kompisar var viktiga att 
diskutera sitt val med medan en respondent menade att föräldrar var viktiga att diskutera 
studievalet med.  
Tre av fyra respondenter hade hittat information på öppet hus samt fått 
informationsmaterial från studie- och yrkesvägledaren. Det var bara en respondent som 
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hade hittat information från Internet. Alla fyra respondenter nämnde att de hade för 
avsikt att studera vidare inom ekonomi och skaffa sig ett arbete i framtiden som 
motsvarar deras utbildning. Jonsson (1988) menar att de privilegierade familjer som 
överför sociala positioner till sina barn för att de har resurser till sitt förfogande, båda 
ekonomiskt och kulturellt. 

Slutsatser 
Av respondenternas berättelser kommer det fram att studie- och yrkesvägledarna arbetar 
på olika sätt, något som kan påverka att ungdomar har olika förväntningar på studie- 
och yrkesvägledningen. Ur det perspektivet är det inte bara den sociala bakgrunden som 
gör att elever kan ha olika förväntningar på studie- och yrkesvägledaren i stället utan 
studie- och yrkesvägledarens arbetssätt.  
Ungdomar i båda skolorna upplevde att gymnasievalet var något viktigt och de var noga 
med att inte göra fel val. Att välja fel trodde de skulle påverka dem i framtiden. 
Den viktigaste informationen inför gymnasievalet var öppet hus. Det är få ungdomar 
som hittar information på Internet. Föräldrar har stor inverkan på ungdomarnas val av 
gymnasieprogram, men också elevernas kompisar påverkar valet i viss utsträckning. I 
låginkomstområdet var föräldrarna viktiga personer att diskutera med, medan 
kompisarna hade större inflytande som diskussionspartners inom höginkomstskolan. 
I denna undersökning har det även kommit fram att ungdomar oavsett social bakgrund 
väljer den skolan som ligger i närområdet. Ungdomarnas val av gymnasieskola sker 
även i den bemärkelsen att de har haft någon de känner som har gått i samma skola. I 
höginkomstskolan hade ingen respondent haft för avsikt att söka till något 
yrkesförberedande program. I låginkomstskolan hade vissa respondenter i tidigt skede 
börjat fundera på något yrkesförberedande program. I höginkomstområde uppfattade en 
respondent studie- och yrkesvägledaren som någon som ville påverka henne att välja ett 
gymnasieprogram som hon själv inte ville. De övriga gav uttryck i den bemärkelsen att 
studie- och yrkesvägledaren var en viktig person att diskutera gymnasievalet med. Valet 
av gymnasieprogram i höginkomstområde enligt ungdomarna berodde på att kunna 
fortsätta studera efter gymnasieutbildningen. Ungdomarnas val av gymnasieprogram i 
låginkomst område enligt ungdomarna var att få ett arbete efter avslutat 
gymnasialutbildning. 
I låginkomstområdet såg ungdomarna studie- och yrkesvägledaren som en viktig 
person, som de förväntade sig kunde ge dem råd och hjälpa dem att välja rätt program. I 
höginkomstområdet innebar förväntningarna på vägledningen närmast att vägledaren 
skulle ge information om meritpoäng, information om intagningspoäng med mera. I 
denna skola var ungdomarna noga med att studie- och yrkesvägledaren även skulle ge 
information om olika skolors rykte. Respondenterna nämnde att de ville diskutera sitt 
val med studie- och yrkesvägledaren för att kunna se om de hade gjort rätt val. 
Ungdomarna i båda skolorna var nöjda med de val de hade gjort och det var därför svårt 
att fastställa hur stor betydelsen varit av själva vägledningssamtalet. 
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Respondenternas möte med studie- och yrkesvägledare börjar för första gången i nian då 
ungdomarna redan har bestämt vilken skola eller program de ska välja. Studie- och 
yrkesvägledarens roll i den bemärkelsen blir att ge mest information. I den utsträckning 
bidrar studie- och yrkesvägledare till den sorteringen som sker i dagens skola. 
Ungdomarna i höginkomstkommunen ville ha vägledning på så sätt att studie- och 
yrkesvägledaren skulle informera om de olika studieförberedande programmen. I 
låginkomstkommunen fick ungdomarna vägledning om olika yrkesförberedande 
programmen. 

Diskussion  

Resultatdiskussion 
Syftet med vår undersökning var att få en bild av vilken betydelse studie- och 
yrkesvägledning har för ungdomar som kommer från skilda miljöer med olika 
ekonomiska förutsättningar. I och med denna undersökning vill vi kartlägga att det är i 
viss utsträckning individuellt vilka förväntningar en elev har på studie- och 
yrkesvägledningen.  
Denna undersökning har för avsikt att förmedla tankar till såväl studie- och 
yrkesvägledare som till skolledare att det är väldigt individuellt vilka förväntningar 
elever på studie- och yrkesvägledningen har inför gymnasieval. Men samtidigt social 
bakgrund har en viktig betydelse för elever i den utsträckning vilka gymnasieprogram 
de väljer.  
Karlsson (2005) menar att uppväxtmiljön alltså är styrande för individens 
föreställningar men även handlandet där habitus gör att eleven återskapar de sociala 
strukturerna för sig själv. När det talas om utbildning betonas det att det sker en 
överföring av kunskaper mellan generationer, något som kallas för kulturell överföring. 
Detta sker via uppfostran och stöd till barnen, där olika vanor och attityder överförs i 
form av kulturella koder, något som senare belönas i skolan.  
 
Någon av respondenterna menade att de behövde mer studie- och yrkesvägledning men 
att det inte fanns någon tillgänglig studie- och yrkesvägledare. Det förekom även i 
undersökningen att en studie- och yrkesvägledare var obehörig. Detta påverkar 
ungdomar på det sätt att de får en negativ bild av studie- och yrkesvägledaren. Det är 
viktigt för denna studie att synliggöra ungdomarnas förväntningar inför gymnasieval 
genom att redovisa resultatet ur elevperspektiv.  
 
 I denna undersökning kommer det fram att det är oerhört viktigt att ungdomar får hjälp 
inför gymnasievalet oberoende viken social klass de tillhör. Alla ungdomar i denna 
undersökning beskrev gymnasievalet som stressigt i något avseende. Att välja 
gymnasieskola eller ett program är en subjektiv handling. Ungdomarna nämnde att de 
var noga med att inte göra fel val för att detta skulle påverka deras liv i någon aspekt. 
Denna åsikt förekom i båda skolorna.  
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Lund (2006) påpekar att när elever gör sina gymnasieval gör de antingen ett 
yrkesinriktat eller ett karriärinriktat val. På vilket sätt kan socioekonomiska bakgrunder 
påverka att elever väljer olika inriktningar och även har olika föreställningar till 
vägledningen? Lund anser att eleverna väljer program mot bakgrund av och i den 
livssituation de befinner sig i. 
Samtliga respondenter i denna undersökning hade träffat studie- och yrkesvägledaren 
för första gången i nian när de skulle göra gymnasievalet. Denna period var väldigt 
stressig enligt respondenterna. Gymnasievalet var ett viktigt val som skulle påverka 
dem resten av livet. Dessutom skulle det viktigaste valet fattas i en sådan situation då 
eleverna kände sig stressade. Hur studie- och yrkesvägledarna skulle hinna vägleda 
elever att göra väl underbyggda och övervägde val när de kommer i kontakt med dem 
någon vecka innan de ska göra sitt gymnasieval. Det är viktigt att elever har tillräckliga 
kunskaper om sig själv och alternativen när de gör ett val.  
Vi har valt att inte undersöka ungdomarnas familjebakgrund i denna undersökning men 
genom intervjufrågorna fick vi en bild av att ungdomarnas familjer hade olika 
uppfattningar om deras val av skola. Ungdomarnas val av gymnasieskola i 
höginkomstkommunen handlade om att söka till de mest kända gymnasieskolorna. I 
denna kommun kunde skolan erbjuda sina studenter praktik utomlands medan den andra 
kommunen erbjöd gratis körkortslektioner. Ur detta perspektiv verkar det som att 
skolornas lockbete är anpassat vilka elever de förväntar sig ska söka dit. 
I denna undersökning har vi kunnat synliggöra vad ungdomarna tyckte att studie- och 
yrkesvägledning betydde för dem. Genom undersökningen får vi en uppfattning om att 
studie- och yrkesvägledarna arbetar på flera olika sätt. Något som påverkar 
ungdomarnas föreställningar på studie- och yrkesvägledningen. 
Resultatet av denna studie visar att studie- och yrkesvägledare bör vara tillgängliga för 
elever i nian och att diskussionen om gymnasieval bör ske i ett något tidigare skede.  

Metoddiskussion 
Genom att en kvalitativ metod användes kunde en nära social dialog skapas mellan 
eleverna och oss under intervjuerna, något som ledde till en öppenhet och spontanitet 
som omöjligen skulle ha uppstått genom att använda t.ex. en kvantitativ metod. Såväl 
följdfrågor, språk som kroppsspråk bidrog till analysen. Den kvalitativa intervjun tjänar 
vårt syfte bäst och har bidragit till att arbetet med uppsatsen har varit en lärandeprocess.  
I intervjusituationen använde vi oss av våra samtalsmetodiska färdigheter. Men 
resultatet hade eventuellt kunnat bli bättre om vi även använt oss av kvantitativ data i 
form av enkätundersökning. Det hade då varit möjligt att jämföra resultaten från två 
olika metoder. Det som hindrade oss att göra en enkätundersökning var tidsbrist. Många 
skolor svarade inte ens på vårt missivbrev. De skolor som ställde upp på denna studie 
kunde inte ta emot oss den vecka som vi ville göra intervjuerna, något som gjorde att vi 
inte kunde hålla oss till vår tidsplan.  
Även om elever från olika ekonomiska områden valdes ut kan de ha haft en annan 
ekonomisk bakgrund. Detta kan ha lett till mätningsfel, beroende på att man inte med 
säkerhet kan veta om eleverna hade de ekonomiska skillnader i hemmen som antagits. I 
undersökningen försökte vi att undvika att ställa ledande frågor för att inte påverka 
intervjun i en viss riktning. 
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Det som kan ses som ett problem för reliabiliteten är urvalsgruppen där 
studievägledaren valde ut eleverna. Hur valde hon ut klassen? Valde hon bara elever 
som skall visa skolans ansikte utåt? Deltog våra elever frivilligt eller blev de övertalade 
av läraren eller studie- och yrkesvägledaren? I de skolorna intervjuerna skedda valdes 
eleverna av en studie- och yrkesvägledare och en ämneslärare.  

Diskussion om framtiden 
Många forskare har undersökt vilka faktorer som påverkar elevernas studieval och deras 
inställning till utbildningsväsendet. Det finns inte mycket forskning kring studie- och 
yrkesvägledning. Det som många forskare är överens om är att elever från olika 
sociokulturella hem har olika helhetssyn över utbildningsväsendet. Frågan blir då vem 
som behöver mest vägledning? Vi tycker i något avseende att i framtiden bör flera 
forska om skolornas profil. Vilka program har skolor i välbärgade områden respektive 
låginkomstområden? I vår undersökning har vi inte forskat något om ungdomarnas 
föräldrar eller deras föreställningar på ungdomarnas val av gymnasieskola. Det skulle 
också vara ett sätt att undersöka ungdomarnas socioekonomiska bakgrund och deras 
förväntningar på studie- och yrkesvägledningen inför gymnasievalet. Man skulle också 
kunna observera hur studie- och yrkesvägledning sker dvs. göra en studie på två olika 
skolor (vara med i vägledningssamtalet).  

I det moderna samhället diskuteras ofta en likvärdig utbildning. Under tre års studier har 
vi läst att vägledning i grunden inte handlar om att ge information, utan om att stödja 
den sökande i att själv utforska, formulera och utveckla sina intressen för att komma till 
ett individuellt val. Det är dock allmänt känt att utbildning reproducerar den rådande 
samhällsordningen. På vilket sätt kan då studievägledarna motverka detta, så att elever 
gör ett ”fritt val” och inte är beroende av sina respektive sociala bakgrunder.  
 
Lund (2006) skriver att det är många reformer som har gjorts i det svenska 
utbildningssystem som att det finns möjligheter till fortsatt utbildning och fritt val men 
det ”fria valet” har lett till social snedfördelning inom utbildningsväsendet. Nio av tio 
elever som börjat på en yrkesutbildning har t ex föräldrar med låg utbildningsnivå.  
Vägledningsforskning bör i framtiden rikta in sig på hur man praktiskt förhåller sig till 
olika förväntningar som kommer från elever från olika samhällsklasser, men också vara 
medveten om att det förhåller sig så. På det sättet kan vägledningen radikaliseras och 
denna politisering skall inte någon vara rädd för, i alla fall om man är medveten om hur 
reproduceringen av habitus sker idag. 
En del litteratur i denna undersökning påpekar att elevers val sker i förhållande till ett 
lokalt sammanhang. De reformer som har gjorts inom gymnasieskolan har lett till att 
skolor profilerat sig i en viss riktning.  
Vår målgrupp är i egentlig bemärkelse alla som arbetar inom utbildningsväsendet. Men 
vi vill speciellt inrikta oss på rektorer och studie- och yrkesvägledare. Det är viktigt för 
vägledare att bli medvetna om individens hela kontext när hon skall vägleda en elev. 
Det vill säga skaffa sig kunskap om vägledningssökandes hela sociala kontext. 
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Bilaga1 

 
Intervjuguide  

Val av skola 
 
1. Hur det kommer sig att du har valt denna skola? 
2. Vad valde du? Hur ser du på det idag? Hur tänker du och vad var viktigt för dig? 
3. Hur var ditt förstahandsval? 
4. Vilken skola var det? 
5. Vad behövde du veta för att kunna välja den inriktning som skulle passa dig? 
6. Hur det känns att välja när man är i nian? 

 

Vilka förväntningar hade eleven på Vägledaren 
 

7. Blev du kallad till vägledaren eller valde du själv att gå dit? 
8. Vad förväntade du dig av studievägledaren? 
9. Gav studievägledarsituationen dig någonting? 
10. Vad betyder vägledning för dig? 
11. Vad ville du att vägledningssamtalet skulle hjälpa dig med? 
12. Vad ville du ha för studievägledning istället? 
13. Är du nöjd med de vägledningssamtal du fick? 
14. Vad i vägledningen blev du nöjd med? 
15. När började du fråga efter studievägledning? 

 

Vem har eleven diskuterat sitt studieval med 
 
16. Vem har du diskuterat studievalet med? 
17. Hur har de hjälpt? 
18. Vem tycker du att det varit viktigt att diskutera valet med? 
19. Varför gjorde du det här valet? 
20. Vilka viktiga informationskällor har du hittat information från? 
21. Vilka behov har du haft av att få studievägledning? 
22. Hur tror du ditt liv ser ut när du är 25 år? 



 
 

31

Bilaga2 

Introduktionsbrev 

 

Till: Rektor och studievägledare 
Vi är två studenter som går studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms 
universitet, den sista terminen. Vi ska göra en undersökning under denna termin som 
berör vårtexamensarbete. 
Under vår utbildning har vi diskuterat att vägledning påverkar studievalet beroende 
vilken miljö man kommer ifrån. Vägledning för en del ungdomar kan handla om att ta 
fram information om olika skolor inför studievalet, medan för andra kan det betyda rätt 
utbildning. Arbetet är tänkt att jämföra två skolor från två olika ekonomiska områden. 
Vi utgår därmed från att ungdomar har olika ekonomiska förutsättningar.  
Med detta vill vi få reda på hur ungdomarnas socioekonomiska bakgrund påverkar 
studievalet dvs. se hur ungdomens förförståelse påverkar föreställningarna men också 
förväntningarna på studievägledningen inför valet.  
Vi skulle vilja komma i kontakt med en gymnasieklass från åk 1 där ungdomarna har 
besökt en studievägledare i nionde klass. Ur klassen vill vi intervjua två tjejer och två 
killar. Vi gör en 20-30  minuters intervju med var och en, kring deras bild av 
studievägledning inför studievalet.  
Vi önskar genomföra intervjuerna under vecka 16. 
 
 
 
 
Tack på förhand/ 
 
Huseyin Bulut  
 
Huseyin Bulut:   Thomas Lilja 
Tfn: xxxxxxxxxxxx   Tfn: xxxxxxxxxxxx 
E-post: xxxxxxxxxxxxxxx   
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Kommun i höginkomstområde 

 

Medelinkomst (personer 2005, 20-64 år ) 
 
Medelbelopp    396 300 
Män    535 400 
Kvinnor    261 900 
 
Boende 
Småhus(villor)   6 369 
Bostadsrätter    2 377 
Hyresrätter    2 062 
Övriga    1 595 
Totalt    12 403  
      

Kommun i låginkomstområde 

 

Medelinkomst (personer 2005, 20-64 år ) 
 
Medelbelopp    237 000 
Män    267 200 
Kvinnor    206 500 
 
Boende 
 
Flerbostadshus   18 569 
Småhus    11 992 
Totalt    30 84



 

Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08–16 20 00 
www.su.se 
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