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Sammanfattning 
Idag går majoriteten av eleverna vidare från grundskolan till gymnasiet. Valalternativen är 
många och eleverna ställs inför ett beslut som kan vara svårt att ta. Studien handlar om 
gymnasievalet och beskriver skolan under 1900-talet samt karriärvägledningsteorier och 
socialpsykologiska teorier som kan appliceras på elevernas beslutsprocess. 

Syftet är att undersöka faktorer som påverkar eleverna i deras val för att ge ökade kunskaper och 
insikt till studie och yrkesvägledningens profession. I en undersökning med elever från det 
naturvetenskapliga programmet på gymnasiet har en kvantitativ metod använts. Parallellt har 
även en litteraturstudie bidragit med uppgifter från tidigare forskning inom området. Resultaten 
från studien visar hur eleverna uppfattar faktorer som kan påverka dem.  

Resultaten pekar på att eleverna anser att de väljer utifrån uppsatta mål som att gå en utbildning 
som ger bred grund för vidare studier och inte är så beroende av omgivningen. Studien visar 
också att det finns faktorer i elevens sociala sfär som påverkar dem vilket överensstämmer med 
tidigare forskning såsom föräldrar med högskoleutbildning eller ett samhällsklimat som idag 
förutsätter att ungdomar skolar sig längre än tidigare.  

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Elevens fria val, beslutsprocessen, samhällets krav, möjligheter, påverkan och social bakgrund  



 

Abstract 
Today the majority of pupils proceed from the nine-year compulsory school to upper secondary 
school. There are several choices available and the pupils face a difficult decision. This study is 
about the choice of upper secondary school and describes the Swedish school system during the 
20th century and the theories of career guidance and social psychology that can be applied to 
pupils’ decision-making.  
The aim is to examine factors affecting the pupils in their choices to provide increased 
knowledge and insight into the counselling profession. A quantitative method has been used in a 
study with pupils from the science programme in upper secondary school. In parallel, a 
literature study has contributed with data from previous research in this field. The results of the 
study show how pupils perceive the factors that may affect them.  
The results indicate that pupils make their choices on the basis of set targets like choosing an 
education that provides a broad basis for further studies and are not particularly affected by their 
social surrounding. The study also shows that there are factors in the pupil’s social sphere 
affecting them which is consistent with previous research, such as parents with higher education 
or a social climate that now requires that young people stay in education longer than before. 
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Förord 
I slutfasen av vårt arbete vill vi uttrycka den glädje vi känner över att vara klara, samtidigt som 
vi ser att denna resa gett oss kunskaper om de system som finns i samhället och påverkar var 
och en av oss. Vi tänker närmast på det som ungdomarna av idag möter när de i sina beslut ska 
forma sin framtid och det som vi som studie och yrkesvägledare kan bidra med i deras 
karriärutveckling. 

För oss personligen har det varit en erfarenhet att göra en vetenskaplig studie som vi formulerar 
och delger andra. 

Ett stort tack till:  

Vår handledare Jonas Engman 

Gymnasieeleverna som deltog i enkätundersökningen.  

Våra familjer som finns i vår närhet med känsla och värme. 

Samt till sist varandra, en ny konstellation där vi lär känna varandra och efter läsande, 
diskussioner och skrivande gemensamt kommer fram till detta examensarbete.  
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1. Inledning 

Uppsatsen belyser elevers beslutsprocess av sitt gymnasieval. Under egen praktik och i tidigare 
kontakter har vi mött elever som känt sig osäkra och som även valt att avbryta sina 
gymnasiestudier och söka om igen. För studie- och yrkesvägledare aktualiseras vägledningen än 
mer då utbildningsvillkoren nu förändras med nya antagningsregler till högskolan 20101 (bilaga 
3). Förändringen innebär att en tidig medvetenhet hos eleverna, redan på grundskolenivå 
angående studieval och gällande utbildningsvillkor är av stor betydelse för deras framtida 
studiemöjligheter. Det är något som vi i vår profession kan tillföra. 

 Genom en fördjupning i ämnet ”val till gymnasiet” ger vår undersökning ökad kunskap och 
insikt i de faktorer som styr studie- och yrkesvalet. Som blivande studie- och yrkesvägledare är 
målet att kunna bereda eleverna möjligheter till ett väl underbyggt val. Fördjupningen görs i 
relation till valda karriärvägledningsteorier vilka beskrivs i ”Career Choice and Developments” 
(Brown & Associates, 2002) samt skolans och de skolpolitiska reformernas utveckling under 
1900-talet (Richardson, 2004), (Lindensjö & Lundgren, 2004).  

1.1 Problemområde 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform som nästan har 400 000 elever 2. Skolan har under 
1900-talet genomgått en förändring som enligt Skolverket ökat möjligheterna för ungdomar till 
vidare studier (Rapport 322, 2008 s 14). I en artikel från SvD3 (bilaga 4) kan man läsa att 
niondeklassare har ca 1700 olika gymnasieutbildningar att välja mellan samt att det efter 
gymnasiet finns ett oöverblickbart antal utbildningar inom högskola, kvalificerad 
yrkesutbildning, folkhögskolor och komvux. Samtidigt med att fler elever går i gymnasieskolan 
har antalet skolor blivit fler. Ett PM från Skolverket visar en kraftig ökning de senaste 5 åren, 
från 756 till 9454. Detta ger eleverna fler valalternativ till gymnasiet av både skolor och 
program. 

I artikeln från SvD5 (bilaga 4) står det att Sverige saknar studievägledning i jämförelse med de 
andra nordiska länderna. Eleverna får ungefär två och en halv timme vägledning per läsår i 
årskurs sju till nio i jämförelse med t.ex. Norge där eleverna i årskurs sju till nio får 113 timmar. 
Både ur individperspektiv men även ur samhällsperspektiv är detta något som inte gynnar någon 
och detta kan vara en direkt skada för Sveriges ekonomiska tillväxt samt att eleverna inte får det 
stöd och hjälp att välja som de skulle behöva. Ur ett vägledarperspektiv ser vi att denna brist på 
vägledning leder till att eleverna inte får det stöd och den hjälp som de behöver i sitt val till 
gymnasiet.  

                                                        
1http://www.hsv.se/download/18.880c3ba1194d1b806c800031041/F%C3%B6r%C3%A4ndringar+

i+korthet.pdf åtkomst 2009-05-08 (bilaga 3) 

2 http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/14935 åtkomst 2009-05-06 

3http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2759687.svd   åtkomst 2009-04-22 (bilaga 4) 

4 http://www.skolverket.se/sb/d/203/a/14935 åtkomst 2009-05-07 

5 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2759687.svd   åtkomst 2009-04-22 (bilaga 4) 
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Idag väljer omkring 13 procent av gymnasieeleverna att göra omval under första månaden 6 
(bilaga 4). Frågor dyker upp om vad som händer om majoriteten av eleverna väljer om så att 
studietiden blir fyra år på gymnasiet i stället för tre? Rent samhällsekonomiskt fördyras 
kostnaderna för ungdomsgymnasiet och eleverna vars studietid förlängs upplever kanske ett 
misslyckande i sitt val eller i bästa fall en positiv förändring i sin karriärutveckling då de hittar 
nya alternativ.  
Skolverkets (2009) nyhetsbrev skriver att det finns ett ökat behov både av information och 
vägledning om de olika utbildningsvägars mångfald och om arbetslivet med dess 
internationalisering och alla nya yrken.7 Att det finns mycket att välja på inför val till framför 
allt gymnasiet kan vara ett problem för eleverna och många behöver därför extra hjälp och 
vägledning.   

1.2 Hypotes 
Författarnas antagande är att elever gör val som främst är påverkade av deras sociala bakgrund, 
och att de tveksamheter som råder till stor del beror på det ökade utbud av skolor och program 
som erbjuds i elevens fria val 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka faktorer som varit avgörande för en grupp gymnasielevers 
gymnasieval i en storstad respektive mindre ort. 

1.4 Forskningsfrågor 
• Vilka är elevernas förväntningar på gymnasiestudierna? 
• Varför avbryter eleverna sina studier? 
• Vilka bakomliggande faktorer påverkar elevernas beslutsprocess i gymnasievalet i en 

storstad respektive mindre ort? 

1.5 Avgränsning 
Studien begränsas till två gymnasieklasser i kommunens regi. Studien är även avgränsad till två 
kommuner i olika län.  En gymnasieklass i varje kommun från det naturvetenskapliga 
programmet berörs. Eftersom studien riktar sig mot ungdomar och berör deras beslutsprocess 
anknyter resonemangen till karriärutvecklingsteorier som Gottfredsons teori ”Theory of 
Circumscription, Compromise, and Self-Creation (Brown, 2002) och Sjöstrands 
socialpsykologiska teori om karriärutveckling; baserad på bl.a. valteori och socialisationsteori.  

                                                        
6 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2759687.svd  åtkomst 2009-04-22 (bilaga 4) 

7 http://www.skolverket.se/sb/d/2737/a/15580 åtkomst 2009-04-13 
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1.6 Kunskapssyn 
”Den sociala verkligheten är enligt Comte lagbunden, och dess lagar kan upptäckas genom att 
sambanden mellan empiriskt givna fakta klarläggs. Samhället kan och bör därför enligt honom 
organiseras på vetenskaplig grund”.8 Sociologin och positivismen har sina rötter från Comte och 
med föreställningen om att människan påverkas av sin sociala miljö kan vetskapen om de 
samband som råder i samhället och hennes närhet öka förståelsen för hennes agerande i en 
valsituation. 

1.7 Förförståelse 
Vi som uppsatsskribenter uppfattar att de är viktigt för oss som blivande vägledare att ha större 
kunskap om de bakomliggande faktorerna vid gymnasieval ur ett individperspektiv. Vi menar 
att det är elevernas egna uppfattningar och värderingar som styr valet till gymnasiet och att de är 
vår förförståelse att vi som blivande vägledare ska veta så mycket som möjligt om dessa.  

Att eleverna har mycket att välja på idag, när det gäller gymnasieprogram och inriktningar har 
vi stor kunskap om men att även tillsammans med detta har även eleverna sin sociala bakgrund 
att ta hänsyn till är något som vi uppfattar behövs en större kunskap om. Det är många faktorer 
som vägledaren bör tänka och ta hänsyn till för att man som vägledare ska kunna hjälpa en elev 
att göra ett rätt val redan inför valet av program i niondeklass. Vår förförståelse är att vi tror att 
om eleverna får hjälp till att göra ett väl underbyggt val av studie- och yrkesvägledare samt av 
andra personer i omgivningen så gynnar det både den enskilda individen, individperspektiv samt 
ur ett samhällsperspektiv. 

1.8 Vägledarperspektiv 
Ur ett samhällsperspektiv är det av största vikt att eleverna får den hjälp de behöver för att 
kunna göra ett rätt val och kunna fatta ett rätt beslut till gymnasieprogram. Se man ur ett 
vägledarperspektiv är det viktigt att vägledaren ha kunskap samt vara medveten om de 
bakomliggande faktorerna vid val ur elevernas perspektiv. En bred kunskapsgrund om de olika 
faktorerna vid samtal med eleverna gynnar det eleverna som ska fatta beslut till gymnasiet 

I Hägg & Kuoppa (1997, s. 15) kan man läsa att om resultatet ska bli så bra som möjligt för de 
elever man samtalar med krävs det att vägledaren träna och utveckla sin 
kommunikationsförmåga samt utveckla förmåga att hantera olika situationer som är till gagn för 
dem man möter i sin verksamhet. Det är även viktigt för vägledaren att lära sig bemöta olika 
personers olika sätt, oberoende vilka de bakomliggande faktorerna är t.ex. kön, klass och 
etnicitet (ibid. s.19).  

Gunnel Lindh (2007, s. 4) skriver att vägledningens utformning och inriktning beror till stor del 
på samhällets utvecklingsnivå och dess normsystem. Med detta menas att definitionen 
vägledning beror på de faktorer som var för sig eller tillsammans påverkar de förutsättningar 
som finns på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet, förändringar inom den 
verksamheten vägledningen tillhör samt de metod- och teoriutveckling som vägledaren 

                                                        
8 http://www.ne.se/auguste-comte åtkomst 2009-05-17 Nationalencyklopedin • Kort 
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använder sig av. Lindh menar att vägledning ske i antigen snäv bemärkelse eller i vid 
bemärkelse. 

Med vid bemärkelse menas all verksamhet som erbjuder förberedelse för framtida val 
utbildning, yrke, arbete och livsform. Det kan vara verksamheter som skolan, grund- och 
gymnasieskolan, vuxenutbildningar, arbetsförmedlare m.m.  

Med snäv bemärkelse menas personlig vägledning, enskilt eller i grupp. Vägledare hjälper eller 
försöker att lösa/hantera individers unika problem område/problem inför val och utbildning, 
yrke eller livsproblem (karriärproblem).  

Lindh skriver att denna personliga studie- och yrkesvägledning är ett led i den process, karriär- 
och socialisations process som pågår under hela individens livstid (ibid. s. 59) 

1.7 Begrepp 
 

• Beslutsteori; deskriptiva teorier som beskriver och förklarar hur beslut fattas.9  
Med beslutsprocessen menas i uppsatsen vad som påverkar en individ till ett 
ställningstagande samt den process som individen genomgår för att kunna fatta ett 
beslut vid studie- och yrkesval. 

• Psykosocial; (utveckling) menas en individs utveckling från barndomen till vuxen 
ålder, utgående från ett socialt och samhälleligt perspektiv på utvecklingen.10 

• Förväntningar; associeras med ”roll, sociologiskt begrepp för de förväntningar och 
normer som är förknippade med en social position eller uppgift. Varje individ innehar 
flera roller. När en individs olika roller innehåller oförenliga element talar man om 
rollkonflikt”.11 

 

I uppsatsen syftar begreppen felval, avbrott och nöjd på sammanhang som kopplas till elevernas 
gymnasiestudier och de används med följande betydelse.  
Felval innebär att eleverna upptäcker att de valt fel gymnasieprogram. Avbrott syftar på elever 
som inte fått ett slutbetyg från gymnasiet, och elever som avbryter sina studier för att byta 
program. Med nöjd avses att eleven accepterar sin gymnasieplats och fullföljer sina studier på 
tre år. 

                                                        
9 http://www.ne.se/beslutsteori åtkomst 2009-05-20 Nationalencyklopedin • Kort 

10 http://www.ne.se/psykosocial-utveckling åtkomst 2009-05-20 Nationalencyklopedin • Kort 

11 http://www.ne.se/roll/1585786 åtkomst 2009-05-20 Nationalencyklopedin • Kort 
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2. Bakgrund 

2.1 Bakgrundsfakta 

2.1.1 Gymnasieval 

I årskurs 9 på grundskolan gör eleverna sitt val till gymnasiet. I skolan ska ett engagemang 
finnas för att vägleda eleverna och förbereda dem, vilket de måldokument som finns framtagna 
uttrycker. 

I Läroplanen, Lpo 94 står det att; 

”Skolan skall sträva efter att varje elev; inhämtar tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning”. 

(2.2  Kunskaper. Mål att sträva mot. s. 9) 

samt ”inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att; 

– kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 
– få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och 
– få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder”. 

      (2.6 Skolan och omvärlden. Mål att sträva mot. s. 
15) 

 

Gymnasieskolan är till för ungdomar mellan 16 och 20 år och är en frivillig skolform som 
regleras enligt gällande Skollag SFS (1985:1 100). Gymnasiereformen under 90-talet medförde 
att alla ungdomar under kommunens försorg har rätt till denna utbildning (Salonen, 
Ungdomsstyrelsen 2003:9, s 20). Salonen visar i sin studie att de flesta ungdomar idag studerar 
långt upp i 20-årsålder och han menar att ungdomstiden i o m det har förlängts. 

Gymnasievalet betingas av flera faktorer där eleven måste göra ett aktivt val, och antagningen 
till utbildningen baseras på slutbetyget från årskurs 9. Idag krävs att eleven är godkänd i de tre 
behörighetsgivande ämnena svenska, engelska och matematik, enligt gymnasieförordningen (6 
kap.§5). Lovén (2000) beskriver denna valsituation som eleverna möter som komplex. Han 
menar att valet ”bestäms av både individuella och strukturella faktorer” vilka har ”olika 
genomslagskraft vid olika tidpunkter i individens karriärutveckling” (ibid, s.64). 
Beslutsprocessen beskrivs som en kompromisshandling där ” Eleverna värderade sina 
möjligheter i relation till de alternativ (gymnasielinjer) som de kände till och hade intresse för 
samt bedömde om det var möjligt att komma in på dessa” (ibid, s.238). 

         

 

 



 

 7 

2.1.2 De undersökta kommunerna 

Tingsryd kommun 

Tingsryds kommun består av ca 12 600 invånare. Invånareantalet i åldern 7-17 år är ca 250012. 
Enligt Svenska Kommunförbundet (år 2005)13 räknas denna kommun som ”övrig kommun”. 
Det innebär att kommunen inte tillhör någon av de andra grupperna, som t.ex. storstäder, 
förortskommuner, pendlingskommuner, varuproducerade kommuner utan kommunen tillhör den 
grupp som har 12 500-25 000 invånare, (37 kommuner).  
Näringslivet har främst gjort sig känd genom bygdens alla småföretagare som är verksamma 
både som under- och över leverantörer till svenska och utländska företag och industrier inom 
t.ex. plast, plåt. Näringslivet består även av olika vårdföretag, postorderföretag samt turistnäring 
inom lockande turistanläggningar samt olika utflyktsmål. 
I kommunen finns det två kommunala grundskolor samt en kommunal gymnasieskola, ingen 
friskola har för närvarande någon verksamhet i kommunen. Elevantalet på gymnasieskolan 
uppgår till ca 280 elever, läsåret 2007/2008. Det finns sju nationella program, 
Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, 
Industriprogrammet, Handels- & administrationsprogrammet, Teknikprogrammet samt Artist- 
& musikprogrammet som är ett specialutformat program. Gymnasieskolan har även Individuella 
programmet, IV samt Individuella programmet för invandrare, IVIK. Flertalet av de sju 
nationella programmen kan även erbjudas som Lärlingsutbildning. 

 

 

Stockholms kommun  

Stockholms kommun består av ca 800 000 invånare. Invånareantalet i åldern 7-17 år är ca 
83 000. Enligt Svenska Kommunförbundet (år 2005)14 räknas denna kommun som storstad, i 
och med att folkmängden överstiger 200 000 invånare, (3 kommuner).  
Näringslivet in denna kommun är varierat med en mångfald av företag i olika storlekar och 
branscher, från t.ex. mindre affärer, större kontor till industrier i olika former och slag. Denna 
kommun består nästan av 250 grundskolor med en mängd olika inriktningar och profiler inom 
både kommunal regi samt olika fristående skolor. I kommunen finns över 80 gymnasieskolor, 
varav 1/3 är kommunala och 2/3 är fristående. De 17 nationella programmen finns 
representerade i kommunen med olika inriktningar, lokala profiler samt olika 
lärlingsutbildningar. Den undersökta skolan består av fyra nationella program, Elprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan 
består även av PRIVIK klasser samt klasser för elever med diagnosen Asperger. 

                                                        
12 http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2008A01/Be0101KomJmfBef_2008.xls åtkomst 2009-

05-10 

13 http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445 åtkomst 2009-05-10 

14 http://www.skl.se/artikel.asp?A=11248&C=445 åtkomst 2009-05-10 
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2.2 Litteraturgenomgång 
Arbetets litteraturstudie ska ge en inblick i skolväsendets reformering och framväxt ett sekel 
tillbaka. Vidare beskrivs gymnasieskolans utbredning samt gymnasieelevers studieavbrott. 
Olika forskningsrapporter presenteras för att en anknytning till dessa är av betydelse i det 
resonemang som enkätsvaren i denna studie föranleder. 

2.2.1 Skolutvecklingen under 1900-talet 

Skolan som institution fick stor betydelse under 1900 talet där industrialismens genombrott 
även påverkade den övriga arbetsmarknaden (Lindensjö & Lundgren 2000 s 17). Vid seklets 
början erbjöds utbildning av varierande grad och tillgänglighet. De skolpolitiska ambitionerna 
ökade i takt med ökad efterfrågan på utbildning och förändrade förhållanden på 
arbetsmarknaden. Begreppet jämlikhet eller lika möjligheter blev rådande i debatten. 
Richardson (2004) beskriver hur reformeringen av skolan under 1900-talet fortsätter och att det 
efter andra världskriget syns en markant ökning av elevantalet, lärare, skolor och dess kostnader 
för samhället. Med 1962 års skolreform bildades en 9-årig obligatorisk grundskola där 
kommunen blev huvudman. Fram till 1970 hade de frivilliga skolformerna också genomgått 
flera förändringar:  

• 1964 års gymnasiereform, treåriga gymnasiet inrättades med fem linjer (humanistisk, 
samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och teknisk) och de tvååriga 
fackgymnasierna kom under ett och samma tak indelade i tre linjer (social, 
ekonomisk och teknisk). 

• 1968 års reform, beslut om ett nytt integrerat gymnasium där yrkesskolan ingår (ibid. 
s 97, 122, 131,134). 

Denna samlade gymnasieskola som formades under 1970-talet kom att kallas linjegymnasiet 
(Skolverkets aktuella analyser 2008 s 10). Fler elever går nu vidare till gymnasiet efter årskurs 
9. 

• 1975 var det 66 % av eleverna som gick vidare.   
• 1990-talet ökade siffran och ca 98 % av eleverna gick vidare. 

Under 1990-talet infördes programgymnasiet. Utbildningen kommunaliserades, alla program 
blev 3-åriga. Programmen blev kursutformade, om ca 28-35 olika kurser som ger totalt 2 500 
poäng. Nu finns det 17 nationella program att välja mellan (ibid, s. 10). 

Ytterligare en förändring är etableringen av friskolor vilket följande siffror visar.15  

• Kommuner med fristående gymnasieskolor läsåren: 
1995/96   38 st  
2007/08   99 st  
Friskolor finns nu i 34 procent av landets kommuner.  

• Elevantalet har under läsåren 2003/04 – 2007/08 ökat med 
                 56 130 elever totalt varav 
                 33 236 på friskolorna 
 

                                                        
15 http://www.skolverket.se/sb/d/2112/a/11936 åtkomst 2009-04-24 
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I april 2009 överlämnade regeringen en proposition ”Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan” (prop. 08/09:199)16. I den planeras förändringar som påverkar både 
gymnasieskolans programutbud, betygssättning och behörighetskrav för antagning. Kraven på 
förkunskaper blir högre och indelningen av programmen liknar linjegymnasiet på 70-talet när en 
ekonomisk och humanistisk linje införs igen.  

2.2.2 Anknytande forskning och rapporter 

Skolverket, PM - Elever i gymnasieskolan 2008/09 

Det finns idag drygt 396 000 elever inskrivna på gymnasieskolan och det visar sig att många 
inte fullföljer dessa studier: 

”Hösten 2007 gick 153 000 elever i årskurs 1. Ett år senare studerade inte 10 000 av dessa i 

gymnasieskolan. Detta betyder att nästan 7 procent av eleverna hösten 2007 hade avbrutit 

studierna eller gjort ett studieuppehåll. Elever med utländsk bakgrund är kraftigt 

överrepresenterade, 12 procent gör avbrott eller studieuppehåll, vilket kan jämföras med att 

motsvarande andel bland elever med svensk bakgrund är drygt 5 procent. Motsvarande 

uppgifter för nybörjare hösten 2007 var 3 procent. Med andra ord är det betydligt vanligare 

att elever som går om årskurs 1 lämnar studierna innan deras tredje studieår börjar.” (ibid. 

Sid. 8) 

 

Skolverkets aktuella analyser 2008, (rapport), Studieresultat i gymnasieskolan – en statistisk 
beskrivning av ofullständiga gymnasiestudier 

Rapporten ger en samlad bild av studieresultaten i gymnasieskolan. Den tar upp frågor 
angående varför elever avbryter sina studier, när avhoppen sker och hur många elever som inte 
går klart. Följande data redovisas vilka är relevanta för denna studie. Cirka 30 000 elever per år 
avslutar sina gymnasiestudier utan grundläggande behörighet för vidare studier till högskola och 
universitet. För grundläggande behörighet krävs att eleven har godkänt i minst 2 250 kurspoäng 
från gymnasiet. Det framgår att av dessa obehöriga elever har större delen även gått årskurs 3. 
Undersökningen bygger på studier av sju årskullar, födda mellan 1980 till 1986.  

Ca 10 procent gör avbrott under årskurs 1 och 2 och ca 13 procent i årskurs 3. Sammantaget 
visar det sig dock att studieresultaten de senaste åren förbättrats, speciellt för elever som gått 
yrkesförberedande program. Utifrån urvalet efter föräldrars utbildningsnivå, har elever med 
högskole- och gymnasieutbildade föräldrar förbättrat sitt studieresultat och de med lågutbildade 
föräldrar däremot försämrats. Rapporten visar att orsaker till avbrotten bl. a är att elever uppgett 
att de inte kunnat påverka sin situation då de känt att de inte klarade av studierna. En annan 
orsak är att de till gymnasiet valt otraditionellt, (flickor på traditionella pojkprogram och vice 
versa). Ytterligare en aspekt är att de valt fel program eller att de inte kom in på sitt önskade 
program, förstahandsval. Här poängteras även att studie- och yrkesvägledningen har betydelse 
och att den behöver förbättras i många kommuner. 

 

 

                                                        
16 http://www.regeringen.se/sb/d/11681 åtkomst 2009-05-17 



 

 10 

Skolan under 1900-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier (Broady, 2000) 

I del II, Skillnader, profilering och elevers utbildningsstrategier i gymnasieskolan under 1990-
talet skriver Mikael Börjesson och Mikael Palme om gymnasieskolan under 1990-talet Här 
belyses gymnasieskolan dels utifrån de förändringar som gjordes på 90-talet (programgymnasiet 
infördes, gymnasieskolan kommunaliserades, betygsintagning infördes, fristående skolors 
etablering) vilket påverkade rekryteringen till gymnasieskolan och dels utifrån hur eleverna 
väljer till gymnasiet. Det framgår att den övervägande andelen elever på det naturvetenskapliga 
programmet kommer från socialgrupp 1 och är de som har de högsta betygen (ibid. s. 63). 
Könsbalansen är som störst på detta program. Grundskolebetyget som har stor betydelse för 
elevernas fortsatta studier står i relation till elevens sociala bakgrund. 

 Välja eller hamna. Det praktiska sinnet, familjers val och elevers spridning på grundskolan 
(Skawonius 2005).  

Valfrihetsreformen i början av 1990-talet gav möjlighet att välja grundskola, vilket Skawonius 
(2005) fokuserar på utifrån ett sociologiskt perspektiv. I denna avhandling framgår familjens 
betydelse och påverkan för elevers skolval där familjens förutsättningar inför valet av 
grundskola kan vara grundläggande för elevens fortsatta val till gymnasiet. 

Valsituationen beskrivs här som en komplex process:  

”Familjens val av skola går inte att se som en isolerad företeelse, det behövs sättas in i hela 

sitt sociala och rumsliga sammanhang som också är betingat av tidsaspekter. Hur någon vill 

att framtiden ska gestalta sig, det vill säga vilka ambitioner hon har för sig och sina barn är 

beroende av hennes förflutna, liksom hennes förutsättningar att förverkliga dessa ambitioner. 

För att förstå de aktuella omständigheter en familj befinner sig i och familjens 

ställningstagande behöver man förstå de omständigheter som historiskt har disponerat 

familjemedlemmarna” (ibid. s. 4). 

 

Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon. (Fransson och Lindh (2004) 

Fransson och Lind beskriver i denna översikt betydelsefulla byggstenar i den process som 
ungdomar genomgår i sitt yrkes och utbildningsval. De konstaterar att ungdomar inte är en 
enhetlig grupp utan det är individer ”med särskilda värderingar, behov och beteenden” (ibid. s. 
57). De påpekar också att dagens utveckling går mot ökade krav och möjligheter för 
ungdomarna och att utbildningen ges större plats och betydelse. I ett vägledarperspektiv ser vi 
att det innebär att vägledaren behöver både kunskap och verktyg i sitt möte med ungdomar som 
står i en valsituation.  

Det finns flera faktorer som är viktiga i elevers valprocess och i Ahlgrens (1991,1999) 
avhandling syns elevers självförtroende vara avgörande för deras framtidsvisioner och 
valprocess (Fransson & Lindh, 2004). Nilsson (2001) beskriver att elever från årskurs 9 lägger 
störst vikt vid kvalitet, innehåll och att gymnasiestudierna ska ge en god grund för framtida 
studier och arbete och vidare visar Ljung (2000) att föräldrarna har stor betydelse för elevens 
beslut av utbildning enligt eleverna, vilket gäller främst de i en mindre ort (Fransson & Lindh 
2004).  

Fransson och Lindh beskriver också från Skolverkets utvärdering (1997) att både föräldrar och 
studievägledare är viktiga personer för årskurs 9 elever där elever från socialgrupp 3 betonar 
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vägledarens betydelse jämfört med elever från socialgrupp 1 som betonar föräldrarna. 
(”Socialgrupp, äldre term för att beteckna socioekonomisk ställning. Socialgrupp ett var den 
socialt och ekonomiskt högsta gruppen, medan socialgrupp tre var den lägsta, närmast 
motsvarande arbetarklassen.”)17  

Vikten av information om gymnasievalet belyses och Fransson och Lindh refererar till Borglund 
(2002) som menar att det efterfrågas av elever och att 50 % önskar information om 
gymnasievalet redan i årskurs 8. 18 % av eleverna vill ha det under hela högstadiet och 28 % 
önskar få det i årskurs 9. Vidare framgår det att eleverna tidigt har bestämt sig angående 
gymnasievalet då en av fem bestämt sig redan före årskurs 9. Två av fem elever har bestämt sig 
på höstterminen och en tredjedel bestämmer sig på vårterminen i 9:an.  

Informationens art diskuteras även och Seifert (1991) uttrycker utifrån sin forskning att ”det är 
inte mängden av generell information som påverkar, utan den specifika informationen” 
(Fransson & Lindh 2004, s 77). 

Specifik information syftar på personliga erfarenheter. Det kan eleven få genom prao och 
skolbesök. I en intervjustudie (Hirasawa & Sundelin, 2003 s. 47) uttalas att praon har stor 
betydelse för elevens förståelse för ett yrkesområde. I en annan studie menar Dresch och Lovén, 
(2003) att praon (realiserar yrkeslivet) blir en motvikt till den information som levereras genom 
media (Fransson & Lindh, 2004 s. 79). Majoriteten av eleverna från Borglunds (2002) 
undersökningar visar att eleverna ser praon som en av fyra viktiga informationskanaler och 
övriga tre är information från broschyrer och samtal med studie och yrkesvägledare samt 
skolbesök (Fransson & Lindh, 2004). 

Kvalet inför valet. Om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan (Lovén, 
2000).  

Denna avhandling som i en undersökning behandlar vägledningssamtal med elever i årskurs 9 
tangerar vår studie angående ungdomars dilemma i sitt val till gymnasiet. Lovén (2000) skriver 
om ”Vägledningens betydelse ur olika perspektiv”, och senare i sin diskussion skriver han just om 
elevens val som en kompromisshandling (ibid.). Här framgår också vilket nämnts tidigare att 
gymnasieskolan öppnats och fler elever studerar vidare efter grundskolan. Lovéns undersökning 
visar att trots att eleverna visat intresse av att gå ut i arbetslivet har de sökt en 
gymnasieutbildning och accepterat sin plats (ibid. s. 235). Studie och yrkesvägledarens roll 
nämns, som i sina samtal med eleverna utgått från att de ska söka till gymnasiet.  

Bilaga 8, Välja fritt och välja rätt (Långtidsutredningen 2008, SOU 2008:69) syftar till att 
öka kunskaperna om vad som påverkar individers beslut av val när det gäller utbildningens 
längd och inriktning. Vikten av att tillhandahålla information poängteras, då vi lever i ett 
samhälle som präglas av snabb strukturförändring. Utredningen beskriver utbildningsnivån i 
Sverige under tidsperioden 1990-2003. Slutsatser som redovisas är bland annat 

• Individer i gymnasieutbildning under denna period har varit konstant 
• Utbildningsnivån har ökat, mer för kvinnor än för män 
• Den sociala snedrekryteringen är tydlig vad gäller föräldrars utbildningsnivå, men 

avtar vid val till högre studier. Det visar sig att barn har bättre betyg från högre 
socialklasser och de fortsätter studera oavsett betygen jämfört med barn från den 

                                                        
17 http://www.ne.se/socialgrupp  åtkomst 2009-06-11 Nationalencyklopedin • Kort 
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lägre klassen. Skolan och den socioekonomiska omgivningen har mindre verkan. 
Något som däremot visar sig påverka elevers val från den lägre socialklassen är 
studievägledarens roll. 

• Studiehjälpens (ekonomiskt bidrag) effekt; fler elever från den lägre socialklassen 
fortsätter på gymnasiet   

• Gymnasiebetygen påverkar valet av längre högskoleutbildningar, och där är 
familjebakgrunden av mindre vikt 

• Ekonomiska incitament som, ju högre inkomst en utbildning kan ge i framtiden - 
desto fler sökande 

• Social snedrekrytering (avseende föräldrar med högre utbildning) till 
universitetsstudier råder vad gäller lärosätena (Stockholm, Lund, Uppsala och delvis 
Göteborg) men detta tycks minska då nya mindre högskolor inrättats 

 

Sammanfattningsvis visar studierna på att valsituationen för elever i årskurs 9 är komplex då 
flera faktorer är avgörande och påverkar deras val. Ett val som i många fall resulterar i att 
eleverna inte fullföljer sina studier. Det finns en valfrihet och möjligheter att studera på 
gymnasiet samtidigt som valfriheten begränsas av elevens sociala bakgrund. Förutsättningarna 
för elever från social grupp 1, visar sig bättre då de eleverna får de högre betygen i grundskolan. 
Samtidigt visar studierna att information om studiemöjligheter och de ökade krav på utbildning 
som samhället ställer ger eleverna en medvetenhet att göra val utifrån uppsatta mål, eller att de 
påverkas till fortsatta studier. Eleverna efterfrågar information tidigt och tar till sig 
informationen utifrån olika förutsättningar. Ett föräldrastöd, erfarenhet från prao och vägledning 
har stor betydelse där det senare uppskattas främst av elever från socialgrupp 3. Fler elever går 
på gymnasiet och sammantaget visar det sig att studieresultaten de senaste åren förbättrats. Den 
sociala snedrekryteringen visar sig dock då det utifrån urvalet efter föräldrars utbildningsnivå, 
visar sig att det är elever med högskole- och gymnasieutbildade föräldrar som förbättrat sitt 
studieresultat jämfört med de med lågutbildade föräldrar som däremot försämrat sitt resultat.      

3. Teorier 

Karriärutvecklingsteorier med socialpsykologisk anknytning har valts för att ge ett 
helhetsperspektiv på elevernas situation vid val av gymnasieprogram. Teorierna syftar till att ge 
en förklaring till den beslutsprocess och de bakomliggande faktorer som är av betydelse för 
elevernas ställningstagande. 

3.1. Karriärutveckling  
Per Sjöstrand skriver i artikeln; Teorier om yrkesval (1980, s. 24) att karriärutveckling är en 
process som är uppbyggd genom olika valtillfällen i samband med utbildning eller yrken. 
Sjöstrand skiljer på de olika processerna inom karriärutvecklingen: 

• Studie- och utbildningsval är en process inom utbildningsinstitutioner. 
• Yrkesval är processen från utbildning till inträde på arbetsmarknaden.  
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• Rörligheten är processen på arbetsmarknaden.  
 

Studie- och utbildningsval påbörjas redan i grundskolan när eleverna väljer till språkvalet och 
fortsätter sedan vidare i arbetslivet med val av olika utbildningar och yrken. Något som sker 
genom hela livet, i s.k. brytpunkter. Med brytpunkter menas när individen är mellan en ny 
sysselsättning och där det finns tillfälle för ett nytt val. Sjöstrand menar att när individen gör 
nya karriärval sker det genom dessa brytpunkter och de kan antingen vara påtvingade eller 
frivilliga. De kan också vara institutionaliserade eller tillfälliga. Sjöstrand menar att ett 
gymnasieval är ett exempel på påtvingat och institutionaliserad brytpunkt. Påtvingande val sker 
oftast när ungdomar går från grundskolan till gymnasiet eller från gymnasium till vidare studie, 
sysselsättning eller till arbetslöshet, alltså när en sysselsättning upphör av någon orsak. 
Sjöstrand skriver att individen under en sysselsättning underkastas av en socialisation, en 
karriärsocialisation.  Med detta menar han att individen påverkas av sysselsättningen, eller innan 
den börjat genom att individen får nya färdigheter, värderingar, kunskaper, intresse och 
attityder. Individen hamnar i ett socialt beroende. T.ex. en elev på gymnasiet kan påverkas av de 
planerade studier eller yrke innan sysselsättningen på gymnasiet, alltså innan en ny brytpunkt 
påbörjas genom att individen blir påverkad av dem i sin omgivning. Denna påverkan kan både 
vara positiv och negativ för individen beroende om individen hindras eller hjälps framåt (ibid. s. 
24-26). 
Sjöstrands teorier bygger på att eleverna får en allt otydligare bild av arbetslivets förväntningar 
och villkor och det är svårare för eleverna att definiera dessa faktorer i och med att samhället 
utvecklas i en högre takt än någonsin. Elevernas självbild och självuppfattning är en process 
som utvecklas tidigt i barndomen och som blir klarare ju längre upp i tonåren man kommer 
genom att ungdomen färgas av det förestående studie- och yrkesvalet.  Den fas som ungdomen 
gör sitt val i kallar Sjöstrand för realistiska fasen (ibid. s.27). Den kännetecknas av att eleven 
har en förmåga att se möjligheter och begränsningar i den sociala miljön eleven befinner sig.  
Eleven försöker också under denna period att se vilka alternativ det finns och detta görs under 
påverkan från inre och yttre faktorer. 
 
Gottfredsons teori, ”Theory of Circumscription, Compromise, and Self-Creation” (Brown, 
2002) är en teori som beskriver hur individen i sin valsituation genom en begränsningsprocess 
och kompromisser försöker nå ett självförverkligande. Centrala begrepp som används i 
beskrivningen av Gottfredsons teori är bl. a  

• Self-concept -självbild  
• Images of occupations - föreställning, uppfattning om yrken  
• Cognitive map of occupation - kognitiv yrkeskarta  
• Social space - socialt rum inom vilket ens valalternativ ryms 

 

Yrkesvalet ses både ur ett sociologiskt, socialpsykologiskt och utvecklingspsykologiskt 
perspektiv. Under uppväxten skapas var och ens kognitiva karta, en kombination av den 
självbild och uppfattning om yrken som man tagit till sig och sorterat fram. Valet och 
prioriteringen sker utifrån den ”begränsningsprocess” som i olika stadier pågått under barnets 
utveckling där könstillhörigheten är bland det första som anammats sen kommer klass och 
intresse. Härigenom har olika alternativ sorterats bort och nu ryms ens valalternativ i var och 
ens ”social space”.  
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Det slutgiltiga steget i valet är att se vad som är möjligt, realistiskt i relation till vad man önskar. 
Här får en kompromiss avgöra, en process som kan innebära att de mest attraktiva och 
önskvärda alternativen kan förkastas. Essensen i det hela kan liknas vid ”att en person väljer det 
hon känner till ty i det är hon trygg” eller det som uttrycktes vid filmad föreläsning av Karin 
Hirasawa om Gottfredson ”Yrkesvalet ger en social identitet som stämmer överens med ens 
självuppfattning”. Gottfredson menar att man är präglad av sin fysiska och sociala miljö vilket 
både begränsar och skapar möjligheter. Hon är färgad i sitt synsätt av både egenskaps- och 
faktateorin samt inspirerad av socialisationsteorier. I ett vägledningsperspektiv är det av 
betydelse att se vilka faktorer som kan påverka ungdomarna och vidga deras kognitiva karta. 
Den begränsning som en person upplever kan genom ny information om utbildning och yrken 
ge erfarenheter som utvecklar individens självbild. Gottfredson beskriver olika stadier i barnets 
utveckling och det är genom erfarenhet som ungdomarna kan tillgodogöra sig information. 
Därmed kan de utveckla sin självbild och se nya möjligheter.        

3.2. Socialpsykologiskt perspektiv 
Sjöstrand (1980, s 37) skriver att ett socialpsykologiskt perspektiv är ett stadium av de 
miljöbetingande valhandlingarna, handlande som formats genom individen kontakt med den 
sociala omgivningen. Individens handlade är formad av kontakten med omvärlden, genom t.ex. 
inlärning, kognitiva bedömningar samt tillgänglighet och attraktivitet.  

Inlärning: i en situation där två eller flera handlingsvägar finns tenderar individen att välja en 
handlingsväg, och för att en valsituation ska uppstå krävs det att individen går en av vägarna. 
Individen tenderar att förknippas med vägar som tidigare varit belönande eller ett beteende som 
överensstämmer med en liknad situation som individen har varit med om.  

Kognitiva bedömningarna: individen utvärderar alternativen utifrån vinst och kostnader. D.v.s. 
individen vill uppnå något med sitt handlande, ett syfte med det mål individen har.  

Tillgängligheter och attraktiviteter: sker genom tre olika principer: 

• Kunskapsprincipen; för att eleven ska kunna göra rätt val måste individen känna till 
vilka alternativ som finns samt igenkännanden av alternativen. ”Ju mer kunskap om 
alternativen desto större attraktivitet”.  

• Attitydprincipen; desto större positiv handlingsalternativ desto mer tenderar valet att 
upplevas positivt och det motsatta gäller för de alternativen som förknippas med 
negativa händelser.  

• Vinst- och kostnadsprincipen. Eleven strävar efter att maximera eller minimera de 
psykologiska, sociala, och ekonomiska kostnader (ibid. s.38-39). 
 

Socialpsykologi handlar enligt Angelöw & Jonsson (1999, 2000) om förhållandet mellan 
individ och samhälle. Preciserat kan man säga att socialpsykologi syfta till att förstå och 
förklara samspelet mellan individers tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället.  
Med det omgivande samhället menas: 
 

• Människor i form av enskilda individer och grupper 
• Materiella ting, såsom natur, byggnader och produkter 
• Olika institutioner i samhället, såsom t.ex. skola, arbetsliv och ekonomi (ibid. s.9) 
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För att förstå samspelet mellan individen och den sociala omgivningen, d.v.s. interaktionen 
mellan människor, värderingar och normer måste man förstå bakgrunden av olika 
samhällsförhållanden samt individens socialisation. Erikson (ibid. s. 82) 

Ungdomsperioden är enligt Erik Homburger Erikson (Angelöw & Jonsson 1999, 2000, s. 86) 
mellan ca 12 -21 år. I ungdomen genomgå individen en utveckling från barn till ungdom, 
ungdom till vuxen. Under denna period förändras ungdomens självuppfattning och identitet. 
Föräldrar och skolan som var viktiga faktorer tidigare får står tillbaka för kamratrelationer Det 
är under denna period som yrkessocialisation Angelöw & Jonsson (1999, 2000, s. 82-87) eller 
som Sjöstrand (1980, s. 55-59) skriver, karriärsocialisation utformas. Ungdomen formas av 
omständigheter genom s.k. stämplingar, utslagning och valhandlingar.  

• Stämpling: individens framtid är förutbestämd pga. av den klasstillhörighet man föds 
i. Desto högre utbildning föräldrarna har desto större chans är det att individen går en 
teoretisk utbildning och senare till en högre utbildning och tvärt om när föräldrarna 
har en låg utbildning. 

  
• Utslagning: om en individ slås ut tidigt tendera detta till minskad förmåga att ta till 

sig de alternativ som uppstår vid ett väljande. T.ex. om individen tappar motivationen 
tidigt i ungdomsåren kan detta försämra förmågan senare i ungdomsåret (Sjöstrand, 
1980, s. 55) 

 
• Valhandlingen: för att ett val ska föreligga krävs det att individen är medveten om de 

olika handlingsvägarna och att är medveten om att man kan välja någon av vägarna. 
Väljande är inte bara en fråga om att ge valalternativ ett kognitivt innehåll utan en 
fråga om att utvärdera ett givet innehåll och för att kunna göra detta krävs det 
kunskaper om sig själv (ibid s. 47). 

 
Sjöstrand (1980) menar att vid valet tar eleven hänsyn till olika faktorer, t.ex. arbetsinsatsen och 
vad den ger i slutändan. Dessa faktorer är förutsättningar för att eleven ska kunna acceptera ett 
val och för att kunna acceptera valet ställer eleven olika krav och önskemål på alternativen. 
När/om sedan eleven hittar ett alternativ som är mer attraktivt än de övriga måste kanske kraven 
eller önskemålen justeras för att eleven ska bli helt nöjd med sitt val. Om eleven inte kan fatta 
ett beslut eller om det ursprungliga beslutet ändras måste kanske eleven skjuta upp valet och 
börja om med en ny beslutprocess. Om eleven är nöjd med sitt val blir hon engagerad i sin 
sysselsättning, i detta fall sitt gymnasieprogram och i och med det menar Sjöstrand att 
karriärsocialisationen blir stark och tydlig. 

Yrkessocialisation handlar enligt Angelöw & Jonsson (1999, 2000, s 90-92) om både att 
införliva formella och manifesta (öppna) kunskaper samt dels tillägna sig informella och latenta 
(dolda) kunskaper t.ex. inom utbildningsväsendet handlar det om värderingar, lojaliteter och 
identifikationen, som innehåller både öppna och slutna kunskaper.  
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4. Metod 

Med utgångspunkt från vårt syfte använder vi av oss en kvantitativ ansats. Med kvantitativ 
metod avser vi att försöka fånga verkligheten och få ett så brett underlag som möjligt för vår 
undersökning. Tidsmässigt skulle en kvalitativ undersökning, med ett fåtal intervjuer, inte ge det 
underlag som vi vill få fram med vår undersökning. Genom att använda oss av självbesvarande 
enkäter kan vi ställa samma frågor till alla i undersökningen och därefter jämföra svaren, sortera 
dem i olika kategorier och bestämma fördelningen av svaren eller sambanden dem emellan 
(Stensmo, 2002). Några av frågorna i undersökningen ha även fått utrymme till kommentarer 
vilket har gjort att enkäten frambringar såväl kvantitativ data samt en viss kvalitativ data. 

4.1 Undersökningsstrategi och genomförande 
Eftersom studien syftar till att undersöka de faktorer som påverkar en grupp gymnasielevers val 
till gymnasiet i en storstad respektive mindre ort har en litteraturstudie samt en kvantitativ 
undersökning gjorts. En enkätundersökning har gett information om elevernas syn på sitt 
gymnasieval där även information om deras sociala bakgrund framgår. 

Uppsatsskribenten i Stockholms kommun kontaktade i första hand studie- och yrkesvägledaren 
och därefter rektorn för det naturvetenskapliga programmet på en av kommunens 
gymnasieskolor. Studien presenterades och via email bestämdes datum, tid och klass för 
genomförande av undersökningen. 
Enkätundersökningen genomfördes med en gymnasieskola i Stockholms kommun där 27 elever 
deltog och från en gymnasieskola i Tingsryd deltog 13 elever. För undersökningen i Tingsryds 
kommun fanns redan kontakten med skolan. Rektor vidtalades innan datum och tid bokades 
med elevernas mentor. Enkäter delades ut i två klasser inom det Naturvetenskapliga 
programmet.  

4.2 Urval och urvalsgrupp 
Urvalsgruppen består av elever i årskurs ett från gymnasieskolans naturvetenskapliga program. 
Årskurs ett har valts eftersom de eleverna kan se tillbaks på sitt gymnasieval. De har snart 
fullföljt sitt första läsår. Valet av program grundades på att elevantalet från dessa klasser 
uppfyllde den tänkta ambitionsnivån.  

4.3 Bortfall 
Deltagandet blev mindre än planerat då gymnasieskolan i Tingsryd kommun endast startat en 
klass bestående av 13 elever. I skolans presentation meddelas att de har två naturvetenskapliga 
program, varav en med idrottsinriktning. Vid undersökningstillfället visade det sig dock att så 
inte var fallet.  
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4.4 Datainsamling 
De självbesvarande enkäterna (bilaga 1) distribuerades under lektionstid och samlades in 
personligen. Därmed blev tillgången till studiens data från den delen snabbt tillgänglig. Dessa 
data samlades in separat på de två orterna för bearbetning.  

Data till litteraturstudierna söktes dels via Internet och personliga besök på bibliotek. Söksidor 
som använts: Libris, Stockholms Stadsbiblioteks boksök Opac, Stockholms Universitets 
hemsida och Google. Sökord som använts var gymnasieutbildning, påverkan, beslutsprocess 
och skolpolitik. Data från litteraturstudierna har därefter bearbetats där relevant information för 
studiens analys och diskussion sammanfattats under bakgrund och litteraturgenomgång. 

4.5 Tillförlitlighet och giltighet 
De empiriska observationer man gör måste vara noggranna och motståndskraftiga mot 
slumpinflytelser, dvs. om man mäter samma aspekt i verkligheten vid upprepade tillfällen så blir 
resultatet ungefär detsamma varje gång. Validitet betyder giltighet eller överensstämmelse och 
innebär att det man belyser den verklighet eller de problem man anser studien har. Mätmetoden 
eller begreppen avser att säga att något är en faktisk verklighet.  

Tillförlitligheten, reliabiliteten är stor i och med att det är våra enkätfrågor som ligger till grund 
för undersökningen, samt att vi var närvarande när enkäterna delades ut till eleverna. Vi vill 
dock påpeka att den är begränsad då det är en undersökning i liten skala. De resultat och 
slutsatser som vi presenterar är därmed inte signifikanta data för alla Sveriges gymnasieelever 
men vi anser om en liknande studie skulle genomföras så skulle vårt resultat ungefär upprepas. 

Formuleringen av enkätfrågorna utgår från forskningsfrågorna. Detta har gjorts i hänsyn till att 
göra enkla men tydliga svarsalternativ. 

4.6 Etiska ställningstagande   
Under hela undersökningen användes de fyra grundläggande huvudkraven som står i HSFR, 
(1999).  

Informationskravet som innebär att informera uppgiftslämnare om undersökningen, vilka 
villkoren är, att det är frivilligt och om rätten att avbryta sin medverkan.  

Vi informerade om vad som ska undersökas, att det är en C-uppsats undersökning samt vilken 
utbildning vi uppsatsskribenter går på.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själva bestämma över sin medverkan och om 
en uppgiftslämnare är under 15 år bör samtycke inhämtas från vårdnadshavare.  

Vi uppsatsskribenter informerade deltagarna att enkätdeltagandet är frivilligt och att de kan 
avbryta sin medverkan när som helst. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som uppgiftslämnaren har lämnat skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras så att ingen kan ta del av 
dem.  



 

 18 

Enkätdeltagarna blev informerade att de kommer att vara anonyma i undersökningen samt att 
det insamlade materialet kommer att förstöras när själva C-uppsats undersökningen är slutförd. 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för det ändamål som 
uppgiftslämnaren har gett sitt samtycke för.  

Det insamlade materialet kommer att endast användas för det tänkta syftet i undersökningen 
vilket vi informerade enkätdeltagarna om inför enkätutdelningen.  

 

4.7 Bearbetning och analys av resultatdata 
Enkätsvaren har först räknats ihop manuellt per kommun. Därefter har svaren sammanställts i 
tabellform (bilaga 2). I tabellerna har enkätfrågor grupperats om i följande tre teman utifrån 
innehållet i frågorna.  

• Elevens uppfattning, tankar om sitt gymnasieval 
• Avgörande faktorer vid val av gymnasiestudier/program 
• Psykosociala faktorer runt eleven 

 

Analysen av data från enkäterna utgår huvudsakligen från de tre teman vilket diagram och 
tabeller redovisar. En förenklad sammanställning av svaren från de bägge kommunerna 
redovisas i en ny tabellform under resultat. Med hjälp av dataprogrammet Excel har resultaten 
gjorts om till procentenheter och förts in i stapeldiagram där de kan åskådliggöras visuellt. 
Svaren redovisas här per kommun efter eller bredvid varandra.  

Analysen hänvisar både till de olika tabellerna och till enkätsvaren under stapeldiagrammen, 
även kallade figurer.     

4.8 Resultatredovisning 
I tabellform och stapeldiagram redovisar vi enkätfrågorna under tre teman. De tre temans 
utgångspunkt härleds från forskningsfrågorna. 

De tre teman som nämnts tidigare är: 

• Elevens uppfattning, tankar om sitt gymnasieval 
• Avgörande faktorer vid val av gymnasiestudier/program 
• Psykosociala faktorer runt eleven 

 

Tabellerna redovisar antal elever som svarat från respektive kommun (storstad/mindre ort) samt 
antal elever totalt. Här är det främst de faktorer som eleverna anger viktigast som tydliggörs och 
avvikelser kommenteras. 

Stapeldiagrammen redovisar elevernas svar i procent per kommun uppdelade under samma 
teman som tabellerna.  

Bilaga 2 redovisar hela undersökningen med en sammanställning av svaren. Här är elevernas 
svar summerade utifrån elevantalet för respektive kommun. 
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5. Resultat 

Här efter och i resterande uppsats kommer Tingsryd kommun att benämnas som mindre ort och 
Stockholms kommun benämnas som storstad.   

 

5.1 Tabeller: 
 
ELEVERS UPPFATTNING/TANKAR OM SITT GYMNASIEVAL  
  
TABELL 1 Fråga 4: Hur var det att välja till gymnasiet? 

 

Antal elever Mycket lätt Ganska lätt Svårt 
STORSTAD      27  5  15  7  
MINDRE ORT  13  6   6  1  
TOTALT            40 11 21 7 
 

Av samtliga elever tycker hälften att det är ganska lätt. 

Från storstaden tycker resterande, knappt ¼ att det är mycket lätt, ¼ att det är svårt. 

Från mindre ort tycker den resterande hälften att det är mycket lätt, ingen tycker att det är svårt. 

 

 
TABELL 2  Fråga 5: Funderar eleven på att byta program?  

Fråga 5 a: Har eleven bytt program under läsåret?  

Fråga 6: Kom eleven in på sitt förstahandsval? 

 

Svar antal elever                  27  STORSTAD 13  MINDRE ORT 40 TOTALT 
5: Funderar på att byta program 3 1 4 
5a: Har under läsåret bytt 
program 

1 0 1 

6: Kom in på det program som 
önskats i första hand 

24 12 36 

 

5: Av samtliga elever funderar 4 av 40 på att byta program varav 3 kommer från storstad. 

5 a: Av samtliga elever har 1 bytt program (från storstad). 

6: Av samtliga elever kom majoriteten in på det program som de önskat i första hand. (3 elever 
från storstad respektive 1 från mindre svarar nej).  
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Anledning till byte av program: 3 tillfrågade svarar: Det var väldigt stressigt och svårt 

Pga. stökighet, vissa lektioner/lärare är stökiga 
För svårt i natur, inte min grej 
 
 
 
TABELL 3 Fråga 6 a: Hur nöjd är du med ditt val idag? 

 

Antal elever Mycket nöjd Okej Missnöjd 
STORSTAD      27  12 13 2 
MINDRE ORT  13   7  6 0 
TOTALT            40 19 19 2 
 

6 a: Av samtliga svar är ca hälften mycket nöjd, ca hälften anser det vara okej.  

2 av 40 är missnöjd med sitt val (från storstad). 

 

 
 
AVGÖRANDE FAKTORER VID VAL AV GYMNASIESTUDIER/PROGRAM 
 

TABELL 4 Fråga 1: Vad var viktigt för dig när du sökte till gymnasiet?  

 

Antal elever Avstånd 
till 
skolan 

Gå med 
kompisar 

Val av 
program 

Val 
av 
skola 

Kombination 
program/skola 

Mamma/pappas 
åsikt 

Annat 

STORSTAD 
27 

12      4     24 9 13 3 6 

MINDRE 
ORT 13 

12 1 12 0 11 0 0 

TOTALT 40 24 5 36 9 24 3 6 
 

1: Av samtliga elever anses de tre viktigaste faktorerna vara avstånd till skolan, val av program 
och kombination program/skola. 

 

 

 

 

TABELL 5 Fråga 2: Hur viktigt, ganska viktigt respektive oviktigt var det för dig när du 
valde program? 
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Fråga 3: Hur viktigt, ganska viktigt respektive oviktigt var följande 
faktorer/personer för dig i ditt val av program? 

 

       FRÅGA 2   FRÅGA 3 

Antal elever 
 
 
 
 

Gå ett 
program som 
ger en bred 
grund för 
vidare studier 

Gå ett 
program 
som är 
roligt, 
intresserar 
mig 

Gå med 
kompisar 
från 
grundsko
lan 

Val av skola 
Information 
från studie – 
och 
yrkesvägledare 

Erfarenhet 
från prao 
eller 
sommarjobb 

Förälders 
åsikter 

Syskons 
åsikter 

STORSTAD 
                27              

22      16 1 3 0 4 5 

MINDRE 
ORT        13 

9 5 0 2 1 3 3 

TOTALT 40 31 21 1 5 1 7 8 
 

Av samtliga elever ansåg följande antal elever dessa faktorer som mycket viktiga.  

Av samtliga elever viktar 3/4 program som ger en bred grund för vidare studier högt. 

Hälften ett program som är roligt och intresserar eleven. Endast 1 av 40 anser det mycket viktigt 
att gå med tidigare kamrater.  

Endast 1 av 40 anser erfarenhet från prao eller sommarjobb som mycket viktigt.   

 

 
PSYKOSOCIALA FAKTORER RUNT ELEVEN 
 
 
TABELL 6 Fråga 7: Har du äldre syskon som gått det naturvetenskapliga programmet? 

Fråga 9 och 10: Har din mamma respektive pappa ett arbete? 
 
 
Antal elever                      

STORSTAD 
27 

MINDRE ORT 
13 

TOTALT 
40 

Äldre syskon som går/gått 
naturvetenskapligt program 

11 5 16 

Mamma har ett arbete 22 11 33 
Pappa har ett arbete 23 12 35 
 

7: Av samtliga elever har knappt hälften syskon som gått det naturvetenskapliga programmet. 

9, 10: Av samtliga elever har majoriteten av deras föräldrar 85 % ett arbete. 

 

 
TABELL 7 Fråga 8a, 8b: Vad har din mamma/pappa för högsta utbildning? 
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 Storstad Storstad Mindre ort Mindre ort Totalt 
STORSTAD MAMMA PAPPA MAMMA PAPPA Bägge  
GRUNDSKOLA 1  0 0 1 
GYMNASIUM 8 4 3 2 17 
HÖGSKOLA/UNIVERSITET 12 15 4 3 34 
YRKESUTBILDNING 2 4 4 7 17 
INGEN 1  0 0 1 
VET EJ 3 4 2 2 11 
 
8a, 8b: Av samtliga elever har hälften av eleverna föräldrar med högskola/universitet som 
högsta utbildning i storstad jämfört med mindre ort där det är knappt 1/3. 
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5.2 Resultat i diagram 
 

Stapeldiagram redovisar i procentuell beräkning de svar som inkom med enkäterna, (bilaga 2).  

 

AVGÖRANDE FAKTORER VID VAL AV GYMNASIESTUDIER/PROGRAM 

Fråga 1. Vad var viktigt för dig när du sökte till gymnasiet? 

Av sju givna alternativ väljer ut de tre viktigaste alternativen. Ett alternativ med eget förslag 
”annat” finns också med. 
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            Figur 1    Figur 2 

Fråga 1.  Annat, i så fall vad? 

 

STORSTAD    MINDRE ORT 
6 svar    0 svar 

 

Skolans rykte/Känna så få som möjligt   

Möjligheter som skolan erbjuder  

Magkänsla från skolans ”öppet hus”  

Skolans resurser/Möjligheter 
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Fråga 2. Hur viktigt var det för dig när du valde program? 

Fråga 3. Hur viktiga var följande faktorer/personer för dig i ditt val av program? 
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Figur 3 

Fråga 3 d. Eget förslag: Det var viktigt för mig att gå detta program för att: 

 

12 svar med egna alternativ (storstad) 

Min framtid 

Bred linje 

Gillar naturämnena 

Det ger mig valmöjligheter 

Bred linje 

Osäker på framtidsjobb en bred linje viktig grund inför framtiden 

Intresserad av ämnena 

Gillar kemi, fysik, matte 

Valmöjlighet för fortsatta studier 

Intresserad av natur 

Göra föräldrar stolta 

Leder till bättre möjligheter, val. 
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Fråga 2. Hur viktigt var det för dig när du valde program? 

Fråga 3. Hur viktiga var följande faktorer/personer för dig i ditt val av program? 
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Figur 4 

Fråga 3 d. Eget förslag: Det var viktigt för mig att gå detta program för att  
  

 

0 svar med egna alternativ (mindre ort) 
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ELEVERS UPPFATTNING/TANKAR OM SITT GYMNASIEVAL 

 

Fråga 4. Hur var det för dig att välja till gymnasiet? 
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Figur 5 
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      Figur 6 
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Fråga 5. Funderar du på att byta program? 

5a. Har du under detta läsår bytt program? 

Fråga 6. Kom du in på det program du önskat i första hand? 
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Figur 7 

 

Du som svarat ja på fråga 5 eller 5 a 

b), Vad är det gör att du vill byta eller har bytt program? 

3 svar: Det var väldigt stressigt och svårt.  
             Pga. stökighet, vissa lektioner/lärare är stökiga.  
             För svårt i natur, inte min grej 
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Du som svarat ja på fråga 5 eller 5 a. 
5.b), Vad är det som gör att du vill byta eller har bytt program? 

2 svar: Klassen, programmet   

 
Fråga 6, a). Hur nöjd är du idag med ditt val? 
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Figur 10                                  
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PSYKOSOCIALA FAKTORER RUNT ELEVEN 

 

Fråga 7.  Har du äldre syskon som går/gått naturvetenskapliga programmet på 
gymnasiet? 

Fråga 9. Har din mamma ett arbete? 

Fråga 10. Har din pappa ett arbete? 
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Fråga 8. Vad har din a) mamma / b) pappa för högsta utbildning? 
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Fråga 9 a). och 10 a). Vad arbetar din mamma respektive pappa med? 

STORSTAD 

Mammas yrke/ arbetar som: Pappas yrke/ arbetar som: 

Arkitekt   Fondförvaltare   

Barnskötare   2 st  Systemutvecklare 

Företagsledare   Taxi 2 st 

Lärare   3 st  Lärare 

Bitr rektor   Egen företagare 2 st 

Matte något   Maskinförare 

Resebyrå   Civilingenjör 

Undersköterska 3 st  Personalchef 

Förskollärare   3 st  Kioskägare 

NBV   Data/IT 

BT   Målare 

Åldringsvård   2 st  Säljare 

Rektor   Enhetschef Riksbanken 

Förtidspensionär  Astra Zeneca 

   Vägledare 

   Filosof 

   Försäkringsmäklare 

   Pressekreterare 

   Samhall 

   Vaktmästare, taxichaufför 

 

 

 

Fråga 9 a). och 10 a). Vad arbetar din mamma respektive pappa med? 

MINDRE ORT 

Mammas yrke/arbeta som:  Pappas yrke/arbeta som: 

Industri   Maskintekniker 

Fritidspedagog  Snickare 

Lärare    Kontor 

Behandlingshem  Industri 
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Chefsredaktör    Taxibolagschef 

Företagssköterska  Projektledare 

På dagis   Rörmokare 

Arbetsförmedlingen  Platschef 

   Eget företag 

 
Fråga 11. Vad vill du arbeta med? 

STORSTAD   MINDRE ORT 

Vet ej 15 svar   Vet ej 4 svar 

Läkare 2 svar   Läkare 2 svar 

Advokat   Maskiner 

Ingenjör   Matematik 

Ambulanssjuksköterska  Ögonläkare 

Föreläsning   Tandläkare 2 svar 

Kemi   Programmerare 2 svar 

Gold farmer 

Civilingenjör 

Psykolog, vård 
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6. Analys och diskussion 

Analysen och diskussionen utgår från samma tema som resultaten redovisats i dvs. 
• Elevens uppfattning, tankar om sitt gymnasieval 
• Avgörande faktorer vid val av gymnasiestudier/program 
• Psykosociala faktorer runt eleven 

 

6.1 Elevens uppfattning och tankar om sitt 
gymnasieval  
Tabell 1, 2 och 3 (figur 5-9) ger svar på hur lätt det var att välja till gymnasiet, om någon bytt 
eller funderar på att byta program, om eleven kom in på sitt önskade program och hur nöjd 
eleven är med sitt val.  

Resultaten visar att majoriteten av eleverna kom in på sitt förstahandsval och hälften av eleverna 
är mycket nöjda med sitt val idag. Endast 2 är missnöjda. Det är endast 1 av 40 som har bytt 
program och 4 av 40 som funderar på att byta. Hälften av eleverna tycker att det var lätt att göra 
sitt gymnasieval. 

Utifrån dessa data tolkar vi att dessa elever på det naturvetenskapliga programmet har gjort ett 
väl underbyggt val då avbrotten är minimala. Enligt Sjöstrands (1980) teori gör eleven ett väl 
underbyggt val om hon i samband med en brytpunkt är medveten om sin valsituation. Sjöstrand 
menar med detta att om eleven vet om de olika handlingsvägarna vid brytpunken och upplever 
bekantskap med de olika alternativen i brytpunkten kan hon göra ett väl underbyggt val, enligt 
Sjöstrands kunskapsprincip.  

De elever som inte är nöjda utan missnöjda kom från storstad (2 av 40 totalt) och från storstad 
tycker ¼ att det är svårt att välja. 
Här skiljer kommunerna sig åt då ingen av eleverna från mindre ort är missnöjd.  
I storstad tycker 27 % att det är svårt att välja och i mindre ort endast 7 %. 

De elever som svarar att de är missnöjda och/eller funderar på att byta program (4 av 40) 
upplever att studierna är svåra, att det är stressigt eller som en uttrycker det stökiga lektioner. 
Skolverkets rapport (2008) visar att 10 % av eleverna i årskurs 1 avbryter sina studier. 
Orsakerna till avbrotten är att de valt fel program, att de inte kom in på sitt önskade program 
eller att studierna är för svåra och de kan inte påverka sin situation. Här ser vi paralleller 
eftersom ett par elever i studien inte kom in på sitt förstahandsval och att några även tycker att 
det var svårt att välja. Gottfredson tar upp att ungdomar i sin valsituation kan sortera bort 
realistiska alternativ p.g.a. att de inte har erfarenhet från vissa studie- och yrkesområden.  

En intressant iakttagelse i denna studie är att eleverna från mindre ort valt ett studieförberedande 
program och är nöjda i sitt val trots att endast en fjärdedel av dem har föräldrar med 
högskoleutbildning vilket pekar på det motsatta.   

Kommentar: Vi uppfattar att eleven har en roll i varje socialt sammanhang som hon befinner sig 
i. Hennes roll förändras successivt när hon möter ny information och erfarenhet. Likaså ser vi 
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att de förväntningar eleverna har är kopplade till hennes roll. Vår undersökning visar att de 
förväntningar som eleverna har stämmer. Majoriteten av eleverna är nöjda med sitt gymnasieval 
och tyckte det var lätt att välja, vilket tyder på att de har ett gott självförtroende. Vi tolkar våra 
resultat utifrån det eleverna svarat och relaterar även till Ahlgren (1991, 1999) i Fransson och 
Lindh (2004) som vi nämnt tidigare. Han framhåller att elevers självförtroende har betydelse för 
deras framtidsplaner. Vi har också nämnt vikten av information i dagens samhälle som präglas 
av snabba strukturförändringar (SOU 2008:69), och vi menar att dagens ungdomar tar till sig 
information, de ser utbildningen som en självklarhet, sätter upp mål och gör val även om de 
avviker från deras sociala bakgrund. Här tolkar vi att vägledning är av stor betydelse då den kan 
ge specifik information och vidga elevernas perspektiv inför gymnasievalet. Ur ett 
vägledningsperspektiv är det av största vikt att vägledaren fångar upp elevernas tankar och 
funderingar inför gymnasievalet tidigt. Detta är för att information om gymnasieprogram och 
inriktningar ska tydliggöras för eleven och ge eleverna en chans att hinna ta in all information 
som finns. Samtal med vägledaren anser vi också ska påbörjas tidigt för att elevernas 
självförtroende ska stärkas och en ökad självkännedom ska kunna infinna sig. 

Vi tolkar den skillnad kommunerna emellan att i storstad är det fler elever procentuellt sett som 
tyckte det var svårt att välja och att det endast var från storstad som ett par elever var missnöjda 
med sitt val. Undersökningen omfattar en liten grupp elever vilket gör att vi inte kan dra några 
generella slutsatser. Dock vill vi påtala att det utbud av program (1700st) och antal skolor som 
nämnts kan vara en bidragande orsak till felval. I storstad finns det fler skolor inom samma 
geografiska område än på den mindre ort som undersökts.         

6.2 Avgörande faktorer vid gymnasievalet 
Enkätfrågorna 1,2 och 3 (tabell 4,5)(figur 1-4) ger svar på vilka faktorer/personer som var 
viktigast för eleverna i deras gymnasieval/gymnasieprogram.  

Av samtliga elever anses de tre viktigaste faktorerna vara avstånd till skolan, val av program 
och kombination program/skola. Av samtliga elever tycker 3/4 att program som ger en bred 
grund för vidare studier är mycket viktigt och hälften tycker ett program som är roligt och 
intresserar eleven är mycket viktigt. Endast 1 av 40 anser det mycket viktigt att gå med tidigare 
kamrater. Endast 1 av 40 anser erfarenhet från prao eller sommarjobb som mycket viktigt.   

Utifrån resultatet kan man läsa att den övervägande faktorn som är viktig när eleverna söker till 
gymnasiet är främst alternativet val av program. Det visar enkätundersökningen från både 
storstad och mindre ort . Här kan man dock urskilja en ganska stor skillnad i och med att i 
mindre ort anser eleverna att alternativet avståndet till skolan ligger på samma procenttal som 
alternativet val och program samt att kombinationen program/skola endast ligger ca 5 % under 
de övriga alternativet. I storstad kan man utläsa att alternativen kombinationen program/skola 
och avståndet till skola ligger nästan 50 % lägre än alternativet val av program (figur 4). 

Sammanfattningsvis av dessa tre övervägande alternativen framgår att val av skola och 
skola/program är det som eleverna anser är viktigast vid val till gymnasieprogram. 24 av 
eleverna från storstad och 12 av elever från mindre ort svarar att val av skola är viktigast (tabell 
4). Alternativet föräldrars åsikt och att gå med kompisar är faktorer som inte någon av de 
undersökta eleverna anser är så viktigt. Det visar sig dock att storstad i valde några få alternativ 
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medans det i mindre ort endast är 5 % av eleverna som väljer alternativet gå med kompisar, och 
ingen av de andra alternativen.  

Ungdomar påverkas alltså av den studie- och yrkesinriktning de valt eller kommer att välja 
genom de intressen, begåvning, högst skattade värden, behov och av identifiering med personer 
i dess närvaror som t.ex. föräldrar, vänner och skolpersonal. Sjöstrand tar också upp att det 
gäller för ungdomen att ta in erfarenheter och förmåga att ta in informationen genom att kritisk 
bedöma de olika valalternativen och valsituationer man står inför. Resultatet visar att det som är 
mycket viktigt när eleverna väljer program är främst att få gå ett program som ger en bred grund 
för vidare studier. I storstad är det över 80 %, 22 av eleverna som anser detta medans i mindre 
ort anser nästan 70 %, 9 av eleverna detta alternativ (figur 5, tabell 5).  

Även alternativet att gå ett program som intresserade mig visar vara jämlikt mellan de båda 
orterna. Intressant att det är så många som 31 elever som tycker att detta alternativ var viktigt 
(tabell 5). Vad säger det om eleverna? Gottfredson menar att individen utesluter under 
beslutsprocessens gång vissa möjligheter och gör en kompromiss utifrån sin självbild (Brown 
2002). Här kommer elevernas självbild in igen trots att välja till gymnasiet är en påtvingad och 
institutionaliserad brytpunkt enligt Sjöstrand (1980). Vad menar Sjöstrand med detta? Han 
menar bl.a. att eleven tvingas att göra val av program inom en tidsperiod där information om 
olika yrken samt gymnasieprogram ska bli konkreta och tydliga. Denna information härleds 
både från egna erfarenheter, skolpersonal, familj, vänner och studie- och yrkesvägledare, det är 
mycket information som fås under en kort period. Festinger (1964) framhåller att individen 
inför ett beslutsfattade söker efter objektivt och opartiskt efter information om sina alternativ 
och att individen söker efter de alternativ som har högsta preferens, de största valfaktorerna 
(Sjöstrand 1980, s. 41).  

Kommentar: Något vi kan se i resultatet i kontrast till Sjöstrand och Gottfredson är att ca 80 % 
av eleverna i undersökningen ansåg att erfarenhet från prao eller sommarjobb var ganska 
oviktigt eller oviktigt vid val av program. Information från studie- och yrkesvägledaren ansåg 
40 % eleverna från storstaden var ganska viktiga och nästan 50 % av dem ansåg att det var 
oviktigt. Från mindre ort svarade 60 % av eleverna att information från studie och 
yrkesvägledare var ganska viktigt medans det bara var 25 % av dem som ansåg att det var 
oviktigt (figur 3 och 4). Tidigare erfarenheter från prao eller sommarjobb och information från 
vägledare verkar vara en faktor som eleverna inte skatta så högt.  

Tidigare studier visar också till skillnad från denna studie att elever anser prao som en viktig 
informationskälla. Hirasawa och Sundelin (2003) menar att det ger eleverna egna erfarenheter 
av yrkeslivet som de kan referera till i sitt val till gymnasiet. Det är ett sätt att vidga elevers 
perspektiv, eller kognitiva karta som Gottfredson beskriver det, formats under barnets uppväxt. 
Nya erfarenheter i ett stadie (tidiga tonåren) under barnets utveckling ger eleverna möjlighet att 
utöka sin referensram. Borglunds (2002) studie visade att det var 70 % av eleverna som ansåg 
praon som en av fyra viktiga informationskanaler. 

Lovén (2000) tar upp vikten av ett medvetet val där eleverna kan göra en bedömning av sina 
möjligheter, sin förmåga och de yttre faktorer som påverkar dem i beslutet. Majoriteten av de 
tillfrågade eleverna i denna undersökning tycker att de viktigaste faktorerna vid valet är, val av 
program och kombination program/skola, (tabell 4, figur 1,2). Majoriteten vill också få en bred 
grund för vidare studier (tabell 5, figur 3,4), vilket det naturvetenskapliga programmet ger. I 
detta avseende ser vi likheter med tidigare studier. Nilsson (2001) visar att en av de viktigaste 
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faktorerna för elever i årskurs 9 för gymnasievalet är att gymnasiestudierna ska ge en god grund 
för framtida studier och arbete. Kvalitén och innehållet i gymnasiestudierna är också viktigt. Det 
kan jämföras med att eleverna i denna studie visar att de också väljer skola (kan likställas med 
kvalité) och program (som kan likställas med innehåll) som utgör viktiga faktorer vid deras 
gymnasieval.  

6.3 Psykosociala faktorer  
Enkätfrågorna 7-10 (tabell 6,7)(figur 11-14) ger svar på vilka yttre faktorer (föräldrars 
utbildning och yrke samt syskon som har gått på det naturvetenskapliga programmet) som finns 
runt eleven.  

Av samtliga elever har knappt hälften syskon som gått det naturvetenskapliga programmet. 
Majoriteten av elevernas föräldrar, 85 % har ett arbete. I storstad har hälften av elevernas 
föräldrar högskola/universitet som högsta utbildning jämfört med mindre ort där det är knappt 
1/3. Endast 1/5 av eleverna lyfter förälders eller syskons åsikt som mycket viktig för dem i 
gymnasievalet. Beslutsprocessen och det val eleven gör betingas av tidigare erfarenheter och 
den miljö som eleven växer upp med enligt Gottfredsons teori (Brown 2000). Eleven har en 
självbild och utifrån den gör eleven sitt val. Skawonius (2005) visar i sin undersökning att 
föräldrar som väljer grundskola för sina barn väljer utifrån det de känner till. De väljer i regel 
den skola som ligger i närmiljön, hellre än att se till vad skolorna erbjuder. De föräldrar som 
väljer att placera sina barn på andra skolor är aktiva och medvetna, ofta välutbildade. De väljer 
utifrån andra kriterier än trygghet och närhet. Skawonius tar upp betydelsen av det fria valet 
som inte är så fritt eftersom det dels finns en styrning till grundskolan som bygger på 
närhetsprincipen. Det kan även finnas ekonomiska hinder vilket gör att en familj inte har 
möjlighet att flytta närmre en skola, och därmed inskränks valmöjligheten. Det intressanta här 
som både Skawonius och Gottfredson pekar på är att detta mönster följer eleven i hennes val till 
gymnasiet. I Lindh & Fransson (2004, s. 43) kan man läsa att det som har betydelse för 
ungdomar i deras val är relaterad till de olika resurserna i barnens uppväxtmiljö. Vidare skriver 
Lindh & Fransson att studieinriktning och utbildningsnivå skiljer sig åt mellan de ungdomar 
som vuxit upp under olika socioekonomiska förhållanden. 

Kommentar: Resultaten från denna studie visar dock en skillnad. Av eleverna i den undersökta 
gruppen har endast hälften erfarenhet från hemmet av högskoleutbildade föräldrar och syskon 
som gått det naturvetenskapliga programmet i gymnasiet. Trots det visar det sig att gruppen som 
helhet är nöjd eller ganska nöjd med sitt val. Detta föranleder en vinkling mot samhällets 
utveckling med skolan i fokus. Så gott som alla ungdomar går vidare till gymnasiet och 
behörighetskravet är att de ska ha godkänt i engelska, svenska och matematik vilket betyder att 
elever kan komma in med endast 30 poäng. Gymnasieskolan har sen 70-talet blivit tillgänglig 
för fler elever och under de senaste åren har fler skolor etablerats vilket gör att det finns många 
lediga platser att välja mellan. Det här är faktorer som vi tolkar kan påverka eleverna i deras 
beslut. I samtalsintervjuer med elever visar Lovén att vägledningssamtalen är inriktade mot 
studier och även om eleverna själva hade en önskan om arbete så går de vidare till gymnasiet. 
Salonen pekar också på att ungdomarna kommer ut senare i arbetslivet, och att de börjar bilda 
familj senare eftersom de stannar kvar i studier längre. Här ser vi också ett samband med den 
struktur som finns i samhället där utbildning tar en allt större plats vilket påverkar eleverna i 
deras beslut. Eftersom eleverna i denna studie inte såg föräldrar, syskon, studie- och 
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yrkesvägledaren eller prao som särskilt viktiga faktorer vid sitt val tolkar vi det att deras 
kognitiva karta vidgats av andra yttre faktorer. Vi tolkar återigen att det informationssamhälle vi 
lever i idag i kombination med utvecklingen inom arbetsmarknad och utbildningssektorn 
påverkar eleverna. Detta kan generera i felval. Det finns höga krav på utbildning och det finns 
möjlighet att komma in på gymnasiet, men det kanske inte passar alla. Det som debatteras och 
omnämns i olika rapporter är den mängd avhopp (10 % i årskurs 1 och 2) från gymnasieskolan 
som råder. Denna studie visar att 10 % av eleverna funderar på att byta program.  

  

7. Slutsatser 

Vilka är elevernas förväntningar på gymnasiestudierna? 

Resultaten av undersökningen från denna grupp visar att eleverna har valt ett studieförberedande 
program utifrån att de vill få en bred grund för vidare studier. De vill gå ett program som 
intresserar dem. Majoriteten av eleverna svarar att de är mycket nöjda och nöjda med studierna 
idag. Endast två elever är missnöjda. Resultaten visar att elever som är nöjda med sitt val, tycker 
det var lätt eller ganska lätt att välja. De kom också in på det de ville. 

Den roll, som eleverna idag befinner sig i svarar mot deras förväntningar de såg framför sig i 
beslutsprocessen eftersom de är nöjda och stannar kvar i sitt beslut. (Så när som på två elever) 

 

Varför avbryter eleverna sina studier? 

Resultaten från undersökningen visar av vilken anledning elever funderar på att avbryta sina 
studier. Orsakerna är att det är stressigt och att ämnena på det naturvetenskapliga programmet är 
för svårt eller att det är stökigt på lektioner. Litteraturstudien visar också att elever avbryter sina 
studier då de tycker det är svårt, de får inte tillräckligt med hjälp eller att de valt fel. 

Majoriteten av elever på det naturvetenskapliga programmet som funderar på att avbryta sina 
studier eftersom de tycker det är svårt. 

 

Vilka bakomliggande faktorer påverkar elevernas beslutsprocess i 
gymnasievalet i en storstad respektive mindre ort? 

Resultaten från undersökningen visar att följande faktorer påverkar elevernas val i varierande 
grad i storstad:  

• Majoriteten av eleverna anser att det är mycket viktigt att gå ett program som ger en 
bred grund för vidare studier och att gå ett program som är roligt och intresserar dem  

• Majoriteten anser att det är ganska viktigt med föräldrarnas åsikter 
• Information från studie och yrkesvägledaren, och syskons åsikter anser 40 % vara 

ganska viktigt. 
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• Hälften av eleverna har föräldrar med högskola/universitet som högsta utbildning 
• Knappt hälften av eleverna har syskon som gått det naturvetenskapliga programmet 
• Övriga faktorer som nämndes var skolans rykte, möjligheter och resurser av 40 %. 

 

Resultaten från undersökningen visar att följande faktorer påverkar elevernas val i varierande 
grad i mindre ort: 

• Majoriteten av eleverna anser att det är mycket viktigt att gå ett program som ger en 
bred grund för vidare studier 

• Majoriteten av eleverna anser att det är ganska viktigt med information från studie och 
yrkesvägledare, föräldrars åsikter och att gå ett program som är roligt och intresserar 
dem 

• Knappt 1/3 av eleverna har föräldrar med högskola/universitet som högsta utbildning 
• Knappt hälften av eleverna har syskon som gått det naturvetenskapliga programmet 
• Avstånd till skolans ses som en viktig faktor av 90 %. 

  

Som nämnts i uppsatsen visar tidigare forskning att följande faktorer är av betydelse för 
eleverna när de väljer till gymnasiet; den övervägande andelen elever på det naturvetenskapliga 
programmet kommer från socialgrupp 1 (Broady, 2000) och information från prao, broschyrer, 
föräldrars inverkan (när det gäller elever på det naturvetenskapliga programmet) och skolbesök 
(Fransson & Lindh, 2004), (Hirasawa & Sundelin, 2003), kvalitet och innehållet i de tänkta 
studierna (Nilsson, 2001) och elevernas sociala bakgrund (Skawonius, 2005).  

  

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
 
Den kvantitativa metoden utfördes genom enkätfrågor som var utformade i frågeformulär 
(bilaga 1) med förtryckta frågor och svarsalternativ. Vi anser att metoden fungerade för 
respondenterna som var med i undersökningen. Enkätfrågorna var lätta att besvara eftersom 
svarsalternativen var två till tre att välja mellan. Det gavs också alternativ till att komma med 
egna kommentarer om inte svarsalternativen stämde med informantens uppfattning. Självklart 
hade en större kvantitativ metod, fler enkätinformanter gett ett större underlag, bättre förståelse 
och en bredare information till syftet.  

Kvantitativ datainsamlingsmetod ger inte tillräckligt med information, om man inte har 
tillräckligt med underlag, vilket vi var medvetna om men vi anser att vi fick ett bra underlag 
från våra 40 enkätinformanter i undersökningen.  

Undersökningen hade säkerligen gett mer information ur ett individ perspektiv om vi hade 
använt oss av en kvalitativ metod, intervjuer som komplement till den kvantitativa metoden. 
Kvantitativa metoden gav oss endast en uppfattning om de viktigaste faktorerna vid val men 
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inte en större relevans av informanternas verkliga känslor och funderingar, vilket säkert hade 
framgått om vi hade använt oss av en kvalitativ metod som komplement.  

Innan den valda kvantitativa metoden användes så borde vi som uppsatsskrivare har tagit oss tid 
att genomfört en pilotstudie på några andra ungdomar än de tänkta enkätinformanterna. 
Pilotstudien hade gett oss en föraning om enkätfrågorna var rätt ställda och tillräckligt 
genomtänkta samt gett en inblick om vad det var som ungdomarna ansågs som viktigaste.  

8.2 Diskussion om framtiden 
 
Valmöjligheter inför gymnasieval finns i en omfattande kombinationer av olika inriktningar och 
program i de 17 nationella ursprungliga gymnasieprogrammen.  

Eftersom vår undersökning begränsade sig till två gymnasieskolor i två olika kommunen anser 
vi att det vore intressant med en större och mer omfattande undersökning för att se om 
faktorerna vid val kan se annorlunda ut på andra skolor.  

En undersökning där man belyser dessa frågor både genom kvalitativ- och kvantitativ metod 
hade varit intressant att undersöka. Kunskap om valfaktorerna, både de yttre faktorerna som 
omgivningen, föräldrar och skolpersonal samt de inre faktorerna som individens egna känslor, 
tankar och funderingar skulle vara hjälp både för annan skolpersonal men främst hjälp till 
studie- och yrkesvägledare. Det skulle ge studie- och yrkesvägledare en bild av de möjligheter 
och begränsningar som finns när eleverna gör val av gymnasieprogram. 

Inför de kommande förändringarna inom antagning till högskolan 2010 och den planerade nya 
gymnasieskolan 2011 är det av stort intresse att följa eleverna i övergången från grundskola till 
gymnasiet. En fortsatt forskning av de faktorer som berör elevernas gymnasieval kan visa hur 
och om de högre krav som den nya gymnasieskolan för med sig, påverkar elevernas 
beslutsprocess. Studie- och yrkesvägledarens roll blir än mer viktig för elevernas val redan i 
grundskolan, eftersom språkvalen som kommer få stor betydelse vid val till högskolan görs 
redan i årskurs 6. Vi ser fram emot att kunna följa framtida studier inom detta område. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Enkät 
 
 

Enkät avseende gymnasieelevers beslutsprocess och uppfattning om sitt gymnasieval 

 
Hej 
Vi är två studenter från Stockholms Universitet som behöver hjälp av gymnasieelever för att 
genomföra vårt examensarbete. Genom att besvara denna enkät kan ni medverka (anonymt) till 
vår undersökning som belyser de tankar och faktorer som påverkat er i och efter ert val till 
gymnasiet. Det är viktigt för undersökningen att era svar är så sanna som möjligt. 

 

 

Ann-Sofi och Marielle 
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1. Vad var viktigt för dig när du sökte till gymnasiet? 
    Markera de tre viktigaste av följande alternativ med ett X 
  
    Avståndet till skolan 
     
    Gå tillsammans med kompisar 
 
    Val av program  
 
    Val av skola (t ex friskola, kommunal skola) 
 
    Kombinationen program/skola  
  
    Vad mamma och/eller pappa tyckte 
 
Annat, i så fall vad?___________________________________________________ 
 
Kryssa i de alternativ som stämmer med dig: 
 
2. Hur viktigt var det för dig när du valde program? 
 
a) Att få gå ett program som ger en bred grund för vidare studier. 
Mycket  Ganska  Oviktigt   
Viktigt  viktigt 
 
 
b) Att få gå ett program som är roligt, ämnen som intresserar mig 
Mycket  Ganska  Oviktigt   
Viktigt  viktigt 
 
 
c) Att gå tillsammans med mina kompisar från grundskolan 
 
Mycket  Ganska  Oviktigt   
Viktigt  viktigt 
 
3. Hur viktiga var följande faktorer/personer för dig i ditt val av program? 
 
a) Informationen från studie- och yrkesvägledaren 
Mycket  Ganska  Oviktigt   
Viktigt  viktigt 
 
 
b) Min erfarenhet från prao eller sommarjobb 
Mycket  Ganska  Oviktigt   
Viktigt  viktigt 
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Hur viktiga var följande faktorer/personer för dig i ditt val av program? 
 
c) Mina föräldrars åsikter 
Mycket  Ganska  Oviktigt   
Viktigt  viktigt 
  
d) Mina syskons åsikter 
Mycket  Ganska  Oviktigt   
Viktigt  viktigt 
 
 
d) Eget förslag: Det var viktigt för mig att gå detta program för att  
 
 
 ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
4. Hur var det för dig att välja till gymnasiet? 
 
Mycket  Ganska  Svårt   
lätt  lätt 
 
 
 
5. Funderar du på att byta program? 

 
JA  NEJ  

 
 
 
a) Har du under detta läsår bytt program? 

 
JA  NEJ  

 
 
Du som svarat ja på fråga 5 eller 5a 
 
b) Vad är det som gör att du vill byta eller har bytt program? 
 
Svar: _______________________________________________________________ 
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6. Kom du in på det program du önskat i första hand? 
JA  NEJ 
  

 
a) Hur nöjd är du idag med ditt val?   

Mycket nöjd Okej Missnöjd 
 
 
 

8. Har du äldre syskon som går/gått naturvetenskapliga programmet på gymnasiet? 
 
JA  NEJ  
 
 
 
9. Vad har din              a)    mamma                 b)  pappa     för högsta utbildning? 
 
Grundskola 
 
Gymnasium 
 
Högskola/ Universitet 
 
Yrkesutbildning 
 
Ingen 
 
Vet ej 
 
10. Har din mamma ett arbete? 
 
JA  NEJ 
 
a) Om ja vad arbetar hon som/vilket yrke_____________________________________ 
 
11. Har din pappa ett arbete? 
 
JA  NEJ 
 
a) Om ja vad arbetar han som/vilket yrke_____________________________________ 
 
 
12. Vad vill du arbeta med?____________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan /  Ann-Sofi och Marielle 
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Bilaga 2 Sammanställning enkätsvar 
 
SAMMANSTÄLLNING ENKÄTSVAR FRÅN STORSTADSKOMMUNEN FRÅN 27 
ELEVER 
 
VIKTIGA FAKTORER VID VAL AV GYMNASIESTUDIER 
 Avstånd 

till 
skolan 

Gå med 
kompisar 

Val av 
program 

Val 
av 
skola 

Kombination 
program/skola 

Mamma/pappas 
åsikt 

Annat 

Antal 12      4     24 9 13 3 6 
Procent 44 14 88 33 48 11 22 
VIKTIGA FAKTORER VID VAL AV PROGRAM 
Antal elever som svarat   
 Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt 
Program som ger en 
bred grund för vidare 
studier 

22 5  

Gå ett program som är 
roligt, intresserar mig 

16 8 3 

Gå tillsammans med 
kompisar från 
grundskolan 

1 6 19 

Information från 
studie – och 
yrkesvägledare 

3 11 13 

Erfarenhet från prao 
eller sommarjobb 

 4 22 

Föräldrars åsikter 4 16 7 
Syskons åsikter 5 11 11 
 
EGET FÖRSLAG……12………………………….. 
4. ELEVERS UPPFATTNING/TANKAR OM SITT GYMNASIEVAL 
 Mycket lätt Ganska lätt Svårt 
Hur var det att välja 
till gymnasiet 

5 st 15 st 7 st 

Procent 19 56 26 
 
Svar antal elever 
 JA NEJ 
Funderar på att byta program 3 24 
Har under läsåret bytt 
program 

1 26 

 
Kom in på det program som 
önskats i första hand 

24 3 
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Anledning till byte av program…3 svar……………………… 
 
 Mycket nöjd Okej Missnöjd 
Nöjd med sitt val 
idag 

12 13 2 

 
PSYKOSOCIALA FAKTORER RUNT ELEVEN 
Antal svar 
 JA NEJ 
Äldre syskon som går/gått 
naturvetenskapligt program 

11 14 

Mamma har ett arbete 22 4 
Pappa har ett arbete 23 3 
 
 
FÖRÄLDERS HÖGSTA UTBILDNING 
Antal svar 
 MAMMA PAPPA 
GRUNDSKOLA 1  
GYMNASIUM 8 4 
HÖGSKOLA/UNIVERSITET 12 15 
YRKESUTBILDNING 2 4 
INGEN 1  
VET EJ 3 4 
 
 
 
Svar vid tilläggsfrågor 
1 Viktigt vid val av gymnasium 6 svar 
Skolans rykte/Känna så få som möjligt/Möjligheter som skolan erbjuder/Magkänsla från 
skolans ”öppet hus” / Skolans resurser/Möjligheter 
 
3 d Det var viktigt för mig att gå detta program: 12 svar 
Min framtid/Bred linje/Gillar naturämnena/Det ger mig valmöjligheter/Bred linje/Osäker på 
framtidsjobb en bred linje viktig grund inför framtiden/Intresserad av ämnena/Gillar kemi, 
fysik, matte/ Valmöjlighet för fortsatta studier/Intresserad av natur/Göra föräldrar stolta/Leder 
till bättre möjligheter, val. 
 
5 b Anledning att vilja/har bytt program 3 svar 
Det var väldigt stressigt och svårt 
Pga. stökighet, vissa lektioner/lärare är stökiga 
För svårt i natur, inte min grej 
 
8 a Mammas yrke/ arbetar som: Pappas yrke/ arbetar som: 
Arkitekt   Fondförvaltare 
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Barnskötare   2 st  Systemutvecklare 
Företagsledare   Taxi 2 st 
Lärare   3 st  Lärare 
Bitr rektor   Egen företagare 2 st 
Matte något   Maskinförare 
Resebyrå   Civilingenjör 
Undersköterska 3 st  Personalchef 
Förskollärare   3 st  Kioskägare 
NBV   Data/IT 
BT   Målare 
Åldringsvård   2 st  Säljare 
Rektor   Enhetschef Riksbanken 
Förtidspensionär  Astra Zeneca 
   Vägledare 
   Filosof 
   Försäkringsmäklare 
   Pressekreterare 
   Samhall 
   Vaktmästare, taxichaufför 
 

11 Vad vill du arbeta med 
Vet ej 15 st 
Läkare 2 st/advokat/ingenjör/ambulanssjuksköterska/föreläsning/kemi/gold 
farmer/civilingenjör/psykolog/vård 
 

 
 
 
 
SAMMANSTÄLLNING ENKÄTSVAR MINDRE ORT, 13 ELEVER 
VIKTIGA FAKTORER VID VAL AV GYMNASIESTUDIER 
 
Avstånd till 
skolan 

Gå med 
kompisar 

Val av 
program 

Val av skola Kombination 
program/skola 

Mamma/pappas 
åsikt 

Annat 

12 1 12 0 11 0 0 
 
VIKTIGA FAKTORER VID VAL AV PROGRAM 
   
 Mycket viktigt Ganska viktigt Oviktigt 
Program som ger en 
bred grund för vidare 
studier 

9 4 0 

Gå ett program som är 
roligt, intresserar mig 

5 8 0 

Gå tillsammans med 
kompisar från 

0 4 9 
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grundskolan 
Information från 
studie – och 
yrkesvägledare 

2 8 3 

Erfarenhet från prao 
eller sommarjobb 

1 2 10 

Föräldrars åsikter 3 7 3 
Syskons åsikter 3 1 9 
 
EGET FÖRSLAG Vill bli läkare och gillar det. Vet ej vad jag vill, NV ger en bred utbildning 
och man kan bli allt. Bred utbildning. 
 
ELEVERS UPPFATTNING/TANKAR OM SITT GYMNASIEVAL 
 Mycket lätt Ganska lätt Svårt 
Att välja till 
gymnasiet 

6 6 1 

 
 JA NEJ 
Funderar på att byta program 1 12 
Har under läsåret bytt 
program 

 13 

Kom in på det program som 
önskats i första hand 

12 1 

 
Anledning till byte av program Klassen, 
programmet.…………………………………………………………………. 
 
 Mycket nöjd Okej Missnöjd 
Nöjd med sitt val 
idag 

7 6  

 
 
PSYKOSOCIALA FAKTORER RUNT ELEVEN 
 JA NEJ 
Äldre syskon som går/gått 
naturvetenskapligt program 

5 8 

Mamma har ett arbete 11 2 
Pappa har ett arbete 12 1 
 
FÖRÄLDERS HÖGSTA UTBILDNING 
 MAMMA PAPPA 
GRUNDSKOLA 0 0 
GYMNASIUM 3 2 
HÖGSKOLA/UNIVERSITET 4 3 
YRKESUTBILDNING 4 7 
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INGEN 0 0 
VET EJ 2 2 
På den ovan svarade en elev att pappa både hade yrkesutbildning och högskola. 
 
På fråga 1. 
Svarade en elev endast på ett alternativ. 
En elev svarade endast på två alternativ. 
 
9a. svarade elever om vad mamma arbetade med: 
Industri 
Fritidspedagog 
Lärare 
Behandlingshem 
Chefsredaktör på tidning 
Företagssköterska 
På dagis 
Arbetsförmedlingen. 
 
10a. svarade elever om vad pappa arbetade med: 
Maskintekniker 
Snickare 
Kontor 
Industri 
Taxibolagschef 
Projektledare 
Rörmokare 
Platschef 
Eget företag. 
 
11. svarade eleverna: 
Maskiner, matte 
Ögonläkare 
4 svarade vet ej. 
2 svarade läkare 
2 svarade tandläkare 
2 svarade programmerare. 
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Bilaga 3 Nya antagningsregler till högskolan 
2010 
 
Nya antagningsregler till högskolan 2010 
Förändringar i korthet: 
• Vissa kurser ger meritpoäng 
Eleverna får extra meritpoäng om de har godkända betyg i ämnena moderna 
språk, engelska, matematik samt områdeskurser. Områdeskurserna är särskilt 
värdefulla för en viss utbildning. De är alltså olika för olika utbildningar och kan 
ses som fördjupning eller specialisering i relevanta gymnasiekurser, som inte är 
behörighetsgivande. En sökande kommer att kunna få maximalt 2,5 meritpoäng. 
• Svårare att bli antagen till högskolan för dem som konkurrenskompletterar 
Från och med antagningen till höstterminen 2010 delas de sökande, som söker 
på grundval av betyg, in i olika kvotgrupper vid urvalet till högskolan. Grupp I 
kallas direktgruppen och där hamnar de med slutbetyg från gymnasieskolan. 
Även de med slutbetyg från komvux, om minst två tredjedelar av 
gymnasiepoängen avser komvux, ingår i direktgruppen. Grupp II är en 
kompletteringsgrupp där alla hamnar som har kompletterat på komvux för att få 
behörighet eller högre betyg och de som har gjort en prövning i gymnasieskolan. 
Efter att de sökande har delats in i dessa kvotgrupper tas en tredjedel av platserna 
från grupp II och läggs över till grupp I. Detta innebär att det blir enklare att bli 
antagen till högskolan om man är i direktgruppen, det vill säga grupp I. Det 
kommer att bli mindre fördelaktigt att konkurrenskomplettera. 
• Godkänt i kärnämnena krävs för grundläggande behörighet 
För att uppfylla kraven på grundläggande behörighet krävs ett fullständigt 
slutbetyg med godkända betyg på minst 2250 gymnasiepoäng. Dessutom krävs 
godkända betyg i kärnämneskurserna i svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska och matematik. Man är alltså inte längre behörig om man avslutar ett 
reducerat program 2010 eller senare. 
Om du uppfyller nuvarande krav på grundläggande behörighet före den 1 
januari 2010 kommer du även fortsättningsvis att ha grundläggande behörighet. 
2 

• Områdesbehörigheter införs 
Områdesbehörigheter kommer att ersätta dagens standardbehörigheter och är ett 
nytt sätt att organisera de särskilda förkunskapskraven. De består dels av kurser 
som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning (behörighetskurser), dels 
av kurser som ger extra meritpoäng vid urval (meritkurser). Högskoleverket har 
beslutat om vilka områdesbehörigheter som ska finnas. 
• Arbetslivserfarenhet ger inte längre behörighet 
Den så kallade 25:4-regeln har tagits bort redan inför antagningen höstterminen 
2008 (regeln innebär att man uppfyller kraven på grundläggande behörighet om 
man är minst 25 år det kalenderår som utbildningen börjar och har arbetat minst 
fyra år på minst halvtid. Dessutom krävs vissa kunskaper i svenska och engelska. 
Det finns dock en övergångsregel: Den som före den 1 juli 2008 uppfyller kraven 
på grundläggande behörighet enligt 25:4-regeln bedöms även därefter ha 
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grundläggande behörighet, dock längst till och med den 31 december 2011. Den 
som i övrigt uppfyllde kraven före den 1 juli 2008, men fyllde 25 år under andra 
halvåret 2008 kommer också att kunna använda sig av 25:4-regeln under 
övergångstiden. 
Konsekvenser 
• Viktigt välja rätt från början 
Det blir viktigt för gymnasieeleverna att välja rätt program och kurser från 
början. De som till exempel har läst in behörighet på komvux kan få det svårare 
att bli antagna till högskolan. De hamnar då i kompletteringsgruppen som är 
mindre fördelaktig än de som konkurrerar i direktgruppen. Det ”straffar sig” att 
läsa in ämnen i efterhand. 
• Nya reglerna påverkar även grundskoleelever 
Vissa val är viktiga redan för eleverna på grundskolan. Den som väljer ett 
andra främmande språk utöver engelska i grundskolan och fortsätter med 
samma språk i gymnasieskolan har möjligheter att kvalificera sig för 1,5 
meritpoäng i moderna språk. 
• Gymnasievalet allt viktigare 
Det blir viktigt för grundskoleelever att inför gymnasievalet se över vilka kurser 
skolorna erbjuder, så att de inte går miste om meritpoäng. 
3 

• Kommer det att bli svårt att skaffa sig 2,5 meritpoäng? 
På några program läser man meritkurser obligatoriskt, men på de flesta 
program krävs att man väljer att läsa meritkurser. 
Skolverket har fattat beslut om förändringar när det gäller vilka kurser som 
ska vara garanterat valbara för alla elever. Engelska B och C samt 
Matematik B och C är garanterat valbara för elever som inte läser dem 
obligatoriskt. Detta innebär att det kommer att bli lättare att meritera sig 
för 2,5 meritpoäng även på de yrkesförberedande programmen. Läs mer på 
Skolverkets webbplats. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att det kanske bästa sättet att 
kvalificera sig för meritpoäng är att läsa ett andra främmande språk i 
grundskolan och fortsätta med samma språk i gymnasieskolan. 
• Viktigt med studie- och yrkesvägledning för eleverna 
Det kommer att ställas höga krav på skolornas studie- och yrkesvägledare att 
erbjuda en bra vägledning för eleverna. 
 
 
Källa Högskoleverket: 
 
http://www.hsv.se/download/18.880c3ba1194d1b806c800031041/F%C3%B6r%C3%A4ndringar+i+korthe

t.pdf  åtkomst 2009-05-08 

 

 

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2759687.svd åtkomst 2009-04-22 
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Bilaga 4 Artikel i SVD 
 
Sverige saknar studievägledning 
Publicerad: 19 april 2009, 04.47. Senast ändrad: 19 april 2009, 14.19  

VÄLJA UTBILDNING Sveriges ungdomar har ett enormt utbud av utbildningar att 
välja mellan, men studie- och yrkesvägledningen brister. Nästa år börjar nya 
regler för antagning till högskolan gälla. Då blir det viktigt att göra rätt val redan i 
elva-tolvårsåldern. Nu måste vi lära av våra grannländer och ge ungdomarna 
stöd och hjälp att välja, skriver universitetskansler Anders Flodström.  

Dålig studie- och yrkesvägledning kan vara direkt skadlig för Sveriges ekonomiska tillväxt. De ungdomar som 
går på gymnasiet idag är Sveriges arbetskraft om tio år. De ska utveckla det svenska näringslivet och det 
svenska samhället och se till att vi fortsätter att ha en stark industri som kan hävda sig i den internationella 
konkurrensen. 

Förutom att satsa på utbildningens innehåll i skolan måste vi därför också se till att rätt person hamnar 
på rätt plats i livet och får chansen att tillvarata hela sin potential. Här brister det tyvärr idag. 

De 120000 niondeklassare som i år går vidare till gymnasiet har inte mindre än 1700 olika gymnasieutbildningar 
att välja mellan. Efter gymnasiet kan de som ska studera vidare välja på ett oöverblickbart antal utbildningar 
inom högskolan, kvalificerad yrkesutbildning, folkhögskolor eller komvux. Mängden information och kommersiella 
budskap om utbildning ställer stora krav på den som ska försöka orientera sig i det enorma utbudet. 

De nya antagningsreglerna till högskolan som börjar gälla hösten 2010 innebär att det första strategiska 
valet inför högre studier görs redan när man i elva-tolvårsåldern väljer språk. Det blir också svårare att 
rätta till felval i efterhand. 

Omkring 13 procent av gymnasieeleverna väljer att byta program och andelen som byter under första månaden 
är ungefär lika stor på högskolan. För den enskilde kan ett felval och avhopp från en utbildning vara förödande 
för motivationen och självförtroendet. Dessutom växer studieskulden och livslönen riskera att minska. I värsta fall 
leder det till arbetslöshet. 

Det hämmar vår konkurrenskraft om vissa sektorer blir utan utbildad arbetskraft på grund av att ungdomar inte 
slussas rätt. Näringslivet måste hinna anpassa sig till förändringarna som den globaliserade ekonomin innebär. 
Att arbetsgivare kan finna lämplig arbetskraft är viktigt för god ekonomisk tillväxt och bibehållen 
konkurrenskraften. 

Ett exempel är it- och telekombranschen som har svårt att växa utan tillströmning av nyutbildad arbetskraft. En 
attitydundersökning bland tusen svenska ungdomar visar att 75 procent är positiva eller mycket positiva till it, 24 
procent är uppger sig vara intresserade av att välja en data/it-utbildning medan endast nio procent i själva verket 
påbörjar en it-utbildning. Det här innebär att det finns ett intresse bland ungdomarna som skolorna uppenbarligen 
inte förmår kanalisera. 

Sverige är i strykklass i Norden när det gäller studie- och yrkesvägledning. I Finland har man i skollagen 
fastställt 70 timmar studiehandledning i årskurs sju till nio. I Norge får man i årskurs sju till nio 113 timmar till 
vägledning och till att exempelvis prova på olika ämnen på gymnasiet. Danska elever i åttonde klass har rätt att 
prova på minst två olika gymnasieutbildningar. I nionde klass ges de möjlighet till ytterligare två veckors 
utbildningspraktik och i årskurs tio upp till hela sex veckor. 

Detta ska jämföras med den svenska skolan där varje studie- och yrkesvägledare ansvarar för 550 
elever. Det ger ungefär två och en halv timmar per elev och läsår. Undervisning och administration som 
ingår i tjänsten syns inte, så det kan vara ännu mindre. 

Många rapporter vittnar om att vägledning är lågt prioriterad i skolorna och att vägledarnas förutsättningar är 
riktigt dåliga. Med de snabba förändringarna av utbildningsvägar, antagningsregler och betygsystem krävs mer 
av studenterna för att göra sina val och vägledarna får arbeta hårt för att hålla sig uppdaterade. Praktik 
(Pryo/Prao) togs också bort ur läroplanen redan 1994 och ersattes inte med något annat. 

Det är dags att lära oss av våra grannländer och i skollag och läroplan ställa både kvantitativa och kvalitativa 
krav på skolornas studievägledning. Till exempel att i skollagen slå fast alla ungdomars, och deras föräldrars, rätt 
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att från och med årskurs fem bli orienterade i konsekvenserna av valen som görs inför årskurs sex och valen 
inför gymnasiet. Rätten till vägledning bör nå upp till en omfattning i nivå med våra nordiska grannländers. 

Kvalitetssäkra också studie- och yrkesvägledningen genom att utifrån krav i skollagen låta en nationell 
myndighet (Skolverket/Skolinspektionen) följa upp hur man ute i landet lever upp till dessa krav. Uppföljningen 
bör även omfatta elevernas egen syn på den vägledning de får. Ge ungdomarna den chans de har rätt till och 
säkra Sveriges framtidsutsikter i en starkt konkurrensutsatt global ekonomi. 

ANDERS FLODSTRÖM 

Universitetskansler 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2759687.svd åtkomst 2009-04-22 
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